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َلَة  ِقِم ال�َصّ
َ
مل األق اأحلى وال اأقيم من و�صية لقمان البنه وهو ين�صحه حيث يقول »َيا ُبنََيّ اأ

ْر َخَدَّك  ُموِر* َوال ُت�َصِعّ
ُ
اَبَك اإَِنّ َذِلَك ِمْن َعْزِم ااْلأ �صَ

َ
ِبْ َعلَى َما اأ ُمْر ِباْلَْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُنَْكِر َوا�صْ

ْ
َواأ

ْد ِف َم�ْصِيَك َواْغ�ُص�ْض  تَاٍل َفُخوٍر * َواْق�صِ َ ال ُيِحُبّ ُكَلّ ُمْ ْر�ضِ َمَرًحا اإَِنّ الَلّ
َ
ِللنَّا�ِض َوال َتْ�ِض ِف االأ

ِمرِي«. �صدق الل العظيم، من �صورة لقمان ف القراآن  َواِت لَ�َصْوُت اْلَ �صْ
َ
نَكَر االأ

َ
اأ اإَِنّ  ْوِتَك  ِمن �صَ

الكرمي.

فهنيئاً لن اقام �صلته وقدم العروف لن يحتاج وي�صب اإذا ما ا�صابه مكروه ومل يذل نف�صه 

للنا�ض ومل يغرت بحاله ويرتفع عن من حوله الن الل ال يحب التغطر�صني والنافقني فلقد اعد الل 

لهم ا�صفل القاع ف النار يوم القيامة.

احبائي، اتنى لكم دوام ال�صحة والنجاح وان يجعلكم خري النا�ض الأهلكم ولوطنكم حفظكم 

الل من كل مكروه.

ماما شيخة

داخل العدد02
الخميس 6 رجب 1434 - العدد 8802

Thursday 16th - May 2013 - No.8802

أعزائي البراعم

الــكـــــهــــــــف

بــيـــكــاســــــو.. الرســام

رمي الكرة الحديدية

الـــفــــقــــع

نادي الرفاع للجولف

اليوم الصحي بمدرسة بيت الحكمة االلبتدائية للبنات

حمد االلبتدائية تكرم انظف صف

نادي شريفة يستضيف طلبة »عقبة بن نافع« 

06

07

08

08
09

12
12

13

للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« المراسالت
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل



03 أجيال
الخميس 6 رجب 1434 - العدد 8802

Thursday 16th - May 2013 - No.8802

الطفل »الفنان« محمد صادق 

 عد�شة وري�شة بحرينية موهوبة

 موهبة بحرينية واعدة، تتمتع بح�س فطري يف جمايل الت�سوير والر�سم، ورمبا غريها من املواهب التي 

اأنعم اهلل بها عليه، الطفل املوهوب حممد �سادق اأحمد الذي متتلك عد�سة كامرته ذوقا عال يف التقاط الزوايا 

واأبعادها، يفتح ال�سوء على مو�سوع مواهب الأطفال ومدى اأهمية اكت�سافها املبكر وتنميتها، مبا ي�ساعد على 

اختيار اأف�سل اخليارات الدرا�سية احلا�سرة وامل�ستقبلية التي تتنا�سب مع هذه الطاقات الكامنة والواعدة.وقدم 

الربعم ال�سغري حممد لـ »براعم الأيام«، جمموعة من انتاجاته الفنية التي حتوي �سورا احرتافية جميلة.

فيما يلي ن�س اللقاء مع الفنان املوهوب حممد �سادق الذي ابدع يف جمايل الت�سوير والر�سم:

[ ماهي موهبتك؟. 

- الر�سم والت�سوير وكرة القدم.

[منذ متى بداأت لديك هذه الوهبة؟.

- منذ اأن كنت يف الرو�سة كنت احب الر�سم.

[ مادور اأهلك ف هذه الوهبة؟.

الر�سومات  ويبعث  للر�سم  احتاجه  ما  كل  يل  ويوفر  الر�سم  على  ي�سجعني  والدي   -

للجرائد.

[ هل لك م�صاركات ف الر�صم على م�صتوى الدر�صة؟.

- نعم ولقد فزت عدة مرات واآخر مرة يف م�سابقة عن عيد الم.

[ كيف ميكنك ان توفق بني موهبتك ودرا�صتك؟.

المتحانات  فرتة  واأثناء  الفراغ  وقت  وار�سم يف  للدرا�سة  الأول  اهتمامي   -

اتوقف عن هوايتي املف�سلة وهي الر�سم

[ هل �صتوا�صل موهبتك عندما تكب؟.

- باإذن اهلل �سوف اأوا�سل كي اكون فنانا م�سهورا.

[ هل لديك هوايات اأخرى؟.

 )@mohdsadiq(  نعم، احب الت�سوير ولدي ح�ساب بالن�ستغرام -

وفيه كل اعمايل.

[ هل لك م�صاركات ت�صويرية؟.

- نعم، فقد ح�سلت موؤخراً على املركز الأول بني مدار�س املحرق يف 

م�سابقة الت�سوير. 

[ هل من كلمة اأخرية تود اإ�صافتها؟.

اإدارة  وخ�سو�سا  اليام  جريدة  ا�سكر  كما  يل  لدعمه  والدي  ا�سكر   -

ملحق الرباعم لتعاونهم معي يف ن�سر اعمايل وان �ساء اهلل يدوم هذا التعاون 

اىل الأبد واحب ان ا�سكر ا�ستاذي ا�سرف عبداللطيف ا�ستاذ الفن باملدر�سة لنه 

ي�سجعني دائما.

حمررة ملحق براعم:

البطاقة التعريفية:

 اال�شم: حممد �شادق احمد

العمر: 11 �شنة

ال�شف: خام�س ابتدائي 

املدر�شة: ابوالعالء املعري    
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مدة الحمل لدى الحيواناتمدة الحمل لدى الحيوانات

هو جتويف طبيعي حتت �سطح الأر�س اأو يف ال�سخور ي�سمح بدخول الإن�سان 

فيه، قد يكون له مدخل اأو فتحة ولكن لي�س بال�سرورة، و تتكون الكهوف من 

التفاعالت الكيميائية بني ال�سخور، عوامل  العمليات اجليولوجية والتي منها: 

التعرية ب�سبب املياه، ال�سغط والعوامل اجلوية، الأحياء الدقيقة. 

يف  بها  املحيطة  ال�سخور  مع  تكونت  التي  الكهوف  هي  الأولية،  والكهوف 

نف�س الوقت، مثل: اأنفاق الالفا التي تتكون من الن�ساطات الربكانية.  اأما الكهوف 

والكهوف  العامل.   دول  معظم  يف  ال�سواحل  مبحاذاة  تتواجد  التي  البحرية 

اجلليدية وهي التي تتكون من عملية الذوبان يف اجلليد وحتت الأنهار اجلليدية.

 اأما الكهوف املتحللة تتكون من حتلل وذوبان ال�سخور املكونة لها يف املياه 

اجلوفية املحملة بالأكا�سيد والأحما�س منها احلم�س الع�سوي.

وتنت�سر الكهوف يف معظم اأرجاء العامل ولكن ل يتم ا�ستك�ساف وتدوين اإل 

القليل منها من قبل املخت�سني، حيث غالبا ما ترتبط عملية ا�ستك�ساف الكهوف 

النوع من الت�ساري�س، فتظهر الكهوف امل�ستك�سفة  البلد واملنطقة بهذا  باهتمام 

وفرن�سا  اجلبلية  الأخ�سر  اجلبل  منطقة  يف  ليبيا  مثل  دول  يف  منت�سرة 

رغم  ال�سني  تقل يف  ولكنها  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  واإيطاليا  واأ�سرتاليا 

احتواء ال�سني على معظم العوامل املكونة للكهوف.  ويقع اأعمق كهوف العامل 

يف فرن�سا.

العامل، حيث  اأكرب زهرة يف  العجيبة  الزهرة  تعترب هذه 

يف  وتنمو  كيلوجراما،  لـ11  ووزنها  ملرت  قطرها  ي�سل 

اأندوني�سيا  اآ�سيا وخ�سو�سا يف  �سرق  واأدغال جنوب  غابات 

والفيليبني.

والعجيب يف هذه الزهرة بجانب حجمها ال�سخم هو اأنه 

لي�س لها جذور ول اأوراق ول �سيقان، فهي تعي�س عالة على 

الآخرين، حيث تتطفل على النباتات املحيطة بها مثل الفطر.

براعمها  لأن  النادرة  الزهور  من  الزهرة  هذه  وتعترب 

حتتاج عدة �سهور حتى تنمو، وحتى بعد اأن تنمو ل تعي�س 

الزهرة املتفتحة �سوى ب�سعة اأيام، لذا ي�ستغرب العلماء كيف 

ا�ستمرت هذه الزهرة حتى اليوم دون انقرا�س.

رغم جمال �سكل هذه الزهرة اإل ان رائحتها كريهة ت�سبه 

رائحة اللحم املتعفن.

الــكـــــهــــــــفالــكـــــهــــــــف

1 – الفيلة االآ�شيوية 20 �شهراً.
2 – وحيد القرن الهندي 18 �شهراً.

3 – الزرافة 15 �شهراً.
4 – احلوت االأزرق 11 �شهراً.

5 – االيو�شوم االمريكي 13 يومًا
6 – ال�شمانزي 8 �شهور.

7 – الكلب �شهران.
8 – الكنغر االأحمر 35 يومًا.

9 – فاأر املنزل 19 يومًا.

نبات رافليسيا أرنولدي
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املقادير:

�سغرية  ملعقة   ½  + ماء  اأكواب  ع�سرة  ال�سو�س(،  )عيدان  ال�سو�س  م�سحوق  من  كوب  ون�سف  كوب 

بيكربونات ال�سودا، قطع من الثلج امل�سكر.

طريقة التح�شري:

يو�سع م�سحوق ال�سو�س يف قطعة من قما�س ال�سا�س 

ويخلط مع ق�سم من بيكروبنات ال�سودا جيداً ثم ينرث عليه 

مقدار كوبني من املاء نرثاً خفيفاً ويدعك جيداً حتى ي�سبح 

لونه قامتاً.

وتربط  ال�سودا  بيكروبنات  مقدار  بقية  ت�ساف   –  2

يف  وتو�سع  �سرة  �سكل  على  جيداً  ال�سا�س  قطعة 

الإناء.

3 – ي�سب املاء الباقي وتقلب ال�سورة من حني اإىل اآخر 

ثم تو�سع يف الثالجة.

بال�سكر  ويحلي  �ساعات   6 بعد  ال�سو�س  يقدم   –  4

ح�سب الرغبة.

بع�س المرا�س ناجت عن البكترييات:

والرب�س  والكزاز  وال�سل  والطاعون  الغ�سائي  واخلناق  الديكي  وال�سعال  والكولريا  التيفوئيد  مثل 

واحلمى القرمزية، ن�ستطيع اليوم، انطالقاً من بكرتيايات اأخرى، ان نتغلب على هذه الأمرا�س.

اأمرا�س اأخرى ت�سببها الفريو�سات:

وهذا حال الكثري من اأمرا�س الطفال، اعطيت هذه الت�سمية لنها اكرث ما ت�سيب الطفال. انها معدية 

جداً وت�سبب الوبئة يف املدار�س. ل ت�سيب الطفل �سوى مرة واحدة لن اجل�سم ي�ستطيع ان ينتج على 

اأثرها، اج�ساماً �سدية ويعرف كيف يدافع عن نف�سه. فنقول عندئذ انه حم�سن، منيع. واحل�سبة 

وجدرة املاء واحلمرياء والنكاف )ابو كعيب( هي اي�ساً امرا�س فريو�سية ونادراً ما تكون 

خطرة. اما بع�س حالت الزكام وامرا�س الكبد وال�سلل فهي اكرث خطورة. يف �سنة 

1980 ظهر مر�س ال�سيدا، وهو مر�س قاتل وهو اإىل الآن ع�سي على العالج.

بالمكان حتا�سي المرا�س الفريو�سية عادة بف�سل التلقيح.

الجراثيم والدماملالجراثيم والدمامل

بلون  املو�سمية  ال�سحراوية  الثمار  من  يعترب 

اأبي�س مييل اإىل ال�سمرار مع الوقت يتميز بارتفاع 

�سعره وي�سل خالل املو�سم ما بني 10 – 30 دينارا 

الفقع ترتاوح ما بني اجلوزة  للكيلو. وحجم ثمرة 

والبطاط�س املتو�سطة وقد ي�سل وزنها اإىل اكرث من 

كيلوغرام. 

وحو�س  العربية  اخلليج  بلدان  يف  ويوجد 

افريقيا  و�سمال  املتو�سط  الأبي�س  البحر 

والعراق وجنوب ايران وباك�ستان.

ي�ستخدمه البدو الرحل يف املناطق 

اللحوم  عن  بديالً  ال�سحراوية 

املعقدة  الن�سوية  املواد  ن�سبة  بارتفاع  الفقع  يتميز 

وعلى  الدهنية  املواد  وانخفا�س  والربوتينات 

الحما�س والربوتينيات. وهو مو�سمي ي�ساهد يف 

ويرتبط  مايو.  حتى  فرباير  ا�سهر  خالل  الأ�سواق 

ت�ساقط  منها  معينة  مناخية  ظواهر  بوجود  منوه 

الرتبة  يف  ينمو  كما  اوالرعدية.  المطار 

قليالً  القلوية  الرملية 

تناوله  النا�س  يحب 

بالرز  خملوطاً  اأو  مقلياً 

واخل�سار.



وادي  مياه  يف  للجولف  البحرين  ملعب  يقع 

الرفاع  قلعة  على  تطل  حيث  بالرفاع  احلنينية 

التاريخية التي تعود اىل القرن الثاين ع�سر.  ويتبع 

مياه  م�سخرا  لالأر�س  الطبيعية  التعرجات  امللعب 

ت�سكل حتديا  التي  املخاطر  العديد من  الوادي خللق 

ملهارات معظم لعبي اجلولف املتمر�سني.

 18 الـ  ذي  للجولف  البحرين  ملعب  و�سمم 

حفرة ح�سب املوا�سفات الدولية، حيث تبلغ م�ساحته 

6.875 ياردة وطوله 72 وبذلك فهو ي�سكل حتدياً 

ومتعة لالعبني.

ثمان  عن  يقل  ل  ما  يف  امل�سهد  يف  املاء  ويدخل 

حفر مبا يف ذلك احلفرة الثامنة التي توجد يف اأر�س 

يف  تقع  التي  ع�سرة  والثامنة  والتا�سعة  خ�سراء 

املنطقة  اأم  الرملية  الركامات  عند  �سواء  مائية  اأماكن 

لها  ع�سرة  الثمانية  احلفر  جميع  ان  كما  اخل�سراء، 

ما ل يقل عن 3 اأ�سجار مما يجعل من امللعب مالئما 

لالعبني املحرتفني واأولئك الأقل خربة على حد �سواء، 

كما مت ت�سجري اأكرث من 60 فدانا بالنخيل ومت اإن�ساء 

ممرات ممهدة لت�سهيل مرور عربات اجلولف باأمان.

ثقافات08

وطني حبيبي
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نادي الرفاع للجولف

بــيـــكــاســــــو.. الرســامبــيـــكــاســــــو.. الرســام
بابلو بيكا�سو من اأ�سهر الر�ّسامني يف القرن الع�سرين، ُعرف باأعماله 

يف النحت والر�سم والت�سوير واخلزف، وكان اأكرث الفنانني متّيًزا عن 

الع�سر  وحتديات  وهموم  ظروف  متغريات  مع  جتاوب  لأنه  اأقرانه 

ب�سرعة.

فرن�سا من  باأ�سبانيا، ولكنه عا�س يف  ملقا  مدينة  بيكا�سو يف  ُولد 

1904م اإىل وفاته. كان طفال معجزة، ير�سم �سوًرا واقعية ومل يتجاوز 

الرابعة ع�سرة من عمره. و�سمي اأوُل اأ�سلوب �سخ�سي لبيكا�سو الفرتة 

الوْح�َسة  مو�سوعات  على  يركز  وهو  1904م(،   -  1901( الزرقاء 

والياأ�ِس َوير�سم يف الغالب ظاللً زرقاء. ثم حتول اأ�سلوُب هذه الفرتة 

األوان واأمزجة  ز على  ُيرِكّ اآخر  اأ�سلوب  اإىل  فيما بني 1904 و1906م 

اأكرث دفًئا. ثم تخلى بيكا�سو عن الوجوه النحيلة املذعورة التي كانت 

ما �سَمّن  مرونًة جديدة، وكثرًيا  واأعطى مو�سوعاته  الزرقاء،  بالفرتة 

اأعماله م�ساهد ال�سريك. وبحلول عام 1906م، بداأ ير�سم �سوًرا متميزة، 

ْدمة حمتملة اأو خوًفا. ُدّ �سَ وكاأمنا َي�سُ

بداأ بيكا�سو مبكًرا يف 1912م ُي�سِمّن لوحاته ُق�سا�سات �سحفية، 

ياأمل  وكان  احلروف.  جم�ّسمة  وكلمات  الأنقا�س،  ُحطام  من  وِقطعا 

بهذه الطريقة اأن يحطم التمييز بني الفن والالفن، واأن يجعل الناظرين 

يعيدون التفكري يف �سلتهم بالفن التقليدّي.
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من  �سبتمر  Starfall يف  موقع  افتتح 

لتعليم  جمانية  كخدمة   2002 العام 

ادارة  فقامت  الجنلينزية،  اللغة  الطفال 

التعليم  يف  ال�سوتيات  بادخال  املوقع 

هذا  ويعترب  الطفال،  لدى  الوعي  لزيادة 

املوقع منا�سباً  ملرحلة ال�سف الأول والثاين 

اإىل مرحلة ما  ابتدائي، بال�سافة  والثالث 

قبل املدر�سة.

ويعترب starfall  بديالً ملواقع الرتفيه 

فهو م�سل ومفيد يف نف�س الوقت، اذ يحتوي 

حروف  وتعلم  نطق  كيفية  على  املوقع 

بعدة  القراءة  وكيفية  الجنليزية،  الهجاء 

على  الأطفال  حتفز  وم�سلية  فريدة  طرق 

الجنليزية،  اللغة  واتقان  ال�سريع  التعلم 

لتعليم  على طرق جميلة  اي�ساً  ويحتوي 

التاريخ  وملعرفة  ال�ساعة،  قراءة  الطفل 

وا�سماء الأ�سهر وال�سنة. 

الطفل  ت�ساعد  األعاباً  املوقع  ويت�سمن 

واي�ساً  الهند�سية،  ال�سكال  معرفة  يف 

الطفل  قدرات  حتفيز  يف  ت�ساهم  العاباً 

واأنا�سيد  املتاهة،  لعبة  مثل  الذهنية 

اق�سما  على  ويحتوي  متنوعة،  تعليمية 

وق�سم  القيا�س،  لوحدات  خم�س�سة 

الأطفال  ُيعلم  اذ  للريا�سيات  خم�س�ساً 

 ،10 اإىل   1 من  العد  وطريقة  الأرقام 

الق�س�س  من   العديد  على  ويحتوي 

التاريخية وامل�سلية مكتوبة وم�سموعة.

بتعليم    Starfall موقع  ويقوم 

عن  الق�سرية  اجلمل  نطق  على  الأطفال 

طريق القراءة وال�ستماع، وطراف لتعليم 

واكمال  الر�سائل،  كتابة  كيفية  الطفال 

الطفال  وتعليم  منا�سبة،  بجمل  الفراغ 

ا�سماء اللوان.

ال�ستخدام،  ب�سهولة  املوقع  وميتاز 

وميكنكم جتربته من خالل العنوان التايل:

http://www.starfall.com/

Starfall

الجهود  بذل  ي�صتطيعون  الذين  لل�صخا�ض  هادئة  لعبة  هي 

الع�صلي  التعب  يريدون  ال  للذين  اأو  ال�صريع،  اأو  العنيف  البدين 

اأو الفكري.

تاأ�ص�ض االحتاد االأول لهذه اللعبة ف فرن�صا عام 1945م ولها 

اليوم احتاد دويل خا�ض بها وبطوالت حملية وبطولة عالية تقام 

ب�صورة دورية.

وميكن للمباراة ان جتري بني فرق متعددة موؤلفة من العبني 

»زوجي« اأو ثلثة العبني »ثلثي« اأو اربعة العبني »رباعي«.

ــة ــدي ــدي ــح رمـــــي الــــكــــرة ال

يدخل النحا�س يف تركيب العديد من ال�سبائك حيث ي�ساف مثال للذهب بكميات قليلة لإعطاء الذهب ال�سالدة الكافية 

يف ت�سنيع امل�ساغ، وت�سنع منه العمالت املعدنية، كما ت�سنع منه �سبيكة مع الزنك ت�سمى الربونز اأو النحا�س الأ�سفر، 

وكان ي�سنع منه يف الع�سور الو�سطى الدروع احلربية، بع�س الأجهزة واملعدات املو�سيقية.

 ويعترب النحا�س اأول معدن مت ا�ستخدامه وا�ستعماله من طرف الإن�سان وثاين املعادن من حيث تعدد املنافع بعد 

احلديد وقد مت اكت�سافه منذ اأكرث من ع�سرة اآلف عام قبل امليالد، وهو عبارة عن فلز حممر اللون يتغري لونه وخ�سائ�سه 

عندما يتحد مع عنا�سر اأخرى م�سكالً مركبات خمتلفة، ويرجع ا�سم او ا�ستقاق النحا�س اإىل ال�سول من ال�سم الالتني 

جلزيرة قرب�س، فالنحا�س مادة لينة قابلة للطرق تتفاعل كيميائيا اأو فيزيائيا مع امل�سدر اخلارجي وهو اجلو مكونة 

ال�سداأ وهو يعرف باك�سيد النحا�س الذي يتميز اأي�سا بلون الأخ�سر اإ�سافة اإىل املادة ال�سامة. 

الـنـحـــــــــــــاسالـنـحـــــــــــــاس



مسابقات10
ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 

على امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد على ورقة بيضاء في الصندوق اخملصص للمسابقة مببنى 
األيام باجلنبية في موعد أقصاه يوم األحد املوافق 5 مايو 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3-   فافا2-  تاتا 1-   نانا

 6.888 - 2  6.875 -1
كم تبلغ مساحته ملعب البحرين للجولف؟

المسابقة

وطلب  املنزلية،  الأدوات  لبيع  دكانا  البخالء  اأحد  دخل 

�سراء م�سيدة للفئران.  عر�س عليه �ساحب الدكان واحدة، 

وبداأ ي�سرح له طريقة ا�ستعمالها.

امل�سيدة  الفاأر  فيدخل  اجلنب،  قطعة  ت�سع  هنا  فقال: 

لياأكلها، وما اأن يق�سم جزءاً منها حتى تنطبق عليه امل�سيدة.

فقال البخيل على الفور: اأريد م�سيدة ميوت فيها الفاأر 

قبل اأن ياأكل اجلنب!

م�شيدة البخيل

1- ي�سمع بال اأذن 

ويتكلم بال ل�سان، فما 

هو؟.

2- ما هو ال�سيء الذي 

ي�ستحيل ك�سره؟.

الطائر  ا�سم  هو  ما   -3

الذي اذا قلبته ترى عجباً؟.

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

Ben-10 -

 ـ1975 

أمينة فاضل بطي
حسن محمد حسن
نورة خالد الرميحي

1- التيلفون.

2- املبتداأ.

3- بجع.

الخميس 6 رجب 1434 - العدد 8802

Thursday 16th - May 2013 - No.8802



11 تسالي

[ اأن اأول من و�سع �سورة على العملة هو الإ�سكندر املقدوين.

[ اأن الفينيقيني كانوا اأول من ا�ستخدموا ال�سراع لتوجيه ال�سفن 

والزوارق.

[ اأن اأيام ال�سنة يف كوكب عطارد ت�ساوي 88 يوما.

اجلنوبي  والقطب  اآي�سالندا  جزيرة  يف  منل  يوجد  ل  اأنه   ]

وغرينالند.

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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فعالية اليوم الصحي لمدرسة بيت الحكمة االبتدائية للبنات

نادي شريفة العوضي يستضيف طلبة »عقبة بن نافع« لبرنامج الروبوتكس
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ابتدائية بن حيان ي�شارك يف ور�شة »قيم ال�شالم والت�شامح«

مدر�سة مدينة حمد البتدائية للبنني 

تكرم ال�شفوف الفائزة يف م�شابقة اأنظف �شف
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م�شاهمة الطفل:حممد جميب

قررت مدر�سة رو�سة اأطفال اأن جتعل الأطفال يلعبون لعبة ملدة اأ�سبوع واحد. 

فطلبت من كل طفل اأن يجلب كي�ساً فيه عدد من البطاطا.

وعليه اأن يطلق على كل قطعة بطاطا ا�سماً لل�سخ�س الذي يكرهه.

اإذن كل طفل �سيحمل معه كي�سا به بطاطا بعدد الأ�سخا�س الذين يكرههم.

يف اليوم املوعود اأح�سر كل طفل كي�سا وبطاطا مع ا�سم ال�سخ�س الذي يكرهه 

فبع�سهم ح�سل على 2بطاطا و 3 بطاطا واآخر على 5 بطاطا وهكذا……

عندئذ اأخربتهم املدر�سة ب�سروط اللعبة وهي اأن يحمل كل طفل كي�س البطاطا 

معه اأينما يذهب ملدة اأ�سبوع واحد فقط.

البطاطا  كي�س  من  تخرج  نتنة  كريهة  برائحة  الأطفال  اأح�س  الأيام  مبرور 

وبذلك عليهم حتمل الرائحة و ثقل الكي�س اأي�سا.

وطبعا كلما كان عدد البطاطا اأكرث فالرائحة تكون اأكرث والكي�س يكون 

اأثقل. بعد مرور اأ�سبوع فرح الأطفال لأن اللعبة انتهت.

�ساألتهم املدر�سة عن �سعورهم واإح�سا�سهم اأثناء حمل كي�س البطاطا 

واجهتهم  التي  وامل�ساعب  الإحباط  ي�سكون  الأطفال  فبداأ  اأ�سبوع،  ملدة 

اأثناء حمل الكي�س الثقيل ذي الرائحة النتنة اأينما يذهبون.

بعد ذلك بداأت املدر�سة ت�سرح لهم املغزى من هذه اللعبة.

قالت املدر�سة: هذا الو�سع هو بال�سبط ما حتمله من كراهية ل�سخ�س 

ما يف قلبك.

فالكراهية �ستلوث قلبك وجتعلك حتمل الكراهية معك اأينما ذهبت.

فاإذا مل ت�ستطيعوا حتمل رائحة البطاطا ملدة اأ�سبوع، فهل تتخيلون ما 

حتملونه يف قلوبكم من كراهية طول عمركم.

لن جتده،  لأّنك  الكامل  ال�سخ�س  اأن حتب  لي�س  احلقيقي  احلب 

ولكن احلّب احلقيقّي اأن حتب ال�سخ�س غري الكامل ب�سكل �سحيح 

وكامل.. وهذا ما �سيجعله يبادلك نف�س احلّب، فكما تنت�سر رائحة 

الكراهية تنت�سر رائحة احلّب.

امل�ساعر  اأجمل  تنمو  باحلب  واأجملها،  الإن�سانية  امل�ساعر  اأنبل  من  احلب  اأحبائي 

لبع�سنا  حمبني  لنبقى  الكراهية،  ظلمة  وتتبدد  احلياة  حتلو  وبها  والعواطف 

ولنن�سى الإ�ساءة ولنجعل اأيامنا كلها حبا، بحب باحلب والأخالق الفا�سلة نبني 

جمتمع الإن�سانية اجلميل.

امل�ساهمة / دلل حممد اإبراهيم حممد

حبــــات البطاطا

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

ول مت�س يف الر�س مرحا ان اهلل ل يحب كل خمتار فخور. 

�سدق اهلل العظيم 

�سورة لقمان الية 18  

احب �شديقاتي 

يف يوم من اليام رجعت ورود من املدر�سة حزينة راتها امها ف�سالتها: ما بِك؟ 

قالت ورود ان �سدقاتي ل يكلموين و ل يلعبون معي قالت امها:هل قلت لهم �سيئ 

؟ قالت ورود : نعم قالت الم: ماذا قلتي لهم؟ فردت ورود قائلة: قلت لهم عن 

النزه التي نذهب اليها و عن عالماتي وجهدِي. فقالت: الم لها لهذا ل يكلمونِك 

ول يلعبون معِك لنهم يعتقدون انِك تتفاخرين عليهم. يف اليوم التايل اخذت الم 

على  ورود  فوزعت  واملل�سقاِت  ال�سوِر  من  جمموعة  وا�سرتت  املكتبة  اىل  ورود 

�سديقاتها و وعدتهم ان تكون �سديقِة ول تتفاخر عليم يف اي �سيء.

   

اأهداف احلكاية 

1- هذه الية الكرمية حتذرنا من ان يدخل الكرب والغرور يف قلوبنا. 

2- علينا ان نعامل النا�س كما نحب ان يعاملونا.

3- عندما ي�سدي الينا اي �سخ�س ن�سيحة علينا ان نقبلها.

4- ال�سداقة من ا�سمى العالقات ولذلك يجب ان ل نفرط فيها.

 

 عمل الطالبة : دانة عادل بني حماد 

ال�سف :الرابع  

املدر�سة:بيان البحرين النموذجية

 اأحب اأن اأكون �سديقة للمجلة  

اية و حكاية
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�شيد حممد �شيد عدنان

كوثر نبيل

�شيد علي �شيد ح�شني

علي ح�شني علي

ح�شن ه�شام الطويل

فاطمة �شيد اأحمد

فاطمة ح�شن

فاطمة ه�شام الطويل
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THE PLANES طائرات 
برج املراقبة

مدرج

املطار

هبوط الطائرة

مراوح دوارة

هيلوكوترب

مركبة وقود الطائرات

طائرة كونكورد

طائرة اأحادية ال�شطح

طائرة ثنائية ال�شطح

طائرة ثالثية ال�شطح

اقالع الطائرة




