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لتالوة القراآن الكرمي اآداب يجب ان نتحلى بها اإجالالً لكتاب اهلل عز وجل.

وهو اأن نكون على و�شوء وان ن�شتقبل القبلة واأن نقراأ يف خ�شوع هلل تعاىل.

كما علينا اأن ن�شتعيذ من ال�شيطان الرجيم ا�شتجابة لقوله تعاىل »فاإذا قراأت القراآن فاأ�شتعذ باهلل من 

ال�شيطان الرجيم«. وان نحاول ان جنمل �شوتنا يف التالوة: وعلينا عندما ن�شمع تالوة القراآن الكرمي ان 

نن�شت الأمر اهلل يف قوله »واذا قرئ القراآن فا�شتمعوا له وان�شتوا لعلكم ترحمون«.. �شدق اهلل العظيم.

اأعزائي اإن قراءة القراآن راحة نف�شية للنف�س الب�شرية تهدينا اىل عمل اخلري والتمثل باالخالق احلميدة.

كما انها جزاء من اهلل لنا يف يوم القيامة حيث ت�شيف لنا ح�شنات كثرية ت�شاف اىل ح�شنات اعمالنا.

لذا ال تهملوا قراءة القراآن ولو �شفحة واحدة يف اليوم.

ماما شيخة
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�سيق�سونها مابني ال�سفر والرب واملنتزهات 

اإجازة الربيع تطفئ حرارة االمتحانات

كتب: حمرر ملحق براعم:

من  ق�سطاً  الطلبة  ابناوؤنا  لياأخذ  الربيع،  عطلة  اإجازة  تبداأ  قالئل  اأيام  بعد 

الإجازة  ينتظرون  اأبناوؤنا  فان  فعال  المتحانات،  مع  �ساقة  رحلة  بعد  الراحة 

بفارغ ال�سرب، لأخذ ق�سط من الراحة بعد رهبة المتحانات وال�سهر والنهو�ض 

املبكر للمذاكرة. 

فتمثل هذه الجازة بالن�سبة للطلبة فرتة متميزة )ا�سرتاحة حمارب( لتجديد 

ن�ساطهم والرتويح عنهم، فيبداأ اأبناوؤنا مب�ساندة والديهما بو�سع جدول ترفيهي 

لق�ساء اإجازة �سعيدة وممتعة.

يون�س اأحمد علي

اإبتدائي:  الثاين  اأنا طالب يف ال�سف 

اإىل  ال�سفر  يف  الربيع  اإجازة  �ساأق�سي 

معي  كتبي  و�ساأحمل  املنورة،  املدينة 

وبعد  للدرا�سة،  فر�سة  كل  لأ�ستغل 

مع  �ساأذهب  املنورة  املدينة  من  عودتي 

مل�ساهدة  العرين  حممية  اإىل  عائلتي 

احليوانات.

م�شعل عادل الري�س

اخلام�ض  ال�سف  يف  طالب  اأنا 

الإبتدائي: �ساأق�سي الإجازة مابني الرب 

مع  �ساأ�سافر  املنتزهات،  و  وال�سفر 

اإىل جمهورية م�سر احلبيبة  عائلتي 

�ساأذهب  عودتنا  وبعد  الأهل  لزيارة 

واملجمعات  للعب،  املنتزهات  اإىل 

والتخييم يف الرب.

حممد جعفر 

اأنا طالب يف ال�سف الثاين 

اإجازة  �ساأق�سي  ابتدائي: 

دولة  اإىل  ال�سفر  يف  الربيع 

املتحدة  العربية  الإمارات 

مع  دبي  اإمارة  بالتحديد 

والرتفيهه،  للت�سوق  عائلتي 

ممتع  وقت  ق�ساء  وامتنى 

هناك.

�شارة عبدالنبي عبداهلل

الثاين  ال�سف  يف  طالبة  اأنا 

عائلة  مع  الربيع  اإجازة  الإبتدائي:�ساأق�سي 

و�سن�ستمتع  )ال�سخري(،  الرب  يف  والدتي 

بالرمل،  واللعب  الدراجات  على  باللعب 

حممية  لزيارة  �سنذهب  العطلة  من  واملتبقي 

العرين مل�ساهدة احليوانات. 
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تعي�س يف املزارع، تتغذى على االع�شاب واأوراق 

ال�شجر ولها األوان عدة منها االأبي�س واالأ�شود والبني 

ونح�شل منها على احلليب واللحم.

الأهمية االأبقار يف توفري احلليب واللحوم واجللود 

يف  واالهتمام  تربيتها  يف  عامة  الدول  اأخذت  فقد 

تكاثرها مبوجب نظم حم�شوبة وحمددة.

جهاز موحد: الهيكل العظمي، الع�سالت، الع�ساب واجللد

ل ت�ستطيع ان تقف دون هيكل عظمي. اذا �سغطت ا�سابعك بقوة ت�سعر ب�سيء قا�ض: اإنه عظمة. يف 

ج�سمك اأكرث من مئتي عظمة. بع�سها ي�ستخدم كنقطة ات�سال بني الع�سالت. والعظام والع�سالت جمتمعة 

تولد احلركات. وهي مغلفة باجللد الذي ي�سكل �سطح مالم�سة اجل�سم للعامل اخلارجي.

عظم الفخذ طويل. ا�سغر العظام موجودة داخل الذن. وبع�ض العظام كال�سنان لي�ض لها �سكل عظام! 

والعظام املت�سلة بالع�سالت ت�سكل الهيكل العظمي للج�سم. عظام اخرى حتمي الع�ساء اله�سة: الدماغ يف 

اجلمجمة ال�سلبة، القلب، الرئتان.

الهيكل العظمي

وذكائه  بن�ساطه  يعرف  جميل  �سكله  األيف،  حيوان 

ويتمتع بحا�سة الروؤية وال�سمع القويتني، يتغذى على 

الأ�سماك والطيور وي�سرب احلليب اأي�سا.

ال�سيد  يف  كبرية  مبهارة  القطط  تتمتع 

كالنمر  الكبرية  ال�سنوريات  تقارب  والفرتا�ض 

على  حقيقياً  خطراً  ت�سكل  ل  اأنها  اإل  والأ�سد، 

الإن�سان نظراً ل�سغر حجمها. 

وقليال  كغ،   7 و   4 بني  القطة  تزن 

ما ت�سل اإىل 10 كغ. من املمكن للقطة اأن 

تطعم  عندما  ذلك  كغ ويحدث  لـ23  ت�سل 

ب�سكل زائد. ل يجب اأن يفعل ذلك، لأنه غري 

وللقطط  للحيوان.  اأ�سراراً  وي�سبب  �سحي 

وللقطة  الظالم،  يف  الروؤية  على  كبرية  قدرة 

هذا  القطة  اأظهرت  اإذا  للعني،  ثالث  غطاء 

الغطاء ب�سكل مزمن، يعني هذا اأن القطة مري�سة. 

فراءها  تلعق  ما  وكثرياً  النظافة،  القطط  وحتب 

لتنظيفه ولك�سب فيتامني �سي.

البقرة

الــقــطـــة



املقادير:

بقدون�ض   – علب تونة   – ملح 

مفري – مكيال ع�سري ليمون.

 – مفري  ب�سل  مكيال   2  –
 – مفري  رومي  فلفل  كيلو  ن�سف 

خيارتان مكعبات �سغرية.

طريقة التح�شري:

والب�سل  اخليار  اخلطي   -

والفلفل وامللح والليمون.

- اأ�سيفي التونة مع الحتفاظ 

واملايونيز  للتجميل  منها  بجزء 

واخلطيها.

جتميلها  بعد  قدميها   -

بالبقدون�ض وباقي التونة.

مطبخ الصغار
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سلطة التونة

البنف�سجي  بلونه  يتميز  و  املو�سمية،  اخل�سراوات  من  نوع 

الداكن اأو الأ�سود. توجد اأ�سناف متعددة من الباذجنان، تختلف 

فيما بينها يف احلجم و ال�سكل و اللون - الذي يكون يف الغالب 

اإحدى درجات البنف�سجي اأو بلون برتقايل فاحت.

الباذجنان  زراعة  ال�سمالية  اأمريكا  و  اأوروبا  يف  ت�سود 

�سم   25 اإىل   12 من  طوله  يرتاوح  حيث  الطويل،  البي�ساوي 

وعر�سه من 6 اإىل 9 �سم بلون بنف�سجي غامق.

تنوعاً  اأكرث  اأ�سناف  اأخرى  اآ�سيوية  بلدان  و  الهند  توجد يف 

 2.2( غرام  كيلو  اإىل  الباذجنان  ي�سل حجم حبة  فقد  تفاوتاً،  و 

باوند( خا�سًة يف حو�ض نهري الغاجن و مينا، و تتنوع األوانه 

والوردي  والفاحت  الغامق  البنف�سجي  و  والأخ�سر  الأبي�ض  بني 

والبنف�سجي اأو الأخ�سر املخطط بالأبي�ض. اأما الباذجنان ال�سيني 

فهو طويل ورفيع و ي�سبه اخليار.

ل يوؤكل الباذجنان نيئاً نظراً ملرارة طعمه، اإل اأنه 

ي�سبح طرياً و لذيذ الطعم بعد طهوه. ين�سح الطهاة 

ل�سحب  مملح  ماء  يف  تقطيعه  بعد  الباذجنان  بنقع 

طعمه املر و تقليل كمية الزيت اأو الدهن الذي ميت�سه 

عند الطهي.

رملية  اأر�ض  يف  الباذجنان  بذور  تزرع 

بكثري  وي�سقى  متخمر  ب�سماد جيد  م�سمدة 

الربيع  ف�سل  اأوائل  يف  وذلك  املاء  من 

يبلغ طوله 41  وعندما  لل�سم�ض  معر�ض 

�سنتمرتا ينقل ويو�سع على �سكل �سفوف يف 

اأر�ض جيدة احلرث ب�سكل متباعد بحيث يكون بني كل 

نبتتني م�سافة مرت واحد ثم ي�سقى باملاء نحو ثالث مرات 

يف الأ�سبوع.

اأ�شرار البطاطا املغلفة »ال�شيب�س«

كل واحد منا يعرف البطاطا املحمرة واملغلفة باإتقان يف اأكيا�ض 

ولكن  البقالت،  جميع   يف  متوفرة  فالبطاطا  جذابة،  اأ�سكال  ذات 

ال�سحة: اأ�سرار كثرية على  )ال�سيب�ض(  البطاطا  لهذه 

من  لرتات  ت�سعة  �سرب  يعادل  يوم  كل  كي�سني  تناول   

والطعم  ال�سكل  تاأخذ  ولكي  البطاط�ض  رقائق  لأن  الزيت 

الزيوت  من  كبرية  كميات  على  حتتوي  اأن  يجب  املطلوب 

الدموية،  الأوعية  الزيوت ترت�سب يف  اأن  واأنتم تعلمون 

القلب. واأمرا�ض  ال�سرايني  ت�سلب  اأمرا�ض  وت�سبب 

�سعف  ت�سبب  املنتجات  هذه  اأن  ثبت   -2  

يف  خ�سو�ساً  الأطــفــال،  عند  املناعي  اجلهاز 

مادة  ب�سبب  وذلك  والنمو،  التكوين  مرحلة 

عند  الن�سوية  املواد  يف  تنتج  التي  ال�سامة  ت�سمى”اآكريالمايد” 

طهيها على درجات حرارة عالية وهذه املادة من م�سببات الإ�سابة 

ال�سرطانية.  بالأمرا�ض 

اأن هذه املادة ت�سر بالكبد، وت�سر بالقلب  3- نبه الأطباء اأي�ساً 

الأنيميا. الأطفال، وت�سبب  والكلى والعظام عند 

اأن  امل�سرطنة  اكريالمايد  مادة  باإمكان  اأن  العلماء  وجد   -4

تت�سرب اإىل الطفل الر�سيع من خالل حليب الأم، كما ميكن اأن ت�سل 

اأ�سراراً  فتلحق  احلامل،  الأم  ودم  امل�سيمة  خالل  من  اجلنني  اإىل 

ا�ستبدال  �سرورة  على  الباحثون  و�سدد  والر�سع،  بالأجنة  كبرية 

مو�سني  واخل�سراوات،  كالفاكهة  الطازجة  بالأطعمة  الرقائق  هذه 

بعدم ا�ستخدام الزيت يف القلي اأكرث من مرة.

الــبــــــــاذنـــجـــــــــــان

سلطة التونة
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وطني 
حبيبي

هو ج�سر يربط ما بني اململكة العربية ال�سعودية ومملكة 

وبعر�ض  مرتا  كيلو   25 نحو  اجل�سر  طول  يبلغ  البحرين، 

 1986 نوفمرب   25 يف  ر�سمياً  اجل�سر  افتتح  مرتا،   23.2

حتقق  يف  اجل�سر  هذا  اأ�سهم  فهد،  امللك  اإىل  ن�سبة  و�سّمي 

العديد من الفوائد القت�سادية والجتماعية للبلدين ال�سقيقني 

ال�سعودية والبحرين وكذلك لدول جمل�ض التعاون اخلليجي. 

تعود فكرة اإن�ساء اجل�سر اإىل عام 1965، عندما قام امللك 

ال�سيخ خليفة بن  با�ستقبال  اآل �سعود  العزيز  في�سل بن عبد 

�سلمان اآل خليفة خالل زيارة للمنطقة ال�سرقية، وقد اأبدى اآل 

الأمر  بالبحرين،  ال�سعودية  يربط  ج�سر  ببناء  رغبته  خليفة 

م�سرتكة  جلنة  بت�سكيل  واأمر  في�سل  امللك  عليه  وافق  الذي 

بني  يربط  ج�سر  م�سروع  تنفيذ  اإمكانية  لدرا�سة  البلدين  بني 

البلدين. وقد بداأ العمل الر�سمي يف بناء اجل�سر يف 29 �سبتمرب 

عام 1981، ومت تثبيت اأول قاعدة من قواعد اجل�سور يف يوم 

الأحد 27 فرباير 1982، بينما مت افتتاح اجل�سر يوم الأربعاء 

26/11/1986م بح�سور امللك فهد بن عبد العزيز وال�سيخ 

عي�سى بن �سلمان اآل خليفة ) رحمه اهلل(.

األك�سندر جراهام بيلاألك�سندر جراهام بيل
اإليه  األك�شندر جراهام بيل )1847-1922(، عامل م�شهور ومهند�س وخمرتع، يعود 

الف�شل الخرتاع اأول جهاز هاتف عملي.

ارتبط كل من والد بيل وجده واأخيه بالعمل يف جمال اخلطابة، وكانت والدته 

وزوجته من ال�شم مما ترك اأثرا بالغا على حياة بيل وعمله. دفعه بحثه يف 

جمال ال�شمع والكالم اإىل اإجراء املزيد من التجارب على اأجهزة ال�شمع، االأمر 

الذي مكنه يف النهاية من نيل اأول براءة اخرتاع اأمريكية عن جهاز الهاتف 

اأ�شهر اخرتاعاته  اأن  العلمية، اعترب بيل  اإىل حياته  �شنة 1876. بالنظر 

لديه  يكون  اأن  ورف�س  كعاملمِ  االأ�شلي  عمله  على  تطفال  الهاتف  وهو 

هاتفاً يف حجرة مكتبه.

العديد من االخرتاعات االأخرى كانت ملحوظة يف حياة بيل، مبا 

الب�شرية والقارب املحلق  الرائد يف جمال االت�شاالت  يف ذلك عمله 

)الهايدروفويل( وعلم الطريان. 

يف عام 1888 اأ�شبح بيل اأحد االأع�شاء املوؤ�ش�شني لنا�شيونال 

جيوغرافيك. يو�شف بيل باأنه اأحد اأكرث ال�شخ�شيات تاأثريا يف 

تاريخ الب�شرية.

ج�سر امللك فهد
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اجلمباز فن من الفنون الريا�سية اخلالدة التي مار�سها الن�سان يف م�سار ارتقائه الطويل 

باأ�ساليب متعددة وطرائق متنوعة.

وت�سري الدلة التاريخية والأثرية اإىل م�سر القدمية كاأول بلد عرف اجلمباز ومار�سته 

كريا�سة اما ال�سينيون فقد قاموا بتطوير بع�ض الن�سطة التي ت�سبه اجلمباز وخا�سة 

تلك التي تت�سل بال�سكل العالجي الطبي وا�ستخدموها لهذا الغر�ض.

النمو  طريق  يف  جديدة  نقلة  انتقل  الغريق  بالد  اإىل  الفن  هذا  انتقل  وعندما 

الآن  حتى  يحمله  الذي  ال�سم  ومنحوه  كبرياً  اهتماماً  الغريق  فاأعطاه  والتطور 

)جمنا�ستيك(.

بعهد جديد وحديث  اآذن  بالبزوغ  الوروبية  النه�سة  فجر ع�سر  بداأ  وعندما 

للجمباز فتاأ�سلت ا�سوله وانتظمت حركاته، فاأ�سبحت اكرث فناً عما كانت عليه يف 

الع�سور الغابرة.

ويعترب )يوهان با�سيدو( الملاين �ساحب ف�سل كبري على لعبة اجلمباز التي 

ادخل تدريباتها �سمن برنامج مدر�سته �سنة 1776م ثم تاله )جون�ض موت�ض( الذي 

لقب بجد اجلمباز.

ا�س�ض حركة اجلمباز  الريا�سة فقد  الأب احلقيقي لهذه  اما )فردويك بان( فيعترب 

كون  كما  الت�سلق،  واجهزة  واملتوازي  العقلة  مثل  اجهزة  عدة  باخرتاع  قام  كما  احلرة، 

هذه  وا�ستمرت  للمجتمع  اجلمباز  فن  �سعار  واعلن  برلني  يف  للجمباز  �ساحة  اول  تالميذه 

الريا�سة تنمو وتتطور فاأن�سئ الحتاد الملاين للجمباز عام 1868م. كما ن�سطت هذه الريا�سة يف 

ال�سويد وميكن القول ان املانيا وال�سويد هما اول بلدين اهتما بو�سع ا�س�ض ممار�سة اجلمباز احلديث 

الذي تطور فيما بعد من خالل عدة مدار�ض ثم دخلت اإىل الوليات املتحدة المريكية وكونوا ما ي�سمى 

بالحتاد ال�سرتاكي للجمباز يف الوليات املتحدة المريكية.

وتاألف الحتاد الدويل لهذه الريا�سة عام 1891م و�سنفت يف املنهاج الوملبي منذ بداية 

اللعاب الوملبية 1896م.

هي ريا�سة حديثة وخطرة لها �سعبيتها وممار�سوها بني خمتلف العمار واحتاداتها منت�سرة يف كل 

ال�سباقة يف هذا امل�سمار، فتم فيها ت�سكيل اول احتاد  الدول الوربية وقد كانت فرن�سا 

لريا�سة الدراجات النارية 1945 اأما اأول بطولة عاملية فكانت 1949م.

اأما الدراجات النارية املعدة لل�سباق فهي متفاوتة يف القوة وال�سرعة، وهناك 

انواع عديدة ت�ستعمل يف خمتلف ال�سباقات، وقد ا�سيف عام 1962 طرازاً جديداً 

وهي  اخلا�سة  ال�سرعة  ل�سباقات  خم�س�ض  طراز  وهو  �سي  �سي   500 بقوة 

تعادل يف �سباقاتها نف�ض �سباقات ال�سيارات فورميال 1.

اأهم ال�شباقات هي:

خمطط  على  بناء  املتبارون  فيه  يتناف�ض  ال�ساحية:  �سباق   – اأ 

عام  من  ابتداء  اوروبا  يف  خا�سة  بطولة  له  وتقام  خا�ض 

عام  للعامل  بطولة  اىل  البطولة  هذه  حتولت  ثم   1952

1957 لفئة الدراجات النارية �سعة 500 �سي �سي وبطولة 

من  ابتداء  �سي  �سي   250 �سعة  الدراجات  لفئة  عاملية 

.1963

الدقة  يلزمه  �سباق  وهو   TRIAL  –  2

جميع  يف  التحمل  على  املواظبة  يف  والنتظام 

اكانت  �سواء  وال�سطناعية  الطبيعية  الحوال 

واخرياً  �سباق،  م�سمار  او  مرتفعات  او  رملية 

مثل  طبيعية  عقبات  تتخلله  تناف�سي  �سباق  فهو 

ال�سواحل البحرية اأو املنحدرات.

الــدراجــــات الـــنــــــــاريــــــةالــدراجــــات الـــنــــــــاريــــــة

اجلـمـبـازاجلـمـبـاز
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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 20 يناير 2013   للفئة العمرية 

ما دون 12 سنة.

م�سابقة: ما ا�سم هذا امل�سل�سل الكارتوين؟

الفائزان هما:

رهف �شابر يو�شف - كرار علي الكويف

م�سابقة: من داخل العدد

3-  �شرب االأوز2-  نيلز1- اجلزيرة اخل�شراء

1968  - 2 1986   - 1

متى افتتح ج�شر امللك فهد ر�شميًا؟

1 - ما البيت الذي ل ميكن دخوله ولي�ض به 

�سبابيك ول ابواب؟

2 – �سيء حلو املذاق ولو حذفنا اأول ثالثة 

احرف منه ي�سبح كلمة معناها �سعب الطعم؟

�سيء تاأكل منه حتى ت�سبع ول يدخل   – 3

بطنك؟

األغــــــــــــــــــــاز:

االأجوبة

1 – بيت ال�سعر

2 – التمر

3 – ال�سحن

هيا نلعب بال�صل�صال.. زجاجة

1

4

2

3

اإجابة العدد ال�شابق:

1- ال�شيدة ملعقة   2-   1919

اجلوائز مقدمة من 

مــوؤ�ســ�ســـة الأيــــام لـلـنـ�سـر
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اكت�صف الفوارق 
هل تعلم؟؟!

[ اأن الدموع التي تخرج من العني هي اأقوى مطهر؟

[ اأن للبعو�سة اأ�سناناً واأن عدد اأ�سنانها 47 �سناً؟

[ اأن ع�ض الن�سر الأ�سلع من اأكرب اأع�سا�ض الطيور 

وي�سل وزنه اإىل ما يزيد عن وزن الثالجة؟

[ هناك ثعباناً غرب املحيط الهادي ميكنه اأن يبقى 

ثالثة اأعوام كاملة بال طعام.

طرائف

تعلم الر�صم

فــــاكـــــــــ�س
البتدائي  الثالث  ال�سف  لطالبات  ت�سرح  املعلمة  كانت   

اجلوي  والربيد  الهاتف  مثل  احلديثة،  الت�سال  و�سائل  عن 

وقالت:  يدها  ال�سغريات  الطالبات  احدى  فرفعت  والفاك�ض، 

اأ�ستاذة احنا عندنا فاك�ض يف البيت .. 

وكيف  وقالت:  حديثها  اكمال  على  املدر�سة  ف�سجعتها 

ت�ستخدمونه؟ 

فقالت الطفلة: نتدهن به...
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baraem@alayam.com :ال�شتقبال م�شاهماتكم، الرجاء املرا�شلة عرب الربيد االإلكرتوين

كانت ببغاوان ناطقتان حتبان الطريان بحثا عن الطعام واملتعة، ويف يوم من 

الأيام دخلتا ق�سر اأحد امللوك فاأعجب بهما، وبحديثهما، فو�سعهما داخل قف�ض كبري 

من الذهب، واأمر باإطعامهما اأفخر الطعام، و�سارت الببغاوان مدار اهتمام امللك وحمط 

اإعجاب �سيوفه الدائم.

امللك  فاأعجب  امللك،  اإىل  واأهداه  قردا  معه  الوزراء  اأحد  جلب  الأيام  من  يوم  ويف 

قلل  ما  الظريفة،  ت�سرفاته  من  وال�سحك  عليه  للفرجة  �سيوفه  ياأخذ  و�سار  بحركاته، 

ون�سافر  الق�سر،  هذا  نغادر  ل  ملاذا  لالأخرى:  اإحداهما  فقالت  بالببغاوين،  اهتمامه  من 

كما كنا، فلم يعد اأحد يهتم بنا. فقالت الكربى: ل حتزين يا اأختي..فاملديح والإعجاب 

اأهميتنا  و�سيوفه  امللك  يعرف  وغدا  موؤقتة،  ظواهر  كلها  والعار  وال�سرف  والنتباه 

فيعودون لالهتمام بنا.

وبعد اأيام مل امللك و�سيوفه من حركات القرد املخلة بالأدب، وت�سرفاته 

ياأخذوه  اأن  رجاله  من  امللك  فطلب  الغبية، 

اهتمامه  اإىل  وعاد  الغابة،  يف  ويطلقوه 

بالببغاوين مرة اأخرى.

ق�شة 
وحكمة

ق�شة  م�شاهمة من الطفلة: عبري اإبراهيم علي

ب�شرى عبداهلل  عبدالننبي

الببغاوان والقرد
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رنا عبداهلل عبدالرحيم

اآله اهلل اأحمد
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عي�سى  �سلمان  الطفل  احتفل 

الدرازي  موؤخرا بحفل عيد ميالده  يف 

10 نوفمرب 2012 بعد اأن اكمل عامه 

الأول و�سط فرحة الأهل والأ�سدقاء.

�شلمان يطفئ 

�شمعته االوىل

م�شروع 

ال�شاحة 

النظيفة 

مبدر�شة 

خالد بن 

الوليد
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خالد وليد املالكي حممد ح�سن بوهزاع

يو�سف يون�س �سيد حممد �سيد مهدي

حممد وح�سن كاظم حرز نوح يون�س البلو�سي
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Things in the garden

امل�شعلة ال�شقف

املدخنة
الهوائي

مزراب

الباب

االمامي
النافذة

الـممر

الـ�ُشرفة

الـ�ُشلم

برميل

قرميدة 

ال�شقف

ر�شا�س الع�شب

انبوب 

الت�شريف

جزازة الع�شب

انبوب املاء


