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Augmented Reality
كيفية استخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة صفحتنا

واستمتع باملشاهدةوجه كامرتك عىل الصورة التي تحمل رمزاخرت ايقونة االخبار املصورةحمل برنامج األيام الجديد

  

الأرواح  وحتفظ  احلقوق  تثبت  وبه  ب�أ�سره  الع�مل  نظ�م  عليه�  يتوقف  التي  ال�سروري�ت  من  ال�سدق  اإن 

ويعي�س الن��س يف اأم�ن و�سالم.. ولوله لنتزعت ثقة الن��س بع�سهم ببع�س وال�سدق ي� اأعزائي هو ال�س��س 

املتني الذي تقوم عليه املجتمع�ت ذلك لنه لبد يف اي جمتمع ان يتف�هم افراده ومن غري التف�هم ل ميكن ان 

يتع�ونوا.

معنى التف�هم ان يو�سل الن�س�ن م� يف نف�سه من احلق�ئق لالآخرين وهذا هو ال�سدق وان يكون الن�س�ن 

�س�دق�ً مع نف�سه قبل ان يكون �س�دق�ً مع الآخرين.

اعزائي ان ال�سدق ا�س��س الف�س�ئل وال�سبيل نحو ر�سوان اهلل عز وجل فكونوا �س�دقني يف القول والعمل 

وفقكم اهلل.

ماما شيخة

أعزائي البراعم

المراسالت
للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« 

ص ب: 3232 - المنامة البحرين
تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111

baraem@alayam.com:ايميل

1913 وصول أول مطبعة حجرية للبحرين

المنجم

السلطة اإليطالية

موريس سينداك .. كاتب ورّسام أطفال أمريكي 

رياضة نط الحبل

الخيرية الملكية تحتفل بيوم اليتيم العربي في منتزه األمير خليفة
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اأ�شاليب اأ�شرية الكت�شاف الطفل املوهوب
الرعاية  و�سائل  وتقدمي  بايدهم  والأخذ  اأبنائها  من  املوهوبني  اكت�ساف  يف  هام  دور  للأ�سرة 

اللزمة لتنمية قدراتهم واإمكانياتهم، فمن اأ�ساليب التعامل مع الطفل املوهوب يف ال�سرة، اأن يفهم 

الآباء اأن الطفل املوهوب لي�س بال�سرورة موهوبا يف كل املجالت ويف كل الأوقات.

اأو قد يكون موهوبا يف املو�سيقى، يف ال�سعر او يف كتابة  فقد يكون متفوقا يف الريا�سيات، 

على  القدرة  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة  يف  واملتفوقني  املوهوبني  الأطفال  خ�سائ�س  ومن  الق�س�س. 

التعلم ب�سرعة و�سهولة يف �سن مبكرة.

وتبني العديد من الدرا�سات اأن اأ�ساليب التن�سئة الأ�سرية لها اأثر كبري يف تنمية املوهبة والإبداع 

لدى الأطفال ، حيث وجدت اإحدى الدرا�سات اأن اأهم عوامل البيئة الأ�سرية امل�سجعة للإجناز العايل 

هي توافر احلرية والت�سجيع امل�ستمر الذي ي�ستخدمه الآباء مع اأبنائهم وت�ساوؤل العقاب 

وت�سري معظم الدرا�سات العربية والأجنبية يف هذا املجال اإىل اأهمية توافر العنا�سر الآتية يف 

البيئة الأ�سرية املي�سرة لإبداع اأحد الأبعاد الأ�سا�سية للموهبة:ـ

البعد عن  اأي  الأبناء،  تن�سئة  ال�سوية يف  الأ�سرية  الأ�ساليب  1ـ ممار�سة 

والتدليل  الأبناء،  بني  واملفا�سلة  املعاملة،  والتذبذب يف  الق�سوة،  اأو  الت�سلط 

الزائد، واحلماية املفرطة، وغريها من الأ�ساليب غري ال�سوية. 

2ـ ت�سجيع الختلف البّناء. 

3ـ تقبل اأوجه الق�سور. 

4ـ وجود هوايات لدى الأبناء. 

وعدم  والأمان  القبول  من  جو  توافر  5ـ 

الإكراه.

لل�ستقللية  الفر�سة  اإتاحة  6ـ 

والعتماد على النف�س. 

الدميوقراطي  الجتاه  7ـ 

والإيجابي نحو الأبناء. 

8ـ النفتاح على اخلربات. 

على  الطفل  تعويد  9ـ 

التعامل مع الف�سل والإحباط.
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وطني حبيبي

اأرى رموزاً تظهر وتختفي بجانب  اأنني  حتتوي على الكثرية من الخت�سارات الكثريه والتي حفزتني ملعرفتها وال�سبب 

ال�سبكة يف هاتفي ؟ وهنا الإجابات:

وبالإنرتنت  ببع�سها  املحمولة  الأجهزة  لتو�سيل  تقنية  Global System for Mobile وهي  لـ  اخت�سار  : هي   GSM
با�ستخدام اجليل الثاين 2G بتغطية م�ساحات �سا�سعة تتم بوا�سطة م�سغل ال�سبكة يف كل بلد، وهي الأكرث تغطية لأنها الأقدم 

وتتوفر يف جميع اأنحاء العامل.

براعم . نت

ال�شبكات:

اأول  و�شول   1913
مطبعة حجرية للبحرين

يف هذا العام قام احلاج علي مريزا جواهري مع احلاج اأحمد بن 

اآلية واإح�سراها  عبدالواحد فرامرزي ب�سراء مطبعة حجرية ولي�ست 

اىل البحرين وبداأت معها عملية طباعة الإعلنات والأعمال التجارية 

يف البحرين، وقد طبع عليها اأول كتاب وهو كتاب »جماري الهداية«.

ثقافات06

من  العا�سر  �سينداك يف  موري�س  الأطفال  ور�ّسام  الأمريكي  الكاتب  ُوِلَد 

الكتب  عامل  اإىل  يهرب  جعله  مما  تعي�سة  طفولة  وعا�س   ،1928 يونيو 

اأ�سيب مب�ساكل  عندما  مبكرة  �سّن  للكتب يف  حبه  وبداأ  والر�سم،  وال�سينما 

�سحية اأ�سبح ب�سببها طريح فرا�س ملدة من الزمن.

الثانية  �سّن  يف  ديزين«  »والت  لـ  »فانتازيا«  لفيلم  م�ساهدته  وبعد 

خلق  اأفكاره  اأول  وكانت  للق�س�س،  ر�ّساماً  �سينداك  ي�سبح  اأّن  قرر  ع�سرة، 

يف   1947 عام  الأوىل  ر�سوماته  فظهرت  اللعب  متجر  يف  للعر�س  نافذة 

كتاب بعنوان »بكلفة مليني« للموؤّلف الدكتور »ماك�سويل يل اإيدينوف«، وقد 

اأم�سى �سنوات اخلم�سينيات يف ر�سم ال�سخ�سيات للعديد من كتب الأطفال 

املكتوبة من قبل الآخرين قبل اأن يبداأ يف كتابة ق�س�سه اخلا�سة.

والوح�س«  ماك�س  »كتاب«  و  الربية،  الأ�سياء  مكان  بكتابه  ا�ستهر 

و»املطبخ ليل« و»عندما يكون والدي غائباً « و »الدب ال�سغري«.
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اأول مربجمة حا�شوب يف التاريخ
الإنكليزية  الريا�سيات  عامِلة  بايرون  اأوغ�ستا  اأدا 

والكاتبة، ولدت يف 10  دي�سمربمن العام 1815، وعرفت 

ب�سكل اأ�سا�سي لعملها على املحّرك التحليلي، وهو من اأوائل 

الكمبيوترات امليكانيكية ذات الأغرا�س العامة لـ »ت�سارلز 

باملحّرك  وي�سّمى  احلوا�سيب،  اأوائل  من  يعّد  »كما  بابيج 

التحليلي »موجود حالياً يف متحف احلوا�سيب«..

التاريخ،  يف  حا�سوب  مربمج  اأّول  بايرون  اأدا  وتعّد 

فقد قامت بتطوير برامج لآلة »ت�سارلز باباج »التحليلية«.  

وو�سعت القواعد الأ�سا�سية للغات الربجمة احلديثة، وقد 

ُكّرمت باإطلق ا�سمها على لغة » اأدا«.

موري�س �شينداك .. 

كاتب ور�ّشام اأطفال اأمريكي 



ال�شلطة االإيطالية
املقادير:

200 غرام اوراق اجلرجري

برتقالة، ليمونة �سرائح

�سمك الن�سوقة 200 غرام

2 ملعقة اأكل خل بل�سمي

ملعقة اأكل �سكر

ملح

2 ملعقة كبرية ع�سري ليمون

الطريقة:

1 – يخرج ال�سكر من اخلل البل�سمي وي�سخن على النار قليلً ثم يرتك جانباً ليربد.

2 – تغ�سل اوراق اجلرجري وجتفف وترتب يف طبق التقدمي ثم ير�س عليها خليط ع�سري الليمون وتوزع 

�سرائح الربتقال والليمون يف الطبق فوق اجلرجري ثم ي�سع �سمك الن�سوجة وتر�س بخليط اخلل وال�سكر وتقدم.

07 عيادة وتغذية
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بعد  تناولها  وميكن  الك�سدة  مب�سادات  غنية  ثمرة 

او ميكن هر�سها  ال�سلطة اخل�سراء  اإىل  وا�سافتها  تق�سريها 

ا�سافة  مع  باخللط  �سربها  او  اإليها  زيتون  زيت  وا�سافة 

كوب من احلليب، فهي تطرد ال�سموم التي يف اجل�سم وكل 

غري  اطعمة  تناول  عن  الناجمة  ال�سارة  الكيمائية  املواد 

�سحية عرب م�سام اجل�سم والبول.

 A وفيتامني  الدهنية  باملواد  غنية  ثمرة  والفوكادو 

وكذلك البوتا�سيوم.

الوالدين البحث يف املنزل عن م�سادر اخلطر  على 

التي تهدد �سلمة الطفال وذلك من خلل منطق وتفكري 

ال�سغار ومن ثم ابعاد هذه املخاطر عن الطفال.

وحلماية الطفل من ا�سرار اللعاب يجب اختيار 

اللعبة التي تنا�سب عمره ومراعاة ما يلي:

1 – ان ل تكون لها حواف مدببة اأو حادة.

اج�سام  او  خرز  على  حتتوي  ل  ان   –  2

�سغرية ي�سهل بلعها.

3 – ان ل تكون م�سنوعة من مواد قابلة 

لل�ستعال.

4 – ان ل حتتوي على ا�سباغ �سناعية 

او مواد �سامة.

5 – اقلم الليزر خطرة 

على الطفال باللعب بها.

على  ال�سراف   –  6

بالكهرباء  تعمل  التي  اللعب 

من قبل ا�سخا�س بالغني.

توفري االأمان باملنزل
االأفـوكــــادو



ال�صحراء  رمال  حرارة  درجة 

الكربى بافريقيا تهبط من 115 درجة 

مئوية نهارا اىل مادون ال�صفر ليال.

الغبار  من  طن  الف   30 من  اأكرث 

الكوين ير�صو كل عام فوق الأر�ض.

 4 ميتلك  الذي  الوحيد  احليوان 

هو  ال�صباحة  على  يقدر  ول  اأرجل 

اجلمل.

معروف  اخل�صار  من  نوع  اأقدم 

لالن�صان هي الفا�صوليا العري�صة.
اأجمل احلمام  اأحد  نيكوبار  حمامة 

يف العامل تتميز بري�صها امللون اجلميل 

وتعترب من اأكرب انواع احلمام.

تبلغ �صرعة التفكري 150 ميال يف 

ال�صاعة.

الفرا�صات تتذوق الطعام باأرجلها.

معلومات08
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نط  ريا�صة  يف  اجلميل 

�صهلة  ريا�صة  اأنها  احلبل 

ميكن ممار�صتها يف اأي مكان، 

ريا�صة  اأنها  اإىل  بالإ�صافة 

ع�صالت  جميع  حتريك  على  تعمل  حيث  كاملة 

اجلزء الأ�صفل من اجل�صم وتقوية ع�صالت الظهر 

اأداء  من  حت�صن  اأنها  اإىل  بالإ�صافة  والبطن ، 

اجلهاز التنف�صي والقلب . 

وقد اأظهرت الدرا�صات احلديثة اأن نط احلبل 

يفيد يف اإنقا�ض الوزن، كما ي�صاعد على حتريك 

الأن�صجة وعلى التخل�ض من الدهون التي ترتاكم 

علي منطقة الأرداف ، وت�صري درا�صة اأجرتها جامعة 

القفز على احلبل ع�صرين مرة  اأن  نوتنجهام للطب 

رك  حتحُ اأن  �صاأنها  من  اليوم  يف  مرات  خم�ض  بن�صبة 

العمود الفقري ومفا�صل الورك بقوة تكفي للوقاية من 

التعر�ض اإىل ه�صا�صة العظام يف امل�صتقبل.

الكرمية  واحلجارة  اخلامات  ل�صتخراج  يحفر  الأر�ض  من  مو�صع 

والفحم احلجري. حيث اإن بع�ض املعادن والفلزات ت�صتخرج من �صطح 

الأر�ض يف حني اأن بع�صها الآخر ي�صتخرج من حتت ال�صطح بحفر املناجم 

العميقة. واأكرث املناجم �صيوعا مناجم الفحم احلجري، ومن اأهمها املناجم 

والف�صة،  والذهب،  والنحا�ض،  احلديد،  خامات  ل�صتخراج  حتفر  التي 

بحفر  الفلز  اأو  املعدن  تواجد  مو�صع  اأول  يحدد  وغريها.  واليورانيوم 

ثقوب يف الأر�ض على عمق قد يبلغ اآلف الأقدام اأحيانا، وت�صتخرج فلز 

من ال�صخر تخ�صع للفح�ض الدقيق، ومن ثم يعمد اإىل حفر مهاو �صخمة 

وي�صتخرج اخلام املعدين املطلوب عربها وعرب دهاليز واأنفاق اأفقية.

املنجــم

يوجد منها 150 نوعا، 

العامل  انحاء  ت�صكن جميع 

والغابات  ال�صحاري  يف 

والماكن  والواحات 

املهجورة وهو طائر جارح 

خمتلفة  واحجامه  ا�صكاله 

الظالم  يف  ترى  قوية  عيونها 

اي  �صمع  من  اقوى  و�صمعها 

فري�صتها  وت�صيد  اآخر،  طائر 

الطيور  و�صغار  الفئران  مثل  ليالً 

والزواحف.

 60 الطول  متو�صط  حجمها 

�صنتمرتا ووزنها من 150 غراما اإىل 3 

كليو غرام تقريباً.

البــــــــــوم

ريا�ضة نط احلبل



عي�شى �شادق

09 مساهمات
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اأحمد حممد �شرحان

دانة عادل

حممد �شادق



   م

ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 

عىل امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد عىل ورقة بيضاء يف الصندوق املخصص للمسابقة مببنى »األيام« بالجنبية يف موعد 

أقصاه يوم األحد من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا الحيوان؟؟

مسابقة: من داخل العدد

19281929

متى ُوِلَد الكاتب األمريكي ورّسام األطفال موريس سينداك؟

المسابقة

ألغاز

الجوائز مقدمة من مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

القطب اجلنوبي

حيدر ح�سني رم�سان

عبداللـه املعلم

1 – جمال.. جمل

2 – على اخلارطة

3 – التليفون

درميس
ما اسم الحيوان

من داخل العدد

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزودسللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

-1

-1

-2

اللقلقالطوقان

احدى  �ُسئلت  وعندما  القرى  احدى  اإىل  الكهرباء  اأدخلت 

تنطفئ  عندما  ا�ستخدمها  اأجابت  الكهرباء  فائدة  عن  النا�س 

ال�سمعة.

 �ساأل ا�ستاذ تلميذه: ما معنى كلمة معجزة؟

اجاب: �سيء ي�ستحيل حدوثه

قال ال�ستاذ: اعطني مثالً

قال التلميذ: مثلً اأن اكون الأول على ال�سف.

الكهرباء

 األول على الصف
  1 – ا�سم �سخ�س 

اذا  حروف  اربعة  من 

 الثالث 
حذفنا احلرف

حيوان  ا�سم  ا�سبح 

فما هو؟

ماء  ل  بحر   –  2

فيه؟

3 – ي�سمع ويتكلم دون 

ل�سان؟

طرائف

-2

مسابقات10
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خريًا بالنا�س  يظن  ال  – ال�شرير   1
الن�شيان العلم  – اآفة   2

االخرتاع اأم  – احلاجة   3

حـــكــم

أكمل الرسم

11 تسالي
أوجد الفوارق
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Which of these letters begins each word?  
Write the letters in the blanks and say the words.

ood

Bo

iolin

ase indow

Fo

U, V, W or X? 

mbrella

تسالي12
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محمود علي الحمراني

عبداهلل محمد عبداهلل

محمد أحمد العميري هيا فهد النعيمي

محسن خليل

فاطمة ويوسف الحاكي

حمد محمد السعدون



مجتمع14
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»موؤ�ض�ضةاملربة اخلليفية« و»بتلكو« تدربان الطلبة على كيفية التخطيط وحتّمل ال�ضغط

الأمورة مها حتتفل بعيد ميالدها ال�ضاد�س

احتفلت الطفلة االموره مها حمد الغائب 

بعيد ميالدها  ال�ساد�س يف حفل بهيج جمع 

االهل واالحباب. وتتقدم ا�سرة ملحق براعم 

 .. مربوك  األف   .. لالمورة  خا�سة  بتهنئة 

وعقبال مائة �سنة.



15 مجتمع
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اخلريية امللكية حتتفل بيوم اليتيم العربي يف منتزه االأمري خليفة



شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Augmented Reality
كيفية استخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة صفحتنا

واستمتع باملشاهدةوجه كامرتك عىل الصورة التي تحمل رمزاخرت ايقونة االخبار املصورةحمل برنامج األيام الجديد

FOODS مــــاأكـــوالت
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موفنيدونـــت
جناح الدجاجةهامربجر

ت�شوكوالته

ب�شكويت

فطرية الفاكهه

بيتزا

كعك

خبز
اأي�س كرمي

�شلطة

رز
ف�شـــار �شـجــــق

بطاط�س فرن�شية


