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هناك اآداب لزيارة املري�ض يف امل�شت�شفى علينا اتباعها كاحرتام موعد الزيارة وعدم املكوث طويال 

وحماولة الرتفيه عنه بال�شالم واالطمئنان عليه ونقل االخبار ال�شارة له.

ولزيارة املري�ض ثواب عظيم وقد اأمر ر�شول اهلل �شلعم بزيارة املري�ض فقال »من عاد مري�شاً اأو 

زار اأخا له يف اهلل ناداه مناد. باأن طبت وطاب مم�شاك وتبواأت من اجلنة منزال..«.

وكذلك يا اعزائي علينا عندما نزور املري�ض ندعو له بال�شفاء بدعاء ر�شول اهلل �شلعم فنقول: اأ�شاأل 

اهلل العظيم رب العر�ض العظيم ان ي�شفيك«.

كان النبي �شلعم عندما يزور بع�ض اأهله مي�شح بيده اليمني ويقول »اللهم رب النا�ض اأذهب الباأ�ض. 

وا�شف انت ال�شايف ال �شفاء اال �شفاوؤك �شفاء اال يغادر �شقما.

عافاكم اهلل واأمدكم بال�شحة

ماما شيخةواىل لقاء
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�شقل  يف  دور  لل�شفر  كان  فهل  ت�شافر  واأن��ت  ال�شغر  منذ   ]

مواهبك؟.

- نعم لل�ضفر العديد من الفوائد منها التعرف على احل�ضارات  والثقافات 

وقد اأتاح يل ال�ضفر التعرف على العديد من احل�ضارات حيث ع�ضت يف بلدي 

الأردن ويف باك�ضتان حيث الثقافة خمتلفة كما ع�ضت يف ال�ضني حيث املناف�ضة 

والتطور العلمي ثم ا�ضتقريُت يف البحرين وهي بلد مهد احل�ضارات وهي الآن 

بلد النظام والتطور، كل هذا �ضقل فيني الكثري وجعلني اأحتفز للمناف�ضة والفوز 

يف جمال العلوم.

[ منذ متى واأنت ت�شارك يف امل�شابقات؟.

- منذ املرحلة الإبتدائية حيث مت اختياري لتمثيل مدر�ضتي يف املعهد ال�ضيني العلمي 

وكانت جتربة رائعة.

[ هل فزت يف م�شابقات دولية؟.

- يف ال�ضني اأتيح يل اأن ا�ضارك يف العديد من امل�ضابقات وقد حققت املركز الأول يف عدد منها كما حققت املركز 

الثاين يف واحدة، وبطبيعة احلال يف بلد مثل ال�ضني يعطى العلم والكت�ضافات اأهمية ويكون الإبداع مهم بالن�ضبة 

للفوز فكانت الأفكار التي اأقدمها حمط اإعجاب وتك�ضب الفوز.

[ هذا يعني اأنك متفوق اأي�شاً يف درا�شتك؟.

- نعم وهلل احلمد اأنا الأول على مدر�ضتي يف الأردن لثالث �ضنوات كما اأنني اأحرزت املركز الأول على الدائرة 

الثالثة، لكن رغبتي يف العلوم والبتكار ترتافق معي اأينما ذهبت فاأنا اأهتم بدرا�ضتي ويف نف�س الوقت اأهتم مبوهبتي 

يف العلوم.

 

[ يبدو اأنك تقتدي ب�شخ�شيات حمددة يف جمال العلوم؟.

- مثلي الأعلى يف جمال الهند�ضة، موؤ�ض�س �ضركة هرني فورد، اأما مثلي الأعلى يف الطب فهو الطبيب امل�ضلم 

اجلراح العمالق اأبو احل�ضن عالء الدين القر�ضي الدم�ضقي امللقب بابن النفي�س فهو من اكت�ضف الدورة الدموية وكان 

طبيباً جراحاً ومدر�ضاً  للفقه وال�ضريعة الإ�ضالمية.

هل لك م�ضاريع يف املجال الهند�ضي؟.

قمت بعمل م�ضباح موفر للطاقة يعمل على طاقة الرياح، وعملت �ضيارة رميوت حتكم يربط بينهم ب�ضلك.

[ ماذا تتمنى اأن ت�شبح يف امل�شتقبل؟.

- امتنى اأن اأكون مهند�ضاً اأو طبيبا لكي ام�ضح دمعة كل اأم ت�ضقط حرقة على ابنها املري�س.

ولد يف الأردن وعا�س يف ال�ضني وا�ضتقر يف البحرين

ماجد مصباح.. الرحالة الذي تحول إلى مكتشف صغير

البطاقة التعريفية

اال�صم: ماجد م�صباح

العمر:14 �صنة

ال�صف: الثاين اإعدادي

املدر�صة: الرفاع االإعدادية 

للبنني

ع�صو نادي �صريفة العو�صي 

للأطفال والنا�صئة

 حمررة ملحق براعم:

بطلنا يف هذه املقابلة طفل اأتاحت له ظروف اأ�شرته اأن يتعرف على عدة ح�شارات يف 

عمر مبكرة واأن يخو�ض غمار مناف�شات دولية يف جمال العلوم مما جعله يبدع ويبتكر، 

فقد ولد ماجد م�شباح يف بلده االأردن لكن �شرعان ما غادرها اإىل باك�شتان  ويف 

�شنته ال�شابعة رحل اإىل تايلند ليعود �شنة واحدة اإىل موطنه ثم جمدداً هاجر 

ال�شينية وخا�ض مناف�شات دولية يف جمال  اللغة  ال�شني وهناك تعلم  اإىل 

العلوم وفاز مبراكز متقدمة يف عدة مناف�شات، واأخرياً ا�شتقر يف البحرين 

وهو يفكر باأن يوا�شل درب االكت�شاف واالبتكار. فيما يلي ن�ض اللقاء 

مع املكت�شف ال�شغري ماجد م�شباح الذي حط رحاله يف البحرين:



علوم04

نقطع راأ�س اجلزر.

ن�صع راأ�س اجلزر يف �صحن ون�صب عليه املاء.

تنمو االأوراق من راأ�س اجلزر بعد عدة اأيام.

االأدوات اللزمة:
خطوات العمل:

 من كتاب اأفكار زراعية، اإعداد االأ�صتاذة: كرمية حممد �صالح - باإ�صراف وزارة التنمية االأجتماعية

زراعة رؤوس الجزر
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 جزر خايل من اأي اأوراق.

 �صحن بل�صتك

 حبات من احل�صى ال�صغرية.

 �صكني.

المشتري.. عمالق المجموعة الشمسية  
كوكب امل�ضرتي ملك املجموعة ال�ضم�ضية بعد ال�ضم�س، فهو اأكرب من الكواكب جميعاً جمتمعة مبرتني، وليقارن 

حجم امل�ضرتي بحجم الأر�س ال�ضغري، ولكنه يقارن بال�ضم�س ذاتها، فاإن قطره يزيد على ع�ضر قطر ال�ضم�س.

الهيدروجني 90% والهيليوم %10.  الكثافة، فهو كال�ضم�س مكون من  اأي�ضاً يف  يختلف امل�ضرتي عن الأر�س 

ويكّون الغاز فوق اجلو طبقات خمططة من ال�ضحب احلمراء البنية وال�ضفراء، ويزداد ان�ضغاط الغاز كلما اجتهنا 

�ضكالً  باملعدن  �ضبيهاً  عندها  ي�ضري  درجة  اإىل  النهاية  يف  الن�ضغاط  وي�ضل  �ضائل  اإىل  يتحول  حتى  اأ�ضفل  اإىل 

و�ضلوكاً، ولب امل�ضرتي �ضاخن جداً ويبعث الكوكب بحرارة ت�ضاوي �ضعف ما يتلقاه من ال�ضم�س.

والطبقة العليا للغالف اجلوي فيه مفككة اإىل �ضحب �ضخمة بفعل الرياح العنيفة والبقعة احلمراء الكبرية 

التي تظهر على �ضطحه كالعني ال�ضخمة اإع�ضار �ضخم، ي�ضل اإت�ضاعه اإىل 40.000 كم يثور على طول غالفه اجلوي 

منذ مئات ال�ضنني. لهذا الكوكب اأكرب اأ�ضرة من الكواكب التابعة، فقد اكُت�ضف له حتى الآن 27 قمراً، ومن هذه الأقمار 

املعلومة اأربعة اأقمار اكت�ضفت قدمياً هي: اأيو واأوروبا وجانيميد وكالي�ضتو، وتعد من الأقمار ال�ضخمة.  بع�س هذه 

الأقمار جليدي اأو �ضخري اأو ك�ضري جليدي اأو �ضخري تخلفت من مولد امل�ضرتي. وقد �ضجلت على القمر اأيو 9 براكني 

ن�ضطة كاأول ظاهرة جيولوجية ت�ضجل خارج الكرة الأر�ضية.

نــــــقــــــــار الـــخـــشـــــب
يعد طائر نقار اخل�شب من اأ�شهر ف�شائل الطيور حيث يتميز مبجموعة من اخل�شائ�ض ومنها: منقار قوي متني يعمل 

كاإزميل،  يعمل  الذي  للمنقار  قوَيٍّة  اإيقاعية  لتاأمني �شربات  �شديدة �شرورية  قوية  رقبة  اخل�شب، ع�شالت  كاأداة خرق  متاماً 

جمجمة �شميكة ولكنها اأعطيت مرونة باأربطة دقيقة متعامدة، خمِمّد لل�شدمات )ميت�ض االهتزازات( وهو من ن�شيج �شميك بني 

املنقار واجلمجمة وهذا الن�شيج غري موجود عند بقية الطيور طبعاً، ل�شان طويل رفيع على �شكل �شلك �شائك ومغطى مبادة لزجة، 

يلتقط به احل�شرات، اأرجل ق�شرية قوية ال ت�شبه االأرجل النحيلة ملعظم الطيور، اأ�شابع اأرجل )كامللزمة(، اثنتان يف املقدمة واثنتان 

نّقار  القا�شي ينتهي بروؤو�ض حادة وهي �شرورية لدعم  الذنب  ال�شجر، ري�ض  املتني بلحاء  للتعلق  املوؤخرة فهي كّما�شة كاملة  يف 

اخل�شب وهو يحفر موقع ع�شه.



05 عيادة وتغذية

سلطة المشروم والذرة
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املقادير:

ذرة �ضغرية ب�ضلة مقطع اىل حلقات دائرية.

نعناع  دوائر  م�ضروم  �ضرائح.  مقطعة  2 طماطم 

طازج حوايل �ضرة حلقات ليمون ملح وفلفل ح�ضب 

الرغبة.

الطريقة:

ن�ضفني  اىل  عراني�س  ت�ضمى  وهي  ال�ضغرية  الذرة  تقطع 

وقطعي امل�ضروم والطماطم اىل �ضرائح وكذلك الب�ضل.. وينظم 

والفلفل  امللح  ي�ضاف  ثم  منا�ضباً  طبق  يف  ال�ضلطة  مكونات 

ويزين با بالنعناع وحلقات الليمون ويقدم.

ان املعدل الو�ضطي للنوم ال�ضروري لولد يف مثل �ضنك هو على القل من ع�ضر �ضاعات اإىل احدى 

ع�ضرة �ضاعة كل ليلة.

كيف ت�صعر باأن النوم اآِت؟

ي�ضتغل دماغك كثرياً يف النهار. وعندما يريد ان يرتاح، ير�ضل بع�س ال�ضارات.

ترتخي ع�ضالتك، تتثاءب مبلئ فمك، يت�ضو�س تفكريك، وتوؤملك عيناك. يعرب الكبار عن ذلك 

بقولهم »دب النعا�س يف الجفان« »التعبري الفرن�ضي« »مر بائع الرمل«، ولكي تغفو تتمدد بهدوء 

يف فرا�ضك متخذاً و�ضعك املف�ضل: لكل ان�ضان و�ضعه اخلا�س. كثرياً ما يحتاج الأولد اإىل �ضم 

لعبتهم املف�ضلة بني ذراعيهم.

كيف ت�صتعد للنوم؟

ال�ضاخن  باملاء  ا�ضتحم  النوم.  ي�ضاعدك على  فهذا  الربتقال،  او مغلي زهر  قدح حليب  ا�ضرب 

ي�ضرتخ ج�ضمك.

قبل ان تنطلق يف رحلة الليل ال�ضحرية اطلب من احد ممن حتب ان يروي لك حكاية تنم قرير 

العني �ضعيداً.

اإذا كنت تخاُف من الظالم �ضع م�ضباحاً �ضئيل النور اإىل جانب �ضريرك. فيما م�ضى كان �ضراُج 

ليٍل موجوداً دائماً عند راأ�س ال�ضرير.

يجب ان ت�ضعر بالطماأنينة يف �ضفرك اإىل بالد النوم. ليلتك �ضعيدة.

الحاجة إلى النوم

النب »القهوة«
املوطن ال�ضلي للنب جنوب غربي اثيوبيا. اما يف البالد العربية فتنفرد اليمن باإنتاج النب والجتار به. ويعد 

حم�ضول النب من املحا�ضيل ال�ضرتاتيجية الهامة، وميثل ابرز م�ضادر الدخل القومي ملا يزيد عن 50 دولة وهو 

املنتج الأهم يف التجارة العاملية بعد النفط وم�ضتقاته.

ول يخلو اأي بيت من وجود القهوة فهي ت�ضرب كقهوة عربية وقهوة تركية والقهوة الجنبية »ن�ضكافية« 

وهي م�ضروب يحبه الكبار وال�ضغار.. وهي تعترب من املن�ضطات وت�ضاعد على ال�ضهر اإذا ما اكرثنا من تناولها.



مت افتتاح متحف الفنان را�ضد العريفي يف عام 1995م، والذي يقع يف 

ا�ضتمد  التي  الفنية  الأعمال  من  املتحف مناذج  هذا  ويعر�س  املحرق،  مدينة 

اليومية  احلياة  عن  تتحدث  التي  الدملونية  الأختام  من  موا�ضيعها  الفنان 

لأهايل دملون، كما توجد به لوحات فنية من ال�ضرياميك ومنحوتات خمتلفة 

املوا�ضيع.

ويعترب املتحف اأكرث من جمرد متحف فني، فهو مبثابة املدر�ضة التي اأبرع 

الذي  املتحف  وي�ضمل  الرائعة،  الفنية  اأعماله  من  الكثري  واأجنز  الفنان  فيها 

ي�ضم 7 قاعات على برامج تعليمية واجتماعية وثقافية، ا�ضافة اإىل اكرث من 

103 من الأعمال الفنية، التي ت�ضم 77 لوحة فنية و23 متثال معرو�ضا.

فنون  البحرينية،  العمارة  التالية:  املطبوعات  املتحف  عن  وي�ضدر 

بحرينية، الألعاب ال�ضعبية، اأ�ضياء تراثية، اآفاق ديلمونية، ديلمون بعث من 

جديد. 

نالوا  الذين  البحرينيني  الفنانني  اأ�ضهر  اأحد  هو  العريفي  را�ضد  الفنان 

العديد من اجلوائز، واأحد الذين نالوا اأرفع اجلوائز من حكومة البحرين، وقد 

�ضارك يف العديد من املعار�س الفنية حمليا ودوليا، وهو ع�ضو يف العديد من 

املنظمات الفنية  حول العامل.

اإدوي������ن ه���رب���رت الن���د خم���رتع وع���امل 

من  ال�شابع  يف  ولد  منفذ  اأعمال  اأمريكيورجل 

تاأ�شي�ض  يف  بامل�شاركه  اأ�شتهر   1909 مايو 

�شركة بوالريد. 

باالإ�شافة اإىل العديد من االإ�شياء، فقد اإخرتع 

فالتر رخي�شة ال�شتقطاب ال�شوء باالإ�شافه اإىل 

يعترب  االأل��وان.  جمال  يف  النظريات  من  العديد 

اأحد الرواد املكت�شفني يف عامل الت�شوير.

اإدوين الند اخرتع كامريا البوالرويد، وهي 

اأول اآلة ت�شوير فورية، تنتج ال�شور بعد ثوان 

اأكرث  التقاط ال�شورة، فقد ح�شل الند على  من 

من 500 براءة اخرتاع وقد منح براءة مل�شايف 

ال�شوء امل�شتقطبة التي �شاعدت على اإزالة الوهج 

الزجاج وال�شطوح االأخرى.  واالنعكا�شات على 

اأ�ش�ض الند �شركة بوالرويد  ويف عام 1937م 

ورئي�ض  مديرها  اأ�شبح  وقد  امل�شايف،  لت�شنيع 

جمل�ض اإدارتها وقد طّور الند م�شايف ال�شوء. 

اأول  بو�شوح  اأظهر الند  عام 1947م  ويف 

تلتقط �شوراً  االآالت  فورية، وهذه  ت�شوير  اآلة 

باالأبي�ض واالأ�شود فقط ُتظهّر يف حوايل دقيقة. 

ملوناً  فيلما  الن��د  اأدخ���ل  1963م  ع��ام  ويف 

اآلة ت�شوير وذلك خالل  داخل  الإظهاره �شوراً 

هذا  الند  ح�ّشن  1972م  عام  ويف  ثانية،   50

اآالت  خارج  ُتظهّر  ملونة  �شور  الأخذ  النظام 

الت�شوير.

يف  ب�ورت  بري�دج  مدين�ة  يف  الن�د  ول�د 

هارفارد،  بجامعة  والتحق  كونكتيكت،  والي�ة 

ل�شركة  مديرا  وعمل  منها  يتخرج  مل  ولكنه 

ا�شتقال من  اإدارتها،  بوالرويد ورئي�شا ملجل�ض 

الثانية عام  الوظيفة االأوىل عام 1975م، ومن 

1982م.

ثقافات06

وطني حبيبي
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متحف راشد العريفي

خم���������رتع اآل�����������ة ال����ت���������ص����وي����ر ال������ف������وري

إدوين هربرت الندإدوين هربرت الند



07 معلومات

براعم . نت
إعالن

يعلن ن��ادي �ص��ريفة الع�و�صي للأطفال 

والنا�صئة عن بدء الت�صجيل الأولياء 

االأمور باأن الت�صجيل مفتوح طوال ال�صنة 

واالأولوية للم�صجلني �صابقًا والكاملة 

بياناتهم يف ا�صتمارة الت�صجيل.  والناق�صة 

بياناتهم لن ي�صجل.

لل�صتف�ص��ار االت�صال على: 17008416 
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موقع اطفال جو، يحتوي على عدد من الزوايا اخلفيفة 

واملمتعة ومنها: معلومات عامة، وا�ضحك معنا، وق�ض�س 

وحكايات، ودرو�س تعليمية، ار�ضم ولون.

على  لعر�ضها  �ضورهم  اإر�ضال  لالأطفال  املوقع  يتيح 

لالأطفال  توفر  فهي  عامة  معلومات  زاوية  اما  ال�ضفحة، 

جمموعة قيمة من املعلومات املتنوعة �ضواء عن الديانات 

اأو الإقت�ضاد ومال و�ضيا�ضة وعادات املجتمع وعن القانون 

املوجودة  ال�ضياحية  واملعامل  والآثار  التاريخ  و  والفنون 

الطبيعية والف�ضاء  الإخرتاعات والعوامل  بالدول، وحول 

والفيزياء  والكيمياء  والنباتات  والطيور  واحليوانات 

والعلوم.

منوعة  لنكت  مق�ضمة  فهي  معنا  اأ�ضحك  زاوي��ة  اأما 

املوقع  هذا  يكتفي  ومل  م�ضحكة.  ومقالب  جحا  ون��وارد 

لهذا احلد بل يوفر درو�س تعليمية يف الدين والجنليزية 

الريا�ضيات، ودرو�س يف  والعلوم ودرو�س يف  والتاريخ 

اللغة العربية و درو�س يف الر�ضم وريا�س الطفال، وعامل 

الف�ضاء ودرو�س اجلغرافيا ودرو�س الكمبيوتر، بال�ضافة 

اىل ادعية واذكار، ومهارات يدوية ومعلومات عامة.

ق�ض�س  لنا  تروي  فهي  وحكايات  ق�ض�س  زاوية  اما 

خيالية وق�ض�س متحركة وق�ض�س ا�ضالمية.

اأما زاوية مطبخ الطفل بها الكثري من الطبخات ال�ضهلة 

والوجبات  احللويات  الأ�ضناف  من  عدد  فهناك  للطفل، 

ال�ضريعة. كل هذا واأكرث ميكنكم الإطالع على هذا املوقع:

/http://kids.jo/main

kids.jo موقع

يخمد رجال االإطفاء النار باإنهاكها، اأي منعها من التنف�ض وااللتهام، فالنار حتتاج اإىل حرارة واأك�شجني وغذاء كي ت�شتمر 

باال�شتعال. ير�ّض رجال االإطفاء النار باملاء لينهكوها فتتعب لكرثة حتويل املاء اإىل بخار وتفقد قّوتها على اإ�شعال ما حولها 

فتخُمد.

االإطفاء  رجال  يلجاأ  لذلك  باملاء!  ات�شاله  عند  ينفجر  بع�شها  بل  املياه  با�شتخدام  ُيخمد  احلرائق  كل  لي�ض 

انت�شار احلرائق يف  اأما عند  اأو م�شحوق خا�ض،  الرمل  االأك�شجني عنها وخنقها بوا�شطة  الإخمادها بحجب 

في�شل  واخل�شب  الع�شب  من  كلياً  خالية  وا�شعة  اإحاطتها مبنطقة  اأي  النار  اإىل جتويع  فيلجوؤون  الغابات 

احلريق و ال يجد ما يغذيه فيخمد. 

كيف ُيخمد رجاُل اإلطفاء الحرائق؟

متى اخترع اإلنسان السالح؟
والتي هي  اخرى  اجل�شدية ملخلوقات  قوته  ادرك �شعف  االأر�ض  على  االن�شان  منذ وجد 

م�شلحة طبيعياً باملخالب واالنياب والقرون لدى احليوانات. فا�شتعمل جميع الو�شائل املتاحة 

حتى اكت�شف احلديد واخرتع ال�شيف ك�شالح دفاعي وهجومي ي�شتعمله وقت احلاجة اإليه.. 

وا�شتمر ال�شيف �شالحاً ا�شا�شياً وحا�شماً حتى ا�شتبدله االن�شان باال�شلحة النارية املتنوعة.

اال ان ال�شيف ظلت له منزلة ترمز للقوة واجلربوت وكاأداة ريا�شية ميار�ض بوا�شطتها 

هوايته يف املبارزة. واملبارزة قدمية العهد يرتبط وجودها بوجود ال�شيف واملعارك احلربية.

وتعترب ايطاليا البلد االول الذي ظهرت فيه طرق املبارزة احلديثة التي انت�شرت فيما بعد يف 

فرن�شا. ثم انت�شرت انت�شاراً وا�شعاً وتاأ�ش�ض اأول احتاد فرن�شي ملدربي املبارزة وفيها ظهر اأول 

كتاب عن ال�شالح �شنة 1573 للموؤلف �شانت دي ديبيه. ثم كرثت االبحاث والكتب عن فن املبارزة 

وا�شولها وقواعدها كما اخرتع لها قناع خا�ض للمبارزة وانواع اال�شلحة هي 1 - �شالح ال�شي�ض، 

2 – �شالح �شيف املبارزة، 3 – �شالح ال�شيف باء.

املبارزة بني �شخ�شني يقوم كل واحد منهما بالهجوم والدفاع وحماولة مل�ض اخل�شم ب�شيفه  وتكون 

وحماية نف�شه من مل�ض �شيف اخل�شم.
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الدرا�ضي  للعام  الت�ضجيل  بدء  عن  احلراك  اأزهار  رو�ضة  اعلنت 

للحراك  البحريني  للمركز  التابع  الرو�ضة  مبقر  2013-2014م، 

ذوي  والأطفال  احلركية  الإعاقة  ذوي  لالطفال  عي�ضى  الدويل مبدينة 

الإعاقة احلركية امل�ضحوبة ب�ضعوبات النطق للفئة العمرية من ثالث 

�ضنوات. �ضت  �ضنوات حتى 

رقم:  هاتف  على  الت�ضال  ابناءهم  ت�ضجيل  يف  للراغبني  وميكن 

39101675 للح�ضول على معلومات اإ�ضافية عن   – 17687555

الرو�ضة. تقدمها  التي  والربامج  الت�ضجيل 

بدء الت�صجيل يف رو�صة اأزهار احلراك



)الفورمول  �ضباقات  خالل  عائلته  برفقة  البحرين  زار  ماورو  نيكول  الطفل 

1( وا�ضتمتع بزيارة املعامل  ال�ضياحية يف اأرجاء اململكة واأم�ضى وقتاً يف ركوب 

اخليل يف منطقة ال�ضخري والتقى عدداً من الأ�ضدقاء البحرينيني.
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م�صاهمة الطفلة: زمزم عقيل عبا�س

م�صاهمة الطفلة: مرمي عبدالل�ه مرتوك



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 28 ابريل 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3-   بيل وسباستيان2-  الصديق الوفي  1-   المرج األخضر 

2 - 27 قمر 1 - 9 اأقمار
كم عدد األقمار التي أكتشفت لكوكب المشتري لحد اآلن؟

المسابقة

جاء الولد فرحاً من املدر�ضة، رك�س اإىل اأبيه وقال: اأبي .. اأبي .. 

ح�ضلت على العالمة ع�ضرة اليوم يف املدر�ضة!!

العالمة  هذه  ك�ضبت  مادة  اأي  ويف  بني  يا  اأح�ضنت  الأب:  فقال 

املمتازة ؟

اأجاب الولد: 2 يف العلوم و 2 يف الريا�ضيات و1 يف الإمالء و 3 

يف الدين و1 يف الجتماعيات و1 يف العربي.

البي�ضاء  البقرة  بني  الفرق  تعرف  هل  الأول: 

والبقرة ال�ضوداء؟

الثاين: اأظن اأن البقرة البي�ضاء تعطينا احلليب 

وال�ضوداء تعطينا ال�ضوكول!!

علمة كاملة

اأبقار
�ضقيقتان 

 -1

وراء  اإحداهما  جتري 

اللحاق  دون  الأخ��رى 

بها؟

2- ماهي ال�ضجرة التي 

لي�س لها ظل ولي�س لها ثمار؟

اإىل  ي��خ��رج  عندما   -3

احلياة لونه اأبي�س فاذا حتطم 

اأ�ضبح اأبي�س واأ�ضفر؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- بن بن

- 78 قدمًا

ايليا علي عبدالنبي
علي حسن حمادة

عائشة أحمد محمد

1- عجالت الدراجة.

2- �ضجرة العائلة.

3-البي�س.
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11 تسالي

[ اأن اأ�صل فر�صاة االأ�صنان �صيني.

[ اأن اأبوبكر الرازي هو من ابتكر خيوط اجلراحة.

[ اأن كل الكلب م�صابة بعمى االألوان وق�صر النظر.

[ اأن خمرتع املنبه هو اأنطوان ايدييه عام 1847.

تعلم الرسم

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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مهرجان يوم اليتيم العالمي بمنتزه عذاري
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أطفال مركز المحرق االجتماعي في زيارة للمركز العلمي البحريني

فعالية أسبوع الصحة بمدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنين
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»المدرسة األهلية« تنظم احتفااًل بهيجًا في عيد األم

»شهركان االبتدائية للبنات« تقيم مهرجان »فراشات اإلبداع«

مركز الوفاء للتوحد يقيم مهرجانًا  رياضيًا غسان طحان يحتفل بعيد ميالده السابع



15 نادي البراعم
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علي عبداحل�صني جعفر

فاطمة ح�صني عبدعلي

حممد عبداحل�صني جعفر

روان حممد

مرام ح�صني ال�صياد
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

IN THE WORKSHOP يف الور�صة

علبة الزيت

ملزمة فاأ�س

لوح خ�صبي

مطرقة
�صندوق ادواتمنعمة ال�صطح

�صريط القيا�س كما�صة م�صامري

مطواة

مثقاب

براغي

مفك

دلو


