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هناك كلمات ب�سيطة وعبارات �سهلة اإذا ما رددناها ح�سلنا على ح�سنات واأجر كبري من اهلل عز وجل، هذه العبارات ما هي اال 

ادعية اخرتت بع�ساً منها لكم لتقروؤوها باأل�سنتكم وحتفظوها بقلوبكم فيحفظكم اهلل بحفظه وتكون لكم درعاً من ال�سيطان باإذن اهلل 

تعاىل ومنها:

1 – اأذكار اال�ستيقاظ من النوم، نقول: احلمد هلل الذي احيانا بعد ما اماتنا واإليه الن�سور.

2 – دعاء دخول احلمام، نقول: ب�سم اهلل اللهم اين اعوذ بك من اخلبث واخلبائث.

3 – دعاء عند دخول املنزل، ب�سم اهلل وجلنا وب�سم اهلل خرجنا وعلى ربنا توكلنا.

4 – دعاء الفزع من النوم، اعوذ بكلمات اهلل التامات من غ�سبه وعقابه و�سر عبادة من همزات ال�سياطني وان يح�سرون.

5 – دعاء تي�سري االأمور ال�سعبة، نقول: اللهم ال �سهل اال ما جعلته �سهالً واأنت جتعل احلزن اإذا �سئت �سهالً.

6 – دعاء زيارة املري�ش نقول، ال باأ�ش طهور ان �ساء اهلل ا�ساأل اهلل العظيم رب العر�ش العظيم ان ي�سفيك.

7 – دعاء عند التثاوؤب نقول: اعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم.

8 – دعاء الغ�سب نقول: اعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم.

9 – دعاء الركوب نقول: ب�سم اهلل احلمد هلل �سبحان الذي �سخر لنا هذا وما كنا مقرنني واإنا اإىل ربنا ملنقلبون.

10 – الدعاء عند روؤية الهالل نقول: اهلل اكرب اللهم اأهله علينا باالأمن واالميان وال�سالمة واال�سالم والتوفيق ملا حتب ربنا وتر�سى 

ربنا وربك اهلل.

ماما شيخة
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بــــيــت الــكـورار

سباق الفروسية

سلطة الخضار المقرمشة

أمير الشعراء أحمد شوقي

تلفزيون البحرين يزور نادي شريفة العوضي
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حمررة ملحق براعم:

�سارك يف 11 م�سابقة حلفظ القراآن وفاز باملركز االأول

حممد �آبل: �أمتنى �أن 

��سبح قا�سياً  و�أمام م�سجد

حممد ح�سن ابل، طالب متعدد املواهب وهو فتي مل يتجاوز 14 ربيعا، 

ع�سو يف نادي �سريفة العو�سي للنا�سئة واالأطفال وطالب بال�سف 

وحفظ  القراآن  قراآءة  يجيد  االعدادية،  الرفاع  مبدر�سة  اعدادي  الثاين 

بع�ش ال�سور باال�سافة اإىل ترديد االأذان كما يهوى ركوب اخليل ويتدرب على 

لعبة كرة ال�سلة. 

نتعرف اأكرث على بدايات الطالب حممد ح�سن ابل يف اللقاء التايل..

[ ماهي هوايتك؟.

االآذان،   ترديد  اإىل  باال�سافة  القراآنية،  ال�سور  بع�ش  وحفظ  القراآن  تالوة   -

وركوب اخليل ولعب كرة ال�سلة.

[ منذ متى بداأت يف حفظ القراآن الكرمي؟

- على ما اذكر كنت حينها يف ال�سف اخلام�ش ابتدائي، فكانت الفكرة فكرة �سديقي 

العزيز اذ كان يدر�ش يف مركز عبداهلل ال�سائب ف�سجعني لالن�سمام معه، كما ح�سلت 

على الدعم من والدي ووالدتي العزيزة.

[ كم جزء من القراآن الكرمي حتى االآن حفظته؟

- وهلل احلمداهلل، حفظت خم�سة اجزاء.

[ هل �ساركت يف م�سابقات حلفظ القراآن؟

نعم، فقد �ساركت يف 11 م�سابقة متنوعة، مابني املدر�سة و مركز عبداهلل 

ال�سائب وامل�سجد، باال�سافة اإىل م�ساركتي يف م�سابقة نظمتها قوة دفاع 

البحرين ب�ساأن حفظ القراآن.

[ وهل حت�سل على مراكز متقدمة يف امل�سابقات؟

- نعم، ففي اأغلب امل�سابقات اأح�سل على املركز االأول، واحتفظ ب�سهادات التقدير التي اح�سل من هذه امل�سابقات.

[ وماذا ب�ساأن هوايتك االأخرى، وهي ركوب اخليل؟

اخليل و�سحب  ركوب ورموز  على  فتدربت  املدر�سية،  الك�سافة  ا�سرتكت يف  عندما  اخليل  ركوب  تعلمت   -

اللجام، وا�ستفذت من الرحالت الك�سفية، كما كان الهلي دور اي�ساً يف هذه الهواية، فكانو ي�سطحبونني 

ال�سطبالت اخليول.  

[ وماذا عن كرة ال�سلة؟

من  القرتابي  الكبري  الف�سل  له  الذي  والنا�سئة  لالأطفال  العو�سي  �سريفة  نادي  ا�سكر  بدايًة،   -

ووا�سبت  املركز  من  بداياتي  كانت  حيث  ال�سلة،  كرة  يف  على االحرتاف 

اللعب حتى و�سلت لالقرتاب من االحرتاف.

[ تعدد املواهب لديك هل يوؤثر على درا�ستك؟

- وهلل احلمد، تعدد املواهب لدي اليوؤثر 

يف  ازاولها  فاأنا  درا�ستي  على 

اأما  املغرب،  اأو  الع�سر 

ب�ساأن حفظي للقراآن 

الكرمي، فقد �ساهم 

يف  م�ساعدتي  يف 

مادة الرتبية الدينية.

يف  اأمنيتك  ماهي   ]

امل�ستقبل؟

- اأن اأكون قا�سيا 

واإمام م�سجد.

�ل�سف �لثالث �عد�دي

�لعمر 14 �سنة

طالب يف مدر�سة �لرفاع 

�العد�دية للبنني

ع�سو يف نادي �سريفة

 �لعو�سي لالطفال و�لنا�سئة

حممد حممد �سرور
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علوم06

يقارب  بقيا�ش  الن�ساف  ورقة  نق�ش   ]

�سفحتي الكتاب ونطوي الورقة اإىل ن�سفني.

[ ن�سع ورقة الن�ساف على الكتاب املفتوح.

اجلانب  على  م�سطحة  النباتات  ن�سع   ]

م�سافات خالية  بينها  تاركني  الورقة،  من  االأي�سر 

كافية.

على  الورقة  من  االأمين  اجلانب  نطوي   ]

النبات بحر�ش.

[ ن�سغط على النبات للتاأكد من و�سعة.

[ ثم نطبق الكتاب على ورقة الن�ساف.

على  جمالت  اأو  الوزن  ثقيلة  كتب  ن�سع   ]

اأربعة  ملدة  الكتاب  يف  النباتات  وترتك  الكتاب، 

اأ�سابيع على االأقل لتجف.

خطو�ت �لعمل:�الأدو�ت �لالزمة:

[ اأزهار واأوراق تكب�سها.

[ كتب ثقيلة الوزن.

[ مق�ش.

[ ورق الن�ساف.

 من كتاب �أفكار زر�عية، �إعد�د �الأ�ستاذة: كرمية حممد �سالح - باإ�سر�ف وز�رة �لتنمية �الأجتماعية

كبس النبات
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جهاز التنف�ش يزود خاليا ج�سم االإن�سان باالأك�سجني 

اأك�سيد  ثاين  من  ويخل�سها  الأن�سطتها،  ال�سروري 

هواء  مير  فيها(،   االأك�سدة  عملية  )نتاج  الكربون 

االأ�سيق  )�سعبتيه  والق�سبتني  الرغامى  عرب  ال�سهيق 

الرئتني  اإىل  للرئتني(  الدخول  قبل  منه  تتفرعان  اللََّتني 

اإىل  الق�سيبات، والتي تتفرع  من  وت�سمل كل رئٍة كثرياً 

احلوي�سالت  من  يح�سى  ال  بعدٍد  تنتهي  �ُسعيبات 

باغ�سيٍة  املبطنة  اال�سناخ(  )اأو  الهوائية 

وبني  بينها  الغازات  تبادل  عربها  يجري  جداً  رقيقٍة 

ال�سعريات الدموية التي حتيط باالأ�سناخ.

وتعمل الع�سالت الوربية )بني اال�سالع( واحلجاب 

كالكري  الرئتني  ت�سغيل  على  الرئتني(  )حتت  احلاجز 

تدفعه  ثم  اليهما  الهواء  ت�سحب  احل��داد(،  )منفاخ 

على  احل�سول  ويتم  منتظمة،  ف��رتاٍت  يف  خارجهما 

االأك�سجني بوا�سطة عملية التنف�ش التي يقوم بها اجلهاز 

التنف�سي.

تفاح »ابيو�س« �شغري احلجم �شديد 

ا�شتهرت  جداً.  املذاق  حلو  احلمرة 

واأول  القدمي  يف  اليونان  بالد  به 

املهند�س  روما  اإىل  به  جاء  من 

ذلك  فعرف  ابيو�س  الروماين 

بالطريق  كذلك  با�شمه..  التفاح 

املعروف با�شم »طريق ابيو�س« 

روما  بني  للربط  �شممها  التي 

اآثارها  بع�س  والباقية  وبراند 

اإىل اليوم.

جهاز التنفس عند اإلنسان

لماذا يقال في أوروبا )تفاح أبيوس(؟



07 عيادة وتغذية

�ملقادير

ملفوفة بي�ساء �سغرية مفرومة ناعماً

ب�سلة حمراء مقطعة �سرائح رقيقة

فليفلة حمراء �سرائح

فليفلة خ�سراء �سرائح

5 عيدان كرف�ش مقطع �سرائح رفيعة

3 مالعق طعام ب�سل اخ�سر مقطع

�ل�سل�سة

4 مالعق طعام زيت زيتون

2 مالعق طعام خل تفاح

ن�ش ملعقة طعام �سكر

ر�سة من بودرة اخلردل

2 ملعقة طعام بقدون�ش مفروم

�لطريقة:

تو�سع كل اخل�سار يف وعاء كبري وتخفق مكونات 

ال�سلطة  وحترك  اخل�سار  فوق  وت�سكب  ال�سل�سة 

جيداً وحتفظ يف الثالجة حتى موعد التقدمي.. ملزيد 

من القرم�سة ي�ساف قليل من اجلوز او الكاجو املقطع 

لل�سلطة فيعطيها نكهة لذيذة.

سلطة الخضار المقرمشة
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القلب محرك الجسم
عندما جت�ش نب�سك ت�سعر ب�سربات قلبك.

يتاألف القلب من اربعة جيوب: جيبان علويان 

�سغريان هما االذنيان وجيبان �سفليان كبريان هما 

البطينان.

حاجٌز  بينهما  يف�سل  ق�سمني  اإىل  مق�سوم  هو 

الدم امل�سبع باالك�سجني  االأي�سر ي�سخ  الق�سم  متني: 

الق�سم  اجل�سم.  اجزاء  جميع  يف  النظيف  االحمر 

االمين يقذف نحو الرئتني الدم الو�سخ املثقل بغاز 

اال  يجب  الو�سخ  والدم  النظيف  فالدم  الكربون 

يلتقيا.

ي�سخ القلب الدم اإىل كل مكان يف اجل�سم حتى 

اإىل اطراف اال�سابع.

وهي  دموية،  اوعية  عرب  دورته،  يف  الدم  مير 

انابيب لينة تزداد دقة كلما ابتعدت عن القلب حتى 

ت�سبح جمهرية »دقيقة جداً«.

االوعية الدموية نوعان: ال�سرايني واالأوردة.

امل�سبع  الدم  وتنقل  القلب  من  تنطلُق  ال�سرايني 

باالك�سجني اإىل اخلاليا، واالأوردة تنقل الدم الو�سخ 

اإىل القلب، ثم ت�سل اإىل الرئتني لتفرغ غاز الكربون.

الدورة الدموية منظمة كحركة �سرٍي ذات اجتاٍه 

واحد لي�ش فيها طرقات ذات اجتاهني.

�سريانني  بوا�سطة  القلب  خاليا  تتغذى 

يبلغ  التاجيان.  ال�سريانان  هما  �سغريين 

ت�سد  ان  ميكن  مليمرتات.  ب�سعة  قطرهما 

هذه االوعية ب�سبب التبغ او الكول�سرتول. 

يدعى  العمل.  عن  عنذئذ  القلب  فيتوقف 

الع�سلي:  القلب  ن�سيج  ان�سداد  ذلك 

كي  لك  االف�سل  من  خطري.  امر  وهو 

تتحا�سى امرا�ش القلب اال تدخن واال 

تاكل اطعمة د�سمة.

اكرث اخل�شراوات انت�شاراً يف العامل ولها قيمة غذائية كبرية ولونها ابي�س اأو 

ا�شفر او بني فاحت. وازهارها بي�شاء وق�شرتها رقيقة وثمارها خمتلفة اال�شكال 

توؤكل مطبوخة او مقلية او حم�شوة، ي�شنع منها اجلب�س املف�شل لدى االطفال 

وكذلك الكبار.

تنمو حتت �شطح االر�س يف جميع انحاء العامل وهي غنية بالن�شويات.

البطاطس



ثقافات08

وطني حبيبي

بــــيــت الــكـورار
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املحرق،  مدينة  اأحياء  و�سط  الكوار يف  بيت  يقع 

اأجل  من  وذلك  مار�ش2007   12 يف  تاأ�س�ش  والذي 

حرفة  هي  تندثر  تكاد  يدوية  حرفة  على  احلفاظ 

التي  الرتاثية  االأعمال  من  تعترب  والتي  الكورار 

مار�ستها الن�ساء يف مدينة املحرق. 

وقد قام مركز ال�سيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة 

للثقافة والبحوث بتوفري املكان املنا�سب للباقيات من 

على  ت�سجيعهن  اأجل  من  وذلك  املهنة،  هذه  حرفيات 

املركز  ويهتم  منهن،  ال�سغار  وتدريب  االإنتاج  اإعادة 

بعملية ت�سويق االأعمال املنجة مل�سلحة احلرفيات.

والكورار هي حرفة يدوية ا�ستهرت ن�ساء مدينة 

احلرفة  هذه  وتقوم  بيوتهن  يف  مبمار�ستها  املحرق 

على العمل اجلماعي حيث ينفذ العمل بوجود رئي�سة 

وت�سمى “القطابة” ومعها عدد يرتاوح مابني اثنتني او 

ثالث ن�ساء وي�سمني “الدواخل”.

يتم التنفيذ بتنظيم اخليوط الذهبية »الزري« يف 

اللواتي  الن�سوة  هوؤالء  اأيدي  ت�سنعه  متداخل  �سريط 

تعنى  فالدواخيل  العمل،  لرئي�سة  مقابالت  يجل�سن 

االيدي  بوا�سطة  بع�ش  مع  بع�سها  اخليوط  تداخل 

اليد  ا�سابع  من  وتدخل  الزري  خيوط  تنقل  حيث 

اليمنى اىل ا�سابع اليد الي�سرى.

والميكن للقطابة اأن تعمل بدون هوؤالء امل�ساعدات 

اللواتي يقمن مبدها باخليوط التي تتلقاها وتثبتها يف 

القما�ش الذي معها على �سكل �سريط م�ستطيل متكامل 

املكورره  الثياب  يف  ويظهر  العمل  ينتهي  ان  اإىل 

ثياب  يف  راأيناها  التي  املتقنة  اجلميلة  بال�سورة 

االمهات واجلدات.

البيت  هذا  الكورار يف  ال�سيدات حياكة  ومتار�ش 

يف اأيام االأحد والثالثاء واخلمي�ش من التا�سعة حتى 

الثانية ع�سر ظهرا.

أمير الشعراء أحمد شوقي
جميع  يف  العربية  �سعراء  اأعظم  من  يعد  م�سري  �ساعر  بك،  �سوقي  اأحمد  علي  �سوقي  اأحمد 

الع�سور ح�سبما ذكر ذلك يف قامو�سه ال�سهري )قامو�ش املورد( لقب ب� “اأمري ال�سعراء”، ولد بحي 

احلنفي بالقاهرة عام 1868م.

تكفلت جدته برتبيته ون�ساأ معها، وملا بلغ الرابعة من عمره التحق بُكّتاب ال�سيخ �سالح، 

فحفظ قدًرا من القراآن وتعلّم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق مبدر�سة املبتديان االبتدائية، 

واأظهر فيها نبوغا وا�سحا كوفئ عليه باإعفائه من م�سروفات املدر�سة، وانكب على دواوين 

فحول ال�سعراء حفظا وا�ستظهارا، فبداأ ال�سعر يجري على ل�سانه.

وهو يف اخلام�سة ع�سرة من عمره التحق مبدر�سة احلقوق، وانت�سب اإىل ق�سم الرتجمة الذي 

ال�سيخ حممد  اأ�ستاذه  نظر  تلفت  ال�سعرية  بداأت موهبته  الفرتة  هذه  بها حديثا، ويف  اأن�سئ  قد 

الب�سيوين، وراأى فيه م�سروع �ساعر كبري.

كان �سوقي مثقفا ثقافة متنوعة اجلوانب، فقد انكب على قراءة ال�سعر العربي يف ع�سور 

ازدهاره، و�سحب كبار �سعرائه، واأدام النظر يف مطالعة كتب اللغة واالأدب، وكان ذا حافظة 

القطة ال جتد عناء يف ا�ستظهار ما تقراأ، حتى قيل باأنه كان يحفظ اأبوابا كاملة من بع�ش 

اإ�سارات  من  تخلو  ال  التي  ق�سائده  ذلك  على  ي�سهد  بالتاريخ  مغرما  وكان  املعاجم، 

“كبار  الكربى  رائعته  وتدل  التاريخ،  درا�سة  املتعمقون يف  اإال  يعرفها  ال  تاريخية 

احلوادث يف وادي النيل” التي نظمها.

خلف ديواناً �سخماً عرف بديوان )ال�سوقيات( وهو يقع يف اأربعة اأجزاء..

ومن اأ�سعاره:

ق�������م ل����ل����م����ع����ل����م وف���������ه ال���ت���ب���ج���ي���ال 

ر������س�����وال ي������ك������ون  اأن  امل�����ع�����ل�����م  ك���������اد 

ال����ذي م����ن  اأج������ل  اأو  اأ�����س����رف  اأع���ل���م���ت 

وع����ق����وال اأَن�����ُف�����������س�����اً  وي���ن�������س���ئ  ي���ب���ن���ي   

وتويف اأمري ال�سعراء يف 14 من اأكتوبر 1932م.
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براعم . نت

لرباعمنا  نطرح  اأن  ي�سعدنا  االأ�سبوع،  هذا  يف 

فهذا  الند«،  »يويا  وهو  الكرتوين جديد  موقع  ال�سغار 

�ش يف اإنتاج األعاب »ترفيهية، وتعليمّية،  املوقع متخ�سّ

تقنيات  باأحدث  لالأطفال،  العربية  اللّغة  يف  واإثرائّية« 

اأجل تنمية الّتفكري  الو�سائط املتعّددة »امللتيميديا« من 

واالإبداع.

املواقع  يف  الوا�سح  الّنق�ش  ل�سد  وا�ستجابًة 

للّتعلم  احلديثة  املعايري  ح�سب  املبنّية  الّتعليمّية 

املوؤّثرات  على  الند  يويا  موقع  اعتمد  فقد  بالرّتفيه، 

املرئّية وامل�سموعة، كو�سيلة للّتعلم من خالل اللّعب يف 

جو بهيج، يحّبب االأطفال يف الّتعلم ويف اللّغة العربّية.

ويت�سمن موقع يويا الند األعاب تفاعلية، ون�ساطات 

كتابية ويدوية اأكرث �سمولية لالأطفال، جتعل من املوقع 

حيث   ، �سواء  حٍد  على  واالأطفال  لالأهل  ممتعا  مكانا 

االألعاب الّتعليمّية واالأن�سطة الّذهنّية واللّغوّية التي تعر�ش يف املوقع، مق�ّسمة وم�سّنفة ح�سب موا�سيع وم�سامني 

البهيجة واالأنا�سيد  من  الّت�سلية واللّعب واالألوان  اإىل عامٍل من  اأينما كانوا، وتاأخذهم  االأطفال  تتالءم واهتمامات 

الّراديو اخلا�ش باملوقع واأكادميية الفن، ف�سال عن املعلومة العلمّية املنا�سبة ل�سّنهم التي تعر�ش بطريقة  خالل 

�سهلة ومي�ّسرة وحمّببة اإىل نفو�سهم. يويا الند هو حل مبدع يوّفر جتربة تعليمية تربوية ممتعة يف مراحل الّطفولة 

املبكرة، وي�سمن دميومة الّتجربة واال�ستك�ساف لدى االأطفال وجعل الّتعلّم عملّية �سهلة وممتعة.

 ويت�سمن فريق يويا الند نخبة من اخلرباء يف حقل الرّتبية والّتعليم وتطوير الّطفل، اإىل جانب م�سّممني فنّيني، 

�سني، ومربجمني، وممّثلني .  ور�ّسامني متخ�سّ

/http://www.yooyaland.com

موقع يويا الند.. هيا بنا هيا
إعالن

احل�شان  تروي�س  االن�شان  ا�شتطاع  عندما  الطويل..  تاريخها  لها  عريقة  ريا�شة  اخليل  وركوب  الفرو�شية 

وا�شتخدامه كو�شيلة من و�شائل النقل وال�شيد وكو�شيلة ع�شكرية وحا�شمة يف م�شاحات الوغى والقتال.

وكانت الفرو�شية وركوب اخليل معروفة يف املجتمعات احل�شرية والبدوية وال�شك ان الفراعنة واحليثيني 

واليونان وغريهم من ال�شعوب القدمية قد برهنوا على مهارة فائقة يف الفرو�شية وكذلك الهنود احلمر.

ولقد ا�شتعمل ال�شرج بعد القرن 14 ميالدي.

ويف �شنة 1900م دخلت هذه الريا�شة املنهاج االوملبي يف الدورة الثانية لهذه االألعاب. وتقام 

يف الفرو�شية 3 م�شابقات حمددة يف املنهاج االوملبي وهي:

Dressage 1 – مباراة الرتوي�س

تعترب من امل�شابقات املهمة يف لعبة الفرو�شية وت�شمى لعبة املدار�س 

االلعاب  بقية  عن  تختلف  ملقايي�س  تخ�شع  النها  الفرو�شية  يف  العالية 

وم�شاحة ملعب الفرو�شية للرتوي�س طولها 60 مرتاً وعر�شها 20 مرتاً.

LE gumpin 2 – م�شابقة الوثب

قفز على احلواجز.. وعدد احلواجز يرتاوح بني 6 و8  وهي م�شابقة 

حواجز مو�شوعة �شمن خمطط معني وارتفاع احلاجز ال يقل عن 140 

�شنتميرت.

Concours Complet 3 – امل�شابقة املتكاملة

الدورات  تقام خالل  التي  الفرو�شية  م�شابقات  اجمل  من  وهي 

االوملبية وتقام خالل 3 ايام متتابعة.

سباق الفروسية

�إعالن عن �ملركز �لعلمي

يدعوكم �ملركز �لعلمي �لبحريني 

مبتابعة ح�سابها على �ملوقع 

�اللكرتوين:

 bahrainscinecentre.com 

للتعرف على جديد �لرب�مج 

و�لفعاليات يف �ملركز تابعونا على

 bahrainscinecentre.com
وللتو��سل �لرجاء �الت�سال على 

رقم �ملركز : 17686466



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 07 ابريل 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3-    الفتى الشجاع2-   ماوكلي 1-   ابن الغابة

2008  - 2 2007  - 1
في أي عام تأسس بيت الكورار؟

المسابقة

�ساحت االأم يف ابنها ال�سغري: ملاذا تاأخرت؟ اأمل اأقل لك 

اأرجع من البقالة ب�سرعة.

 فقال االبن: نعم يا ماما .. ولكن مل تقويل يل اأن اأذهب 

ب�سرعة !!

قال املدر�ش للطالب: ملاذا ي�سمون اللغة .. لغة 

االأم؟ 

اأجاب الطالب: »الأن االأب قليالً ما يجد فر�سته 

يف الكالم« !!! 

ب�سرعة

لغة �الأم

القف�ش  ماهو   -1

فيه  اليحب�ش  الذي 

حيوان اأو طري؟

2- اإخوه اأربعه .. لهم 

راأ�ش واحد، فمن هم؟

كل  ترى  التي  هي  ما   -3

�سي ولي�ش لها عيون ؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- المحقق كونان

- 1920م

اروى حسن عبداهلل
دانة عيسى صنقور
غدير خليل ابراهيم

1- القف�ش ال�سدري.

2- الطاولة.

3- املراآة.
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11 تسالي

- اأول من �شنع ال�شابون هو �شيدنا �شليمان عليه ال�شالم. 

- اأول من و�شع النقط على احلروف هو االأ�شود الدووؤيل. 

- اأول من و�شع علم الكيمياء هو جابر بن حيان. 

- اأول من و�شع علم اجلرب هو اخلوارزمي. 

تعلم الرسم

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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تلفزيون البحرين يزور نادي شريفة العوضي لالطفال والناشٔية
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»فور �سباب �لبحرين« تطلق »�أنامل م�سرقة« مبركز عالية للتدخل

مدر�سة بن خلدون �لوطنية تقيم كرنفالها �ل�سنوي
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م�ساهمة �لطفلة: مرمي عبد�لـله مرتوك

م�ساهمة �لطفلة: د�نة في�سل ر�سي م�ساهمة �لطفلة: فاطمة ريا�ض
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فاطمة �سيد �سادق �سيد �سعيد

حممد ح�سن عبد�هلل

�سارة �سيد �سادق �سيد �سعيد�آية �سيد �سادق �سيد �سعيد

علي عبد�هلل عي�سى

فاطمة �سيد يو�سف �ملو�سوي
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

The House يف �ملنزل

مكن�سة

غ�سالة

مفتاح

قاب�ض

�ملقب�ض

جممد

ثالجة

غ�سالة �سحون

مكو�ة

طاولة كي

�بريق �ل�ساي


