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سر النجـاح



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

  

كلمة امتحان تبعث ت�صاوؤالت عن امل�صتقبل بني النجاح والف�صل والتي تنتهي بها �صرية التح�صيل يف اي مرحلة من 

مراحل الدرا�صة، والطالب الذي يعاين من قلق االمتحان قد ي�صل اإىل حالة الرهبة والذعر مما ي�ؤدي ذلك اإىل نتائج عك�صية 

وان كان الطالب جمتهداً.. لذا يا احبائي خطط�ا جدوالً لكم للمراجعة واال�صتعداد لالمتحان عن طريق ما يلي:

1 – اخذ ق�صطاً كافياً من الراحة والغذاء ال�صحي قبل البدء باملذاكرة.

2 – ترتيب ال�اجبات ح�صب االول�يات.

3 – املذاكرة يف مكان خاٍل من االزعاج.

4 – تدوين املالحظات ب�صكل جيد لت�صهل قراءتها بعد ذلك.

5 – تنظيم الكتب واملذكرات وال�اجبات ح�صب ما يتطلبه االمتحان.

6 – تقدير ال�قت الالزم ملراجعة امل�اد.

7 – و�صع جدول لتحديد �صاعات املراجعة وامل�اد املطل�بة.

ماما شيخةاعزائي ان حتديد ال�قت وااللتزام به للمذاكرة ه� احد ا�صباب النجاح.. وفقكم اهلل.

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

كيف تحضرين سلطة الحديقة؟

العشرة المبشرون بالجنة

سنة الطبعة

كيف نحمي قدم  اطفالنا من االصابات؟

أطفال الخيرية الملكية يحتفلون بيوم اليتيم العربي

Make Them Smile اطفال السنابل في يوم ترفيهي مع فريق
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تع�صق  مرحة  طفلة  عبدالهادي..  يا�صمني 

االأ�صفار برفقة البابا واملاما.

اإال  ال�الدين،  م�صاغل  كرثة  من  وبالرغم 

ا�صطحاب  على  �صنة  كل  يف  يحر�صان  اأنهما 

حيث  ا�صفارهما،  يف  معهما  يا�صمني  االبنة 

تع�صق يا�صمني يف كل �صنة التعرف على العديد 

من البلدان يف قارة اآ�صيا وقارة اأوروبا.

وتق�ل يا�صمني عبدالهادي اإنها حني ت�صافر 

ب�صحبة ال�الدين، فاإنها تفرح كثرياً وبخا�صة 

اآخر  اإىل  الفر�صة للتنقل من بلد  حني تتاح لها 

الفر�صة  لها  تتاح  حيث  القطار  طريق  عن 

مل�صاهدة الطبيعة واالأرياف واملناظر اخلالبة.

االأ�ص�اق  يف  بالتنقل  ت�صتمتع  اإنها  كما 

الهدايا  وت�صرتي  التجارية  واملجمعات 

على  كذلك  وحتر�ص  واأقاربها،  ل�صديقاتها 

كل  من  بالقرب  الف�ت�غرافية  ال�ص�ر  التقاط 

معلم من معامل الدول التي تزورها.

اإىل القيام بنزهة عن  وتتطلع يف امل�صتقبل 

طريق املراكب ال�صياحية للتنقل بني الدول عن 

طريق البحر.

ومن بني الدول التي اأحبتها يا�صمني تق�ل 

اإنها جزر الفلبني واأملانيا وفرن�صا.

يف ال�سفر ا�ستمتاع ونزهة وتعّرف على بالد الدنيا

يا�سمني عبدالهادي: اأع�سق الأ�سفار برفقة البابا واملاما
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Octodad: Dadliest Catch

Minecraft

Millennium Duels

The Wolf Among

Metal Gear Solid V

The Walking Dead

TOP GAMES

تينكر بيل اجلنية القر�سانة

The pirate fairy
زارينا  ُتدعى  جنية  ير�صد  اخليايل  املتحركة  الر�ص�م  فيلم 

)كري�صتينا هيندريك�ص( تق�م ب�صرقة الغبار االأزرق اخلا�ص ببيك�صي 

ه�ل�، وتن�صم اىل ق�ات القرا�صنة يف �صكال روك، حيث يتم تعيينها 

كقائدة لهم.

�صيقة  مغامرة  بخ��ص  ويتمان(  )ماي  بيل  تينكر  تق�م  لذلك   

مب�صاعدة اأ�صدقائها من اأجل ا�صتعادة ما مت �صرقته.

 يف اأثناء مطاردة زارينا تنقلب حياة تينكر بيل راأ�ًصا على عقب، 

ويتعني عليها م�صارعة ال�قت من اأجل ا�صتعادة غبار بيك�صي والع�دة 

اإىل ال�طن �صاملة.

موقع العاب �سبلول لالطفال
العاب  لالطفال،  �صبل�ل  م�قع  ي�فر 

امل�قع  هذا  ويعطي  للفتيات،  متخ�ص�صة 

بالطبخ  مهاراتهم  اظهار  للبنات  فر�صة 

الطبخ وحت�صري  العاب  اجمل  من خالل 

اظهار  لهم  يتيح  كما  الين،  اون  االكل 

من  املالب�ص  اختيار  يف  الفتيات  ذوق  

اكرب  مع  وال�صتايل  تلبي�ص  العاب  خالل 

جمم�عة العاب بنات اون الين، باال�صافة 

وق�ص  باربي  والعاب  املكياج  العاب  اىل 

ال�صعر الذي ي�صاعدك على التعلم يف فن 

ال�صعر  وتزيني  ال�صعر  ق�صات  احرتاف 

وعمل ت�صريحات.

كما ي�فر امل�قع للفتيات العاب ر�صم 

كيك،  والعاب  �صتايل  والعاب  وتل�ين 

والعاب طبخ.

زيارة  ميكنكم  امل�قع  على  لالطالع 

هذه ال��صلة:

http://www.shablol.com/

ch/games/list/girls-games.

aspx



�سلطة احلديقة

الطريقة

وعاء  ي�صع  ثم  جيداً  اخل�ص  يغ�صل   –  1

ال�صلطة بعد تفكيكه

2 – نقطع االأر�ص �ص�كي امل�صل�ق بالط�ل

ويقطع  والفلفل  الطماطم  تغ�صل   –  3

مكعبات وت�صاف اإىل اخل�ص واالر�ص �ص�كي 

مع جبنة البارمزان املقطعة �صرائح.

واخلل  اخلردل  مع  املاي�نيز  ميزج   –  4

على  لنح�صل  امللح  له  وي�صاف  والزيت 

�صل�صة.

5 – ي�زع ال�صلطة على اطباق التقدمي.

مالحظة

ممكن »عمل ال�صلطة بن�صف املقادير«.

07 عيادة وتغذية
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كيف نحمي قدم  اطفالنا من ال�سابات؟
يتعر�ص االطفال ل�صتى اأن�اع احل�ادث التي من �صاأنها ان ت�صبب لهم الكثري من اال�صابات الطفيفة او 

ملثل هذه اال�صابات نظراً  القدمان اكرث اع�صاء اجل�صم تعر�صاً  اخلطرية مثل اجلروح والك�ص�ر.. وتعترب 

لع�صق االطفال ال�صري حفاة ما يزيد من احتمال تعر�ص ا�صابعهم للك�ص�ر اأو اجلروح عندما يق�م�ن برف�ص 

اأو جروحا. وقد تظهر م�صاعفات ف�رية واأخرى ط�يلة  اال�صياء ال�صلبة باأقدامهم مما ي�صبب لهم ك�ص�را 

االأمد. ت�صكل ورما دم�يا حتت اظفر اال�صبع امل�صابة او تخرج العظمة املك�ص�رة من اجللد مما يعني وج�د 

جرح مفت�ح ي�صتدعي تطهريه وتنظيفه وقد يخ�صع الطفل جلراحة بهدف اعادة العظمة اإىل مكانها وقد يتم 

جتبري اال�صبع، لذا وجب نقله ف�راً للم�صت�صفى للعناية به.

الثــــــوم
منتظم  ب�صكل  تناوله  وعلينا  مهم  غذاء 

من  عالية  خ�صائ�ص  على  يحت�ي  الن��ه 

حي�ي  م�صاد  وه�  الغذائية..  املكمالت 

والتهابات  ال��ربد  ن��زالت  يحارب  طبيعي 

الدم.  تفتيت جلطات  قادر على  احللق وه� 

يخل�ص ال�صرايني من اي م�اد دهنية عالقة 

يف جدارها الداخلي.

املقادير

خ�ص افرجني احمر واخ�صر

½ كيل� ار�ص �ص�كي م�صل�ق
12 حبة طماطم �صغرية

½ ك�ب جبنة بارمزان مب�ص�ر
2 ملعقة طعام ماي�نيز

ملعقة طعام خردل

½ ك�ب خل بل�صمي
½ ك�ب زيت زيت�ن

حبق للزينه

ملح
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�سخ�سيات

الع�سرة املب�سرون باجلنة
عمر بن اخلطاب )2 - 10(

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  اأ�صحاب  املب�ّصرون باجلّنة هم  الع�صرة 

ْحَمِن ْبن َعْ�ٍف َقاَل: َقاَل َر�ُص�ُل  املذك�رون يف احلديث الذي رواه َعْبد الرَّ

نَِّة  نَِّة َوُعْثَماُن يِف اجْلَ نَِّة َوُعَمُر يِف اجْلَ ُ َعلَْيِه َو�َصلََّم اأَُب� َبْكٍر يِف اجْلَ لَّى اهللَّ ِ �صَ اهللَّ

ْحَمِن ْبُن َعْ�ٍف يِف  نَِّة َوَعْبُد الرَّ َبرْيُ يِف اجْلَ نَِّة َوالزُّ نَِّة َوَطلَْحُة يِف اجْلَ َوَعِليٌّ يِف اجْلَ

نَِّة . رواه الرتمذي  اِح يِف اجْلَ رَّ نَِّة َواأَُب� ُعَبْيَدَة ْبُن اجْلَ نَِّة َو�َصِعيٌد يِف اجْلَ نَِّة َو�َصْعٌد يِف اجْلَ اجْلَ

�صنتعرف يا اأ�صدقائي كل ا�صب�ع عن �صخ�صية من هذه ال�صخ�صيات وهي:

عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط القر�صي العدوي، كنيته “اأب� حف�ص”، 

اإ�صالمه،  ي�م  والباطل  احلق  بني  لتفريقه  بالفاروق،  ولقب  امل�ؤمنني”،  ب�”اأمري  �صمي  من  اأول  وه� 

وكان م�صه�راً بالق�ة يف احلق والعدل، اأ�صلم يف ال�صنة ال�صاد�صة للدع�ة، وكان اإ�صالمه ِعزاً ون�صراً 

اخللفاء  ثاين  وه�  املج��صي،  ل�ؤل�ؤة  اأب�  يد  على  وا�صت�صهد  بكر،  اأبي  بعد  اخلالفة  ت�ىل  لالإ�صالم، 

الرا�صدين.

يعي�ص الكناري يف جزر منها جزر الكناري امل�صماة با�صمه وت�صع االأنثى 

االأ�صجار وترعى �صغارها وه� طائر بري  البي�ص على فروع 

يعي�ص  البي�ت.  ويف  واملزارع  احلدائق  يف  يعي�ص  كذلك 

�صنيتمر   12.5 ط�له  ويبلغ  واحلب�ب..  البذور  علي 

وللكناري  عزاماً..   70 اىل   35 من  ووزنه  تقريباً 

الذكر  ول�ن  النا�ص  يحبه  جميل  �ص�ت 

من  االأنثى  وت�صع  االأنثى  ل�ن  من  اأجمل 

4 �� اإىل 5 بي�صات حت�صنهم 14 ي�ماً 

حتى يفق�ص البي�ص وي�صمى 

بطي�ر احلب.

ع�سفـور الكنــاري

وطني حبيبي

بحري  اإع�صار  حدث  العام  هذا 

عظيم يف اخلليج العربي، وحدث ذلك 

يف  )الطبعة(  ي�صمى  ما  اأو  االإع�صار 

ال�صاحل  عام 1923م وبالتحديد على 

م��صم  ابان  العربية  للجزيرة  ال�صرقي 

اأهل اخلليج  الغ��ص، والطبع يف لغة 

ان  فيقال  »الغرق«  يعني  الدارجة 

املركب »ُطبع« اأي غرق.

وقد ت�يف اآالف البحارة وحتطمت 

ع�صرات ال�صفن، ورد اأن العا�صفة املدمرة هي عا�صفة ق�ية ا�صتمرت �صاعة ون�صف ال�صاعة 

البحر واأول �صفينة غرقت  املت�اجدة يف  ال�صفن  اأكرث  اله�اء حاراً، وقد غرقت  وكان  تقريباً 

�صفينة الط�ا�ص ل�صاحبها علي بن حممد ال�صماهيجي، وتعد هذه ال�صنة التى حدثت فيها �صنة 

م�صه�دة يف تاريخ البحرين واخلليج العربي وقد عرفت باأ�صم )�صنة الطبعة(.

�سنة الطبعة

HSPA
براعم . نت

من  الكثري  على  حتت�ي  ال�صبكات 

حفزتني  والتي  الكثريه  االخت�صارات 

ملعرفتها وال�صبب اأنني اأرى رم�زاً تظهر 

؟  هاتفي  يف  ال�صبكة  بجانب  وتختفي 

وهنا االإجابات:

نقل  �صبكة  اأ�صرع  وهي   :HSPA
بيانات و�صلت فعلياً ل� 7.2 ميجا بت/

ثانية ك�صرعة حتميل و 5.8 ميجا بت/

ل�  اخت�صار  وهي  رفع،  ك�صرعة  ثانية 

وهي   High Speed Packet Access
مكان  كل  يف  بكرثة  حالياً  امل�صتخدمة 

ب�صكل  ينت�صر  الرابع مل  الأن اجليل  نظراً 

يعرف  منها  متط�ر  وهناك جيل  وا�صع، 

HSPA+ وه� يدعم ا�صتقبال بيانات  ب� 

بت/ثانية  ميجا   84 ل�  �صرعته  ت�صل 

وهي انطالقة اجليل الرابع.

ــــورد  ـــة ال ـــح رائ
ب�سكل  تــ�ــســاعــد 
ــة  ــس ــا� كــبــر وخ
على  ـــي  ـــزام اخل
ال�سرتخاء والنوم 

بعمق وبهدوء.

حترك  الكائنات  كل 

ــا الــ�ــســفــلــي  ــه ــك ف

عدا  ـــل،  الأك عند 

الــتــمــ�ــســاح الـــذي 

ــه  ــك ـــــرك ف ـــــح ي

العلوي.

ــم ان  ــرغ عــلــى ال
ال�سوكية  ال�سمكة 
طولها  يتعدى  ل 
ال  ـــم  ـــس �  23
قتل  ميكنها  انــه 

مت�ساحا.



يعقوب ابراهيمحممد �سادق

عي�سى �سادقيو�سف جمعة هالل
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   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 الطائر؟؟

مسابقة: من داخل العدد

19231932

في أي عام حدثت »سنة الطبعة«؟

المسابقة

ألغاز

الجوائز مقدمة من مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1919

- بدر نادر

- بردي�ص ريا�ص ح�صن

1 – املعدة

2 – القف�ص ال�صدري

3 – عطار

ببغاء كوكاتو
ما اسم الطائر؟

من داخل العدد

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزودسللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

-1

-1

-2

الغاقالغاضب

على  الدرا�صي  الف�صل  اآخر  نتيجة  التالميذ يف  احد  ح�صل 

�صفر يف جميع امل�اد فاأخذ �صهادته واعطاها والده قائالً: �ص�ف 

اك�ن مثلك يا اأبي واأبداأ من ال�صفر.

الدر�ص  حتفظ  مل  ملاذا  التلميذ:  املدر�ص  �صاأل 

ومل تتعلم ر�صم اخلريطة؟

ان  التاريخ  مدر�ص  لنا  قال  التلميذ:  اجاب 

احداثاً قادمة �ص�ف تغري من خريطة العامل!!

النتيجة

المدرس
اعظم  ه�  ما   –  1

يف  م�صنع  وا�صغر 

ال�ج�د؟

ه���  م����ا 
 –  2

القف�ص الذي ال يدخله 

حي�ان اأو طائر؟

3 – تاجر من التجار ل� 

طريت عينه طار؟

طرائف

-2
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[ كما تدين تدان

[ �سن النف�س واحملها على ما يزينها

 تع�س �ساملًا والقول فيك جميل

حـــكــم وأمثــــال

أكمل الرسم

11 تسالي

لون
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محمد إبراهيم

شجون عصام الشافعي

زينب ابراهيم

ريهام اسامة السادة

زهراء ابراهيم

كوثر الحسيني
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اأطفال اخلرية امللكية 

يحتفلون بيوم اليتيم 

العربي مع الأطفال املر�سى 

بالع�سكري
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Make Them Smile اطفال ال�سنابل يف يوم ترفيهي م�سرتك مع فريق

عيد ميالد مهدي وهادي حبيب

حفل تفوق مدر�سة حليمة
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املع�سكر الوطني لطالب ال�سف 

الثالث لالمتحانات الوطنية 

2014م مبدر�سة خالد بن 
الوليد البتدائية للبنني

املدر�سة الأهلية حتتفي باملثل والقيم البيئية



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

Marine organisms كائنات بحرية
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احلوت القاتل
�سمك القر�س

خيا�سيم

�سمكةالدولفني

اخطبوط

قنديل البحر

جنم البحر

فر�س البحر

حبار

حــــوت

النقلي�س

�سدف
�سلطعونالبطلينو�س

مرجان

حمار
جمربي

�سرطان البحر

خملب

لوؤلوؤة

جم�س نبات

زعنفة

ح�سان البحر
البجعفقمة

النور�س


