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بســـوم 
والنعامة



  

من ُخلق �لناجح، �لتفاوؤل وعدم �لياأ�س و�لقدرة على تاليف �لأخطاء. و�خلروج من �لأزمات. وحتويل �خل�سائر �إىل 

�أرباح.. فالقطرة مع �لقطرة ت�سبح نهر..

و�لدينار مع �لدينار ي�ساوي مالً..

و�لورقة مع �لورقة تكون كتاباً..

و�ساعة نحياها مع �ساعة ت�ساوي عمر�ً..

�عز�ئي علينا �ن ل نفكر يف �ملا�سي فاملا�سي ذهب ولن يعود و�ليوم يف �سباق. و�لغد مل يولد فاإذن فعلينا �ن نغتنم 

�للخطة �لر�هنة فاإنها غنيمة باردة فهذ� يا �أحبائي منطق �لناجحني.
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سيارة السكة الحديدية

مدرسة الحكمة الدولية تحتفي بالمولد النبوي

Augmented Reality
كيفية ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز 
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وا�ستمتع بامل�ساهدةوجه كامرتك على ال�سورة التي حتمل رمزاخرت ايقونة الخبار امل�سورةحمل برنامج الأيام اجلديد
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جلني جا�سم �أحمد

يو�سف حممد ح�سن �ل�سباع

فاطمة مو�سى �أحمد �ل�سعيد

ال�صخري وخيمنا هناك وعلى  اأنا وا�صرتي اىل منطقة  العطلة كما خططُت لها ذهبنا  اتت 

ا�صرتي و�صديقاتي وق�صينا وقتا  لقرب  بالدفء  انني �صعرت  اإال  الطق�س  برودة  الرغم من 

ممتعا بني اللعب وم�صابقات عائلية وركوب الدراجات كما �صاعدت امي وابي يف ال�صواء.. احب 

ان اكرر هذه الرحلة كل عام يف اجازة الربيع فقد ا�صتمتعت بوقتي جداً.

بعد رحلة �شاقة مع االمتحانات

أطفال البحرين يقضون مغامراتهم في عطلة الربيع
حمررة ملحق بر�عم:

بداأت اجازة عطلة الربيع، بعد رحلة �شاقة ومتعبة من ال�شهر للتح�شري المتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي االول، فطلبتنا ينتظرون 

هذه االجازة بفارغ ال�شرب بعد اربعة �شهور من اجلهد والدرا�شة بني الواجبات واالختبارات ال�شهرية وامتحان منت�شف الف�شل والنهائي.

متثل هذه االجازة فرتة متميزة لتجديد ن�شاطهم والرتويح عن انف�شهم، فيبداأ االطفال بو�شع برناجمهم الرتفيهي اخلا�ص لهم مب�شاندة 

الوالدين خالل هذه االجاز لق�شائها ب�شكل متميز وجيد.

كم احلم بعطلة الربيع... انها رائعة بكل تفا�صيلها، اجواوؤها التي حتتويك بهوائها 

العليل الذي يدغدغ الطبيعة، ورمال ال�صخري التي تاخذك بني ارجائها هنا وهناك، ذلك 

املكان النائي يف بعده والقريب جدا من قلبي، حيث دراجتي تتجول بني ربوعه، انظر 

لل�صماء ال�صافية بحب وامل.. واراقب الطيور املحلقة يف ال�صماء و�صط الغيوم، وهناك 

اي�صا �صان�صب خيمتي مع عائلتي حيث نتناول �صتى انواع االطعمة التي تعدها امي 

من �صروق ال�صم�س اىل غروبها �صاق�صي احلى ايام حياتي.

يف عطلة الربيع �صاأذهب مع عائلتي يف نزهات كثرية و�صامار�س هواياتي و�صاأذهب مع 

اخوتي اىل املكتبة لن�صتفيد ونح�صل على معلومات جديدة و�صاأحاول ان ا�صتمتع يف اجازتي 

مع عائلتي وام�صي اوقاتا رائعة.
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وطني حبيبي

احلوا�سيب  كانت  املا�سي  يف 

قبل  من  للخطر  معر�سة 

الدودية  والربامج  الفريو�سات 

خبيثة  برامج  عن  عبارة  وهي 

النت�سار  هائلة على  بقدرة  تتمتع 

ال�سرر  اإحلاق  وكذلك  والتنا�سخ 

بامللفات املوجودة يف احلا�سوب.

الفريو�سات  بني  الفرق  هو  ما 

والديدان »الربامج الدودية«؟

تتيمز  برامج  هي  الفريو�سات 

اأنها  مبعنى  التنا�سخ،  بخا�سية 

تنت�سر من ملف اإىل ملف يف نظامك 

اآخر.  اإىل  جهاز  ومن  الربجمي 

بع�ص  حتذف  قد  اأنها  اإىل  اإ�سافة 

املعلومات اأو تتلفها.

الربامج الدودية عادة ما تعترب 

نوعا من الفريو�سات غري اإن هناك 

عدة فروقات اأ�سا�سية. الديدان هي 

تتنا�سخ  التي  احلا�سوب  برامج 

الأخرى.  امللفات  توؤذي  اأن  دون 

الربامج  هذه  تقوم  ذلك  من  بدل 

احلا�سوب  على  حتمل  اأن  بعد 

اإىل  لالنتقال  طريقة  عن  بالبحث 

اأجهزة كمبيوتر اأخرى.

فيما يتعلق بالفريو�سات فكلما 

تكت�سف  مل  التي  الفرتة  طالت 

التي  امللفات  عدد  زاد  كلما  فيها 

الربامج  احلا�سوب.  يف  تتلفها 

واحد  ملف  عن  عبارة  الدودية 

من  جمموعة  هي  الفريو�سات  اأما 

ال�سيفرات التي ت�سيف نف�سها اإىل 

امللفات املوجودة يف احلا�سوب.

براعم . نت

�ال�سئلة �ل�سائعة حول �أمن �حلا�سوب

الـنـــــخـــــــلـــــــة
املا�سي  يف  البحرين  عرفت  لقد 

�سجرة  فهي  نخلة،  املليون  بجزيرة 

قلما توجد يف  اهلل مبيزة  مباركة حباها 

مفيد.  فيها  ما  فكل  الأ�سجار  من  غريها 

لها  التي  بتنوع متورها  النخلة  وتتميز 

الخال�ص،  »الربحي،  ومنها:  ا�سماوؤها 

�سكري..  عنربة،  غر،  عجوة،  اخلنيزي، 

وغريها من ا�سماء«.

الن�سان  ا�ستفاد  النخيل  هذه  ومن 

البحرين من جذوعها واأغ�سانها يف  يف 

بناء البيوت والقوارب وم�سائد ال�سماك 

احليوانات،  طعام  واواين  »احلظور« 

و»املهاف«  احل�سر  اتخذ  �سعفها  ومن 

للحفظ  والقفف  و»ال�سفرة«  وامل��راوح 

واحلمل والنقل.

اليه  يحتاج  ما  �سنع  ليفها  ومن 

واجلذوع  الكرب  وا�ستخدم  احلبال  من 

وقودا.

تاأ�س�ست مدينة »والت ديزين الأمريكّية« يف ال�ساد�ص ع�سر من 

اأكتوبر لعام 1923، من قبل الأخوْين »والت وروي ديزين«، وكانا 

املتنّزه  ثّم اخرتعا  املُتحّركة،  لل�سور  منتَجنْي ومديرْين ل�ستوديو 

ال�سهري »ديزين لند« يف كاليفورنيا. 

والأفالم  الكرتون  اأفالم  ُمنتِجي  اأ�سهر  اأحد  »والت«  وُيعد  هذا 

العادية، فُعِرف برباعته يف رواية الق�س�ص، فنجح مع فريقه يف 

اخرتاع عدٍد من ال�سخ�سّيات املتحّركة التي تعترب الأكرث �سهرًة يف 

بعد  فيما  لُي�سِبحا  داك«،  و»دونالد  ماو�ص«  »ميكي  منها  العامل، 

املُعد  »الأ�ستوديو«  �سكل  اعُترب  بينما  م�سهوَرْين،  كرتوَننْي  جنَمنْي 

من  واحداً  »الأنيماي�سن«،  الكرتونّية  لل�سور  التحريك  فن  بتقنّية 

اأكرب ال�ستوديوهات يف »هوليوود«.

اأكرب منتجع  باأنه  ال�سياق ذاته فاإّن »والت ديزين« ميتاز  ويف 

منها  متنوعة،  األعاب  حدائَق  على  لحتوائه  العامل،  يف  ترفيهي 

حديقَتان لالألعاب املائية وثالثة وع�سرون فندًقا وعدد من املحال 

التجارّية، واملناطق الرتفيهّية املتنوعة.

األعاب  مدينة  يحت�سن  ديزين«  »والت  منتجع  اأّن  اإىل  ُي�سار 

الأمريكية،  كاليفورنيا  ولية  يف   1955 عام  مّرة  لأّول  افُتِتحت 

العوا�سم  اأ�سهر  افتتاحه يف  مّت  املنتجع فقد  الباهر لهذا  وللنجاح 

العاملّية منها: طوكيو وباري�ص وفلوريدا وهونغ كونغ.

ال�سخ�سّيات  خمرتع  »والت«  قام  فقد  اآخر  جانٍب  ومن 

ق�سري  فيلٍم  باإنتاج  الرتفيهّية  ديزين«  »والت  ملدينة  الكارتونّية 

بعنوان »األي�ص يف بالد العجائب« وذلك عام 1928. 

بي  »�سو  الر�ّسام  مع  بالتعاون  ذاته  العام  يف  بداأ  اّنه  كما 

خا�ست  ثّم  ال�سهرية،  ماو�ص«  »ميكي  �سخ�سّية  خللق  ايورك�ص« 

�سركة »ديزين« عام 1934 جتربة اإنتاج اأول فيلم كارتوين طويل 

يف العامل، والذي ا�ستغرق عمله واإجنازه ثالث �سنوات وهو الفيلم 

الكرتوين ال�سهري »بيا�ص الثلج والأقزام ال�سبعة«.

والت وروي.. مخترعا ديزني األمريكّية 
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�ملقادير:

ال�سكر  من  كبريه  مالعق   4

من  كوب   4/1  �� ماء  اكواب   4  ��

م�سروب اجلالب املركز �� 2 ملعقة 

ملعقة   2  �� الورد  ماء  من  كبريه 

 �� املحم�ص  ال�سنوبر  من  كبريه 

مكعبات ثلج.

�لطريقة:

1�� ي�ساف ال�سكر للماء ويقلب 

حتى يذوب ال�سكر متاماً.

اجلالب  م�سروب  ي�ساف   ��2

املركز وماء الورد.

املحم�ص  بال�سنوبر  يزين   ��3

مكعبات  مع  مبا�سرة  التقدمي  قبل 

الثلج.

دب�ص  ه��و  اجل���الب  مالحظة 

الزبيب م�ساف اليه قليل من ع�سري 

الليمون وماء الورد.

مشروب الجاّلب

فاللعب ن�ساط حركي �سروري يف حياة الطفل لأنه ينّمي ع�سالته ويقوي ج�سمه وي�سرف الطاقة الزائدة عنده، ويرى بع�ص العلماء اأّن هبوط 

م�ستوى اللياقة البدنية وهزال اجل�سم وت�سوهاته هي بع�ص نتائج تقييد حركة الطفل لأن البيوت احلالية املوؤلفة من عدة طوابق قد حّدت من ن�ساط 

الطفل وحركته فهو يحتاج اإىل الرك�ص والقفز والت�سلق وهذا غري متوّفر يف املنازل ال�سّيقة. 

لونها  على  ويتعرف  الأ�سياء  تذّوق  على  ويتدّرب  والعقلية  والنفعالية  احلركية  اجل�سم  وظائف  بني  التكامل  للطفل  يحّقق  اللعب  فبف�سل 

وحجمها وكيفية ا�ستخدامها. 

كما ي�ساعد اللعب الطفل على اإدراك عامله اخلارجي، وكلما تقدم الطفل يف العمر ا�ستطاع اأن ينّمي كثرياً من املهارات 

اأّن الألعاب التي ي�ستك�سف فيها الطفل ويجّمع اأ�سكال اأو  وهو ميار�ص األعابا واأن�سطة معينة. ويالحظ 

عنا�سَر وغريها من الألعاب التي متيز مرحلة الطفولة املتاأّخرة ُترثيه مبعارَف كثرية عن العامل 

الذي يحيط به. 

والربامج  ال�سينمائية  والأفالم  واملو�سيقى  والرحالت  القراءة  تقّدمه  ما  هذا  اإىل  ي�ساف 

التلفزيونية من معارَف جديدة.

اجلماعية  الألعاب  ففي  الجتماعية  الطفل  منّو  عوامل  من  عامال  اللعب  ويعترب 

اجلماعي  العمل  قيمة  ويدرك  ويحرتمها  اجلماعة  بروح  ويوؤمن  النظام  الطفل  يتعلم 

تكوين  يف  اللعب  ي�ساهم  كما  العامة  وامل�سلحة 

الطفل.  ل�سخ�سية  الأخالقي  النظام 

فعرْب اللعب يتعلم الطفل من الكبار 

معايري ال�سلوك اخللقية كالعدل 

وال�سدق والأمانة و�سبط 

ان  كما  وال�سرب.  النف�ص 

الإح�سا�ص  على  القدرة 

ب�سعور الآخرين تنمو وتتطور 

ل عالقات الطفل الجتماعية  بف�سْ

يف �سنواته الأوىل.

اللعب و�سّحة الطفل 

يوؤثر �للعب تاأثري�ً  كبري�ً  يف حياة �الأطفال ويف تكوين �سخ�سيتهم

فـــا�ســوليــا

عائلة  اىل  ينتمي  نبات 

كل  وي�ستعمل  البقوليات 

يف  وال��ب��ذور  الغالف  من 

البذور  وتتمتع  الطعام 

عالية  غ��ذائ��ي��ة  بقيمة 

لحتوائها على كمية كبرية 

من الربوتينات.
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الـمــجـــــرة
ع النجوم يف ال�سماء بنظام عجيب،، فكل جمموعة من  املجرة هي جتمع من النجوم، فعندما خلق اهلل الكون وزَّ

النجوم جتتمع مع بع�سها لت�سكل جمرة هل تعلمون كم حتوي املجرة من النجوم..؟!

ان كل جمرة حتوي اكرث من مائة األف مليون جنم، وت�سكل بناء رائعا وعظيما ف�سبحان اهلل! كم هذا الكون وا�سع 

وكبري، واهلل تعاىل اأكرب واعظم فهو خالق الكون.. ولقد حدثنا القراآن عن هذا البناء العظيم، يقول تعاىل: »اهلل الذي 

جعل لكم الر�ص مراراً وال�سماء بناء و�سوركم فاح�سن �سوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم اهلل ربكم مبارك اهلل رب 

العاملني« )�سورة عامر: الآية 64(.

درب التبانة او درب اللبانة هي جمرة لولبية ال�سكل، حتوي ما بني 200 اىل 400 بليون جنم ومن �سمنها 

ال�سم�ص، ويبلغ عر�سها حوايل 100 األف �سنة �سوئية و�سمكها حوايل 10 اآلف �سنة �سوئية، ونحن نعي�ص على 

حافة تلك املجرة �سمن جمموعتنا ال�سم�سية والتي تبعد نحو ثلثي امل�سافة عن مركز املجرة. واذا نظر ال�سخ�ص اىل 

ال�سماء يف الليل فقد يرى جزءاً من جمرتنا كحزمة من النجوم.

�لــــكـــــــــــــــون

مع  كثرياً  الكون  عن  نظرتنا  تغريت 

�سنة  املائة  يف  وخا�سة  القرون  م��رور 

ال�سائد هو  الظن  القدمي كان  الأخرية، ففي 

ال�سم�ص،  الأر�ص،  على  يقت�سر  الكون  ان 

اآلف  وب�سعة  كواكب  خم�سة  القمر، 

لت�سم  النظرة  هذه  تغريت  ثم  النجوم، 

ثم  الأخ��رى،  ال�سم�سية  املجموعة  كواكب 

لت�سم باقي جنوم املجرة، ثم اقرب املجرات 

الكون هو عبارة  التبانة.. حالياً  اإىل درب 

عن جمموع املادة والطاقة املعروفة وغري 

الكون  الر�سدي،  امل�ستوى  على  املعروفة، 

تكونه وحدوده  التي  املجرات  هو جمموع 

عظيمة جداً وغري معروفة على الطالق. 

ابتدائي  انفجار  هو  تكوينه  ومنوذج 

النجوم  تكوين  اإىل  ادى  متدد  بعده  جرى 

العلماء ظنوا ل�سنني  ان  املجرات ورغم  ثم 

فان  التقل�ص،  اإىل  يرجع  الكون  ان  عديدة 

بالعك�ص  الكون  ان  اأو�سح  حديثاً  اكت�سافاً 

يزيد يف �سرعة متدده..! وهنا نقول ان هذا 

الفرع من علم الفلك »علم الكون« يف تغري 

ي�سرح  نهائي  منوذج  يوجد  ول  م�ستمر 

بدقة تكوين الكون وتطوره.

ما هو �ملرجان؟

البولب املرجاين هو عبارة عن حيوانات ملونة متناهية 

م�ستعمرات.  �سكل  على  هائلة  جماعات  يف  تعي�ص  ال�سغر 

واج�سام هذه احليوانات رقيقة ناعمة ذات جم�سات او قرون 

لدغة.

الهياكل العظمية احلجرية  البولب املرجاين من  ويت�سكل 

املائية  احليوانات  هذه  من  حيوان  وكل  امليتة  للحيوانات 

يعي�ص بداخل ثقب على �سكل كاأ�ص.

حجرياً  هيكل  لنف�سها  املرجانية  احليوانات  هذه  وتبني 

الرقيقة وعند موت احدهما  لتقوم بحماية اج�سامها  خارجياً 

ل يلبث ان يطفو على ال�سطح، وتبقى فقط الطبقة العليا من 

ال�سعاب على قيد احلياة.

مرجاين  بولب  كل  داخل  الدقيقة  الطحالب  وتعي�ص 

والطعام  بالأوك�سجني  البولب  حيوانات  النباتات  هذه  ومتد 

لكي  ال�سم�ص  اىل �سوء  املرجان  داخل  الطحالب  كل  وحتتاج 

النباتات. تنمو  تعي�ص وتنمو كما هو احلال بالن�سبة جلميع 

احليوانات املرجانية يف مياه البحر الدافئة ال�سافية ال�سحلة.

وهي  احلديدية،  اخلطوط  على  تعمل  عربة  احلديدية  ال�سكة  �سيارة 

انها  بقاطرة:  ال�ستعانة  دون  بال�سري  لها  ي�سمح  خا�ص،  مبحرك  مزودة 

»اوتوبي�ص« او »اوتوكار« ينقل امل�سافرين على �سكك من حديد.

كانت �سيارات ال�سكة احلديدية الوىل اوتوبي�سات ديزل حلقة جمهزة 

بعجالت قطر حديدية، بوا�سطة عجالت خا�سة من مطاط. 

راكب،   2000 تقل  احلديدية،  لل�سكك  »بوغاتي«  ف�سيارة  اليوم،  اما 

ب�سرعة تتجاوز اكرث من 150 كلم يف ال�ساعة، و�سيارات T.E.E. ال�سريعة 

هي �سيارات �سخمة بحجم قطار، ت�سل العوا�سم الوروبية بع�سها ببع�ص 

عربات  او  �سيارات  ال�سياحية  اخلطوط  على  وت�سري  هذا  ق�سري.  وقت  يف 

بانورامية وا�سعة النوافذ، توفر التمتع باملناظر اخلارجية.

�سيارة �ل�سكة �حلديدية
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م�ساهمة �لطفلة: نور جا�سم �سرحان

م�ساهمة �لطفل: عبا�س علي �لعر�دي

م�ساهمة �لطفلة: بنني ر�ئد علي �سرحان

م�ساهمة �لطفلة: زهر�ء ر�ئد علي �سرحان



مسابقات10

   م

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 من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا الطائر؟

مسابقة: من داخل العدد

2- الباشق1- العقاب

-2-3 -1

-اذكر 3 انواع من تمور نخيل البحرين؟

المسابقة

�ساأل املدر�ص التلميذ: علي بابا... مذكر اأم موؤنث؟ 

قال التلميذ ب�سرعة: مذكر طبعا. 

قال املدر�ص: ملاذا؟؟ 

قال التلميذ: لو كان موؤنثا لكان ا�سمه »علي ماما«.

له:  وقال  املدر�سني،  اأحد  من  مت�سول  اقرتب 

اأعطني �سيئا اأ�سعد به اأولدي؟

اأجابه املدر�ص: اأخربهم اأن غدا عطلة.

علي بابا

المتسول
رج��الن  �سار   -1

حل��ق��ه��م��ا رج���ل 
و

خلف  رج��الن  وم�سي 

رجل  وم�سى  رج��ل 

ب��ني رج��ل��ني ك��م عدد 

الرجال؟

ال�سيء  ه��و  م��ا   -2

وفوق  البحر  حتت  ال��ذي 

النهر؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومتنزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1939

- جود يو�سف ح�سن

- في�سل حممد العلوي

- ح�سني حممد باقر ح�سني

1- ثالثة رجال.

2- النقطة.
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فر�س �لبحر

ما اسم الحيوان؟

من داخل العدد

جاهاًل كنت  مــا  األيـــام  لــك  ـــزودستبدي  ـــم ت ويــأتــيــك بـــاألخـــبـــار مـــن ل



11 تسالي

[ �العتد�ل خري دو�ء.

[ �لنجاة يف �ل�سدق.

[ �لطبع غلب �لتطبع.

[ �الأمل خبز �لفقري.

حـــكــم

فوارق

كيف ترسم »قط«؟
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سودوكو
12345

3

2

4

5

1
1

3

5

2

4

6
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Mach each picture with the correct word. Read the words aloud.

octopus

fish

turtle

shrimp

crab

seahorse

dolphin

starfish
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�لهنوف �سابر يو�سف
�روى ح�سن

حممد عبا�س �سبيب

�أمري �أمني حبيب علي
م�سطفى �حلايكي

�يه هيثم عون
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مدرسة الحكمة الدولية تحتفي بالمولد النبوي

رحلة ترفيهية لمعرض البحرين للطيران

المركـز العلمـي يقـدم عـددًا مـن 
األنشـطة التثقيفيـة والترفيهية
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تالميذ مدرسة السلمانية اإلعدادية للبنين يزورون دار النفط 

براعم روضة البركة يشاركون في معرض الحاسوب
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

BEDROOM غرفة �لنوم

Augmented Reality
كيفية ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة �سفحتنا

وجه كامرتك على ال�سورة التي حتمل رمزاخرت ايقونة الخبار امل�سورةحمل برنامج الأيام اجلديد
وا�ستمتع بامل�ساهدة

خزينة �ملالب�س

فر��س

�ملر�آة

�لنافذة

�سرير

خمدة

مالية

ح�سرية


