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بسوم

يعود للمدرسة



أعزائي 
البراعم

المراسالت

اإىل ال�صواب واملعرفة،  لأنه يقودنا  العلم يف حياة الإن�صان مهم جداً 

وهو الطريق حلياة اأف�صل. لذا حثنا ديننا احلنيف على العلم فهو النربا�س 

الذي ي�صيئ لنا حياتنا كما هو الطريق الذي يدخلنا اىل اجلنة.

فعندما يتعلم الإن�صان يدرك ما هو ال�صح من اخلطاأ فيختار ال�صح.

قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم »من �صلك طريقاً يلتم�س فيه علماً 

العلم على كل م�صلم  الإ�صالم  اإىل اجلنة«وقد فر�س  �صهل اهلل به طريقاً 

وم�صلمة قال ال�صاعر:

ل��ه ع����م����اد  ل  ب���ي���ت���اً  ي����رف����ع  ال���ع���ل���م 

واجل����ه����ل ي���ه���دم ب���ي���ت ال���ع���ز وال���ك���رم

العدد

للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« 
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل

إعداد: شيخة الخاجة و منى النشابة
تصميم وإخراج: سيد جالل سعيد وعادل عاشور

سالحف النينجا

رياضة المشي

كيف تصنع كفتة اللحم

ماذا تعرف عن طيور البطريق؟

نباتات ذات نكهة متميزة

اصنع ضفدعًا بالورق

اصنع برتقالة بالصلصال
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ماما شيخة



الطالب في أول يوم دراسي 
 »نشتاق للمدرسة في اإلجازة الصيفية«
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نا�سر مبارك 10 �سنوات

�إجازة  بعد  للمدر�سة  برجوعي  جد�ً  فرح 

�أتعلم  و  و�أقر�أ  �أدر�س  �أن  �أحب  لأين  طويلة، 

طو�ل  و�لكتب  �لق�س�س  �أقر�أ  كنت  �أنني  حتى 

�ملدر�سة  يف  كثري�ً  �أ�ستمتع  �ل�سيفية،  �إجازتي 

ويف وقت �لف�سحة تتيح لنا �ملدر�سة لعب كرة 

"�ل�سييدة"  نلعب  و�أحياناً  �ل�ساحة  يف  �لقدم 

جد�ً،  ممتع  وقت  يف  بع�سنا  مع  �لأكل  وناأكل 

�لريا�سيات و�حلا�سوب ومتحم�س  �أحب مادة 

جد�ً لبدء در��سة كتب جديدة يف هذه �ملو�د.

طالل رائد 10 �سنوات

�أف�سل �ملدر�سة على �لإجازة �ل�سيفية لأننا 

�حل�س�س  ويف  �ملدر�سة  يف  كثري�ً  ن�ستمتع 

�أ�سدقائي  �أحب  �لفر�غ،  �أوقات  و  �لدر��سية 

بع�سنا  مع  ونلعب  ندر�س  ما  د�ئماً  ولأننا 

�لبع�س، و�أف�سل مادة �لدين و�أمتنى �أن �أكون 

�سابطاً بعد تخرجي من �ملدر�سة . ق�سيت وقت 

ممتع يف جتهيزي للمدر�سة من �سر�ء �حلقائب 

و�حلاجيات �ملدر�سية.

اأحمد مبارك خمي�س 11 �سنة

��ستمتعت يف �إجازتي بال�سفر و �للعب يف 

�جلد  وقت  حان  و�لآن  �للكرتونية  �لألعاب 

جديد  در��سي  عام  بقدوم  �سعيد  و�لدر��سة، 

و�لتقائي مع زمالئي من جديد بعد غياب �أ�سهر، 

�أحب مادة �لريا�سة و�أ�ستغل وقت �لف�سحة يف 

لعب �لكرة مع �لزمالء.

فهد عادل 11 �سنة

�ملدر�سة  عن  �ل�ستغناء  ن�ستطيع  ل  نحن 

�ل�سيفية  �لإجازة  يف  �أي�ساً  �إليها  ون�ستاق 

�إجازتي  يف  ممتعاً   وقتاً   ق�سيت  ولكني 

و�سافرت مع �لعائلة و�لآن حان وقت �لدر��سة، 

�لأرقام  �أحب  لأنني  �لريا�سيات  مادة  �أحب 

و�لعمليات �حل�سابية.

خليفة �سلمان 11 �سنة

ويف  �ل�سيفية  �لإجازة  يف  �ملدر�سة  �أفتقد 

��ستعديت  لها،  للرجوع  �أحن  �لأوقات  بع�س 

للمدر�سة ��ستعد�د�ً مبكر�ً حيث �أننا قمنا ب�سر�ء 

طويلة،  فرتة  قبل  �ملدر�سة  حاجيات 

على  تعتمد  لأنها  �لتقانة  مادة  �أحب 

�لأعمال �ليدوية لذلك ن�ستمتع كثري�ً 

يف هذه �حل�سة.

براعم األيام في جولة في مدرسة »خالد بن الوليد«

حوراء عبداهلل

جديد  درا�صي  عام  لبدء  وا�صتعدادهم  الدرا�صية  للمقاعد  برجوعهم  فرحتهم  عن  درا�صي  يوم  اأول  يف  الأطفال  عرب 

والتقائهم ببع�صهم البع�س بعد اإجازة �صيفية حافلة بالأن�صطة والربامج، واأنهم متفائلون بعامهم الدرا�صي اجلديد.

ويف ا�صتطالع اأجرته »براعم الأيام« لطالب مدر�صة خالد بن الوليد قال الأطفال :

خليفة سلمان  وفهدعادل أحمد مباركطالل رائدناصر مبارك
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Weekend

�أك�سن/ مغامرة/ كوميدي ت�سيطر قوى �لظالم على مدينة نيويورك بقيادة 

ونهاية  �ل�سرطة  من  بدًء�  �سيء،  كل  يف  يتحكمون  �لذين  وع�سابته  »�سريدر« 

ينه�س  �لذي  �ليوم  يهل  حتي  مظلًما  �مل�ستقبل  ويبدو  �لفا�سدين،  بال�سيا�سيني 

من  ودوناتيلو«  وليوناردو،  �أجنلو،  ومايكل  »رفاييل،  �لأربعة  �لأبطال  فيه 

�سبكة �ملجاري من �جل �لت�سدي للخطر �ملحدق، وتقف �ل�سالحف ومعها �ملعلم 

»�سبلينرت« ومذيعة �لأخبار »�أبريل« يف وجه قوى �ل�سر من �أجل �إنقاذ �ملدينة.

سالحف النينجا 

مكتبة البراعم

باإمكان �لأطفال �ل�سغار حتميل هذه �لألعاب من خالل

Teenage Mutant Ninja Turtles

Education games 

السؤال القوي »صح أم خطأ«

�ل�سئلة  لعبة  �لتطبيق  هذ�  يقدم 

�خترب  كليا،  جديدة  بطريقة  �ملمتعة 

كانت  �سو�ء  �لعامة  معلوماتك 

تاريخية،  دينية،  ريا�سية،  علمية، 

�أو فنية، وهناك �لعديد من  جغر�فية 

�أكرث  جلعلها  �للعبة  هذه  يف  �ملر�حل 

من  �كرث  على  و�إثارة، وحتوي  متعة 

800 مرحلة خمتلفة.

عالم األطفال العجيب

نف�س  يف  وتعليمي  ترفيهي  هدف  ذ�ت  لالطفال  ممتعة  لعبة 

�لوقت، حتتوي �للعبة على جمموعة من �ل�سور �ملتنوعة و�جلميلة، 

قم  �للعبة  ب��دء  عند 

�لذي  �ل�سكل  باختيار 

تركيبه  يف  ت��رغ��ب 

لك  �ستظهر  عندها 

�سكل  على  �ل�سورة 

عملك  مبعرثة،  قطع 

هو حتريك �لقطع �ىل 

مكانها �ل�سحيح.

هيا نتعلم للطفل

كتاب �سل�سلة هيا نتعلم للطفل 

من تاأليف عيد �سالح عبد�لعظيم 

يعر�س  �لكتاب  هذ�  عبد�ل�سمد، 

وممتعة  طريفة  حكايات  للطفل 

على  ويتعرف  يقر�أ  كي 

عن  ومفيدة  جميلة  معلومات 

ي�سجعه  مما  �حلكاية  طريق 

ومو��سلة  �ملزيد،  معرفة  على 

�لطريق �ىل عامل �لقر�ءة �ل�سيق.

ملك الغابة
�ل�ساليب  من  جديد  نوع 

�لطفل  مهار�ت  لتطوير  �لعاملية 

وفهم  �لقر�ءة  تعليم  يف  �سو�ء 

�ملقروء، هذ� �لتطبيق ينفرد ب�سرد 

كثرية  معاين  فيها  جميلة  ق�سة 

�لر�سومات  طريق  عن  لالطفال 

خبري  بار�ساد  ر�سمت  و�لتي 

نف�سي، وهذه �لق�سة موجهة �ىل 

�لطفال من عمر �لثالث �سنو�ت 

�ىل �لعا�سرة.

سينما

حتميل  خالل  من  �لق�س�س  قر�ءة  �لأطفال  باإمكان 

تطبيق Ektab عرب



وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

املقادير: 
- حلم مفروم

- ب�سل مفروم 

- بقدون�س مفروم 

- �سر�ئح بطاط�س
- ثوم مفروم »ح�سب �لرغبة« 

- ملح/ فلفل �أ�سود/ ذرة قرفة/ كمون 

ال�سل�سة:
- طماطم/ مكعب ماجي/ ملح/

- ذرة قرفة/ قليل ماء/ معجون طماطم

- ن�سع �للحم �ملفروم مع �لب�سل و�لبقدون�سالتح�سري:

- وتعجن جيد�ً مع بع�س حتى تتجان�س �ملقاديرو�لبهار�ت يف زبدية
من - تكور ح�سب �حلجم �ملرغوب �لنتهاء  �لبطاط�س-وبعد  �سر�ئح  �لكفتة  كور  بني  نر�س  - تغطى �ل�سينية بق�سدير وتدخل �لفرن حتى ت�ستوي ثم ننزع �لكمية نقوم بخلط مقادير �ل�سل�سة معاً على �لنار ثم ت�سب على �لكفتة- 

�لق�سدير وترتك حتت �ل�سو�ية قليالً ثم تقدم.
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م�ساهمة من الطفلة: ميمونة �سعيد اإقبال    
كفتة اللحم

جتعلك ت�سعر باحليوية.  -1

تعطيك مزيد�ً من �لطاقة.  -2

متنحك نوماً هادئاً.  -3

تق لل من �لإح�سا�س بالتوتر.  -4

حتافظ على �لقلب �سليماً قوياً.  -5

تقلل من �لتعر�س لرتفاع �سغط �لدم.  -6

ت�ساعد يف �ملحافظة على �لر�ساقة.  -7
رياضة المشي



ف
عار

م
ي�ساعد �لطعام على �إمد�د �جل�سم بالطاقة و�حلفاظ على �سحته �لعامة. وقد يوؤكل �لطعام حلو�ً �أو 

بالتو�بل لإ�سافة نكهة متميزة له.

ومن �لنباتات �لتي ت�ساهم �ي�ساً يف �عطاء نكهة متميزة للطعام �لفانيليا و�ل�سيكولتة. وت�سنع 

�ل�سيكولتة من نبات �لكاكاو. �أما �لفانيليا، فتتم �سناعتها من قرون حبوب معينة. بالن�سبة للقرفة، 

فاإمنا نح�سل عليها من طحن �لق�سرة �جلافة لأحد �نو�ع �لأ�سجار.

�لنبات.  من  ياأتيان  و�ل�ساي  �لقهوة  من  فكل  �لنباتات،  من  �مل�سروبات 

وكذلك �لأمر مع �لليمونادة: حيث ي�سنع �أي�ساً من ع�سري �لليمون.

تت�سم �لعديد من �أنو�ع �لكائنات �حلية بالقدرة على تذوق 

رحيق  متت�س  و�لنحل  فالطيور  �ل�سكري.  �حللو  �لطعم 

ي�ستخدم  كما  �لع�سل.  ياأكل  و�لدب  �ملذ�ق.  حلو  �لزهور 

�لإن�سان �ل�سكر �مل�سنوع من ق�سب �ل�سكر.

و�لتو�بل  �لأع�ساب  من  كل  تدخل  ذلك،  عن  ف�سالً 

كالبقدون�س  �لأع�ساب،  ت�ستخدم  �إذ  �لأطعمة.  طهي  يف 

على  �لثوم  ي�ساعد  كما  �لطعام.  تتبيل  يف  و�لريحان، 

�إ�سفاء نكهة متميزة لالأكل. �أما بالن�سبة للفلفل �حلريف، 

فهو كما يت�سح من ��سمه حريف ولذع �لطعم.

ه���و ط��ب��ق��ة ال���ه���واء 

الأر�صية  بالكرة  املحيطة 

ويتكون من غازات خمتلفة 
الأوك�صجني.  بينها  من  مائية  واأبخرة 

الأر�صية وتقل كثافته كلما بعدت امل�صافة عن ويكون الغالف اأكرث كثافة عند �صطح الكرة 
يف�صر �صبب ارتداء قناع الأوك�صجني يف الف�صاء.الأر�س، وعلي م�صافة 100 كيلومرت من �صطح الأر�س يقل الهواء جداً. وهذا 

الغالف الجوي

طيور البطريق

الصوت

�س: كيف حتافظ طيور البطريق على بيو�صها دافئة؟

تعي�س البطاريق قريباً من القطب اجلنوبي ال�صديد الربودة.

منت�صف  يف  اجلليد  على  واح��دة  بي�صها  الطري  اأنثى  وت�صع 

ال�صتاء. عندئٍذ يقوم ذكر البطريق بحفظ البي�صة بني قدميه ومعدته 

املنتفخة فيحافظ عليها دافئة اىل اأن تفق�س بعد نحو �صهرين.

تنتج  ج�سم  ي��ط��رق  عندما 

ذبذبات �أو موجات �سوتية وتنت�سر 

�لجتاهات  جميع  يف  �لهو�ء  يف 

حول �جل�سم.

�ملوجات  تلك  وتنطلق 

�ل�سوتية عرب �لهو�ء ب�سرعة 

حو�يل 340 مرت�ً يف �لثانية 

�لأذن  طبلة  جتعل  �أنها  كما 

تهتز ويتم بعد ذلك عرب �لأذن 

للمخ  ر�سالة  �إر�سال  �لد�خلية 

حتدد �ل�سوت.
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نباتات ذات نكهة متميزة



حممد �سادق

مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com

الديناصورات

�أو  دينا�سور  ومفردها  ري  �لَدنا�سِ �أو  �لدينا�سور�ت 

�لبائدة  �حليو�نات  من  متنوعة  جمموعة  هي  ور:  َدْيُن�سُ

�ملهيمنة  �لفقاريات  هي  �سنة  مليون   160 طيلة  كانت 

�أو�خر �لع�سر  على �سطح �لكرة �لأر�سية، وبالتحديد منذ 

�لثالثي حتى نهاية �لع�سر �لطبا�سريي.

م�ساهمة من: ح�سن حممد هارون
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عيسى صادق

محمد صادق
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مسابقات
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.

الجوائز مقدمة من 

مؤسسة األيام للنشر 

 ومنتزه عين عذاري
سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1- فنلندا

2- الدمنارك

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

عبدالل�ه اإبراهيم حمادة

ريحان اخلالدي

مرام عي�صى فتيل

فاطمة اأبواخلري فردان

غدير اأنور البقايل

حممد هاين النكال

لو�س

1896

- اهتم بمشاعر اآلخرين.

- خالط الناس وشاركهم أفراحهم 
وأحزانهم.

- أحسن الكالم وأحسن االستماع.

- اقض حوائج الناس.

�ملحقق لل�س: كيف ت�سرق بقرة جارك يف �لنهار؟

حبالً،  �سرقت  �نني  هو  فعلته  ما  كل  �لل�س:  �أجاب 

وعندما و�سلت �ىل منزيل وجدت بقرة يف نهاية �حلبل.

�ساذج �ر�د قتل �سمكة... �أغرقها يف �ملاء.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

حبل البقرة..

غرق

علم أي دولة؟

من داخل العدد

ي�صعها الذكر بني قدميه ومعدتهجتل�س عليها الأنثى

كيف حتافظ طيور �لبطريق على بيو�سها د�فئة؟

طرائف

فن المعاملة

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2
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تعلم الرسماكمل الرسم

تساليتسالي

1

3

5

2

4

6
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اصنع
بنفسك

برتقالة بالصلصال

ضفدعًا
بالورق

1

5

2

6

3

7

4

8

1

567

234
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تسالي

�س �س  �س  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب   �

ي و   ه  ن  م  ل  ك  ق  ف  غ  ع  ظ  ط  �س 

فك الرمز التايل

فك الرموز

الكلمات المتقاطعة
 

1
1

2

3

4

5

3

4

5

2
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