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أعزائي 
البراعم

المراسالت

العلم و�سيلة والعمل ثمرة، والعلم اأ�سا�س البناء 

والعمل ثمرة الغرا�س والبناء من غري ا�س�س ال 

يبني والثمر من غري غر�س ال يجنى.

احبائي من اأجمل ما قراأت يف العلم.

ع�سر  انفق  من  اجلوزي..  ابن  االمام  يقول 

ال�سباب يف العلم فاإنه يف زمن ال�سيخوخة يحمد 

جني ما غر�س. ويلتذ بت�سنيف ما جمع وال يرى 

ما  اإىل  باال�سافة  �سيئاً،  البدن  لذات  يفقد من  ما 

املوؤمنني �سيدنا  اأمري  اأما  العلم..  لذات  يناله من 

علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه قال:

العلم يحر�سك واأنت حتر�س املال.

والعلم يزكو باالنفاق، واملال تنق�سه النفقة،

والعلم حاكم واملال حمكوم عليه.

اما بع�س احلكماء قالوا

1 – لو �سور العلم الأ�ساء معه الليل ولو �سور 

اجلهل الأظلم معه النهار.

2 – العلم طريق اإىل معرفة احلق.

3 – ان اأحدكم مل يولد عاملاً، امنا العلم بالتعلم.

يحتاج  متى  يدري  ال  احدكم  فان  تعلموا   –  4

اليه.

ويقول اأحد ال�سعراء..

العلم للنف�س نور ي�ستدل به

على احلقائق مثل النور للعني.

واإىل لقاء اأحبتي

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

البطل الكبير 6 
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اليومي  العمل  اأ�سا�سيات  من  الدرو�س  باأداء  وااللتزام  االجتهاد 

الكيفية  اإنه يدرك  النجيب حممد فا�سل مريزا عنان، حيث  الطالب  لدى 

تخ�سي�س  على  يحر�س  فنجده  يوم،  كل  اأوقاته يف  لتوزيع  ال�سحيحة 

وقت للدرا�سة، ووقت لزيارة االأهل، ووقت للعب مع االأ�سدقاء اأو التجول 

يف املجمعات التجارية برفقة االأهل.

تلميذ  وهو  �سنوات،   9 العمر  من  يبلغ  عنان  فا�سل  حممد  الطالب 

يف ال�سف الرابع مبدر�سة ال�سناب�س االبتدائية، وهو جمتهد يف درو�سه 

بف�سل الرتكيز اأثناء �سرح املعلم واالنتباه خالل احل�س�س.

ويجد  الريا�سيات  مادة  هي  لديه  املف�سلة  املادة  اإن  حممد  ي�سيف 

متعة يف فهم درو�س كل ح�سة من ح�س�س هذه املادة التي تنمي الذاكرة 

بح�سب قوله.

يهوى حممد ممار�سة الريا�سة وحتديداً لعبة كرة القدم وال�سباحة 

زيارة  االأ�سبوع يف  نهاية  يق�سي عطلة  اأن  ين�سى  ال  انه  كما  البحر،  يف 

االأهل وااللتقاء باجلدة واالأخوال واالأعمام، ومت�سية اأوقات �سعيدة معهم.

ويف العطالت الر�سمية اأو االجازات الطويلة يرافق حممد االأهل لزيارة 

وال�سعودية  واإيران  الكويت  االآن  حتى  زار  قد  وهو  الدول،  بع�س 

يف  اأمنيته  اأن  �سارحاً  كالمه  فا�سل  حممد  ويختم  والعراق. 

يف  يواظب  فهو  لذا  جراحة«،  »دكتور  ي�سبح  اأن  احلياة 

يلقاه من  الذي  الت�سجيع  درو�سه وتعليمه بف�سل 

والدته التي يعتربها »قدوته يف احلياة«.

يخ�ص�ص وقتاً للدرا�صة ووقتاً للأهل ووقتاً  للعب مع الأ�صدقاء

حممدعنان:اأواظبيفدرو�صيكياأ�صبحطبيباًجرّاحاً
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Weekend

ر�سوم متحركة/اأك�سن/ كوميدي/ مغامرة

هامادا،  هريو  وبني  بينه  وثيقة  رابطة  تن�ساأ  اآيل،  اإن�سان  بامياك�س 

ويبزغ للوجود جمموعة من املجرمني الذين يهددون بتدمري مدينة )�سان 

بامياك�س  مع  بالتعاون  فيقوم  مرماهم،  يف  هريو  وي�سري  فران�سوكيو(، 

وجمموعة من اأ�سدقائه املقربني من اأجل اإنقاذ املدينة من اخلطر املحدق بها، 

فائقة،  تقنيات  على  يعتمدون  الذين  االأبطال  من  فريق  بت�سكيل  ويقومون 

.6 Big Hero وي�سري ا�سم الفريق

البطل الكبير 6

Big Hero 6

مكتبة البراعم

باإمكان االأطفال ال�سغار حتميل هذه االألعاب من خالل

Education games 

أصوات الحيوانات
عدة  على  يحتوي  تطبيق 

اأ�سوات للحيوانات بطريقة م�سلية 

وتعليمي  تفاعلي  ب�سكل  رائعة 

رائع، كما يحتوي على لعبة رائعة 

لتزيد من معرفة احليوانات ب�سكل 

تفاعلي.

ألعاب اختبار 
مسابقة أطفال 

 8 ل�سن  اأطفال  م�سابقة  اأروع 

و9 �سنوات وما دون ذلك، العديد 

والذكية  الب�سيطة  اال�سئلة  من 

التفكري  على  ت�ساعدهم  التي 

والقراءة والكتابة، وهناك و�سائل 

للم�ساعدة يف حل اال�سئلة.

قصص لألطفال
ق�س�س  على  يحتوي  االأطفال  ق�س�س  تطبيق 

�سيقة ومفيدة لطفلك، اذ حتتوي كل ق�سة على درو�س 

ال�سليمة واكت�ساب  م�ستفادة ت�ساعد طفلك على الرتبية 

القيم واالأخالق يف اإطار ق�س�سي �سيق فيحتوي التطبيق 

على عدة ق�س�س منها: ق�سة ال�سلحفاة ال�سغرية، ق�سة 

اأمي،  القلم واملمحاة، ق�سة طعام  االأعرج، ق�سة  اجلمل 

امل�سلية  الق�س�س  من  وغريها  الرائع  الدر�س  ق�سة 

واملفيدة.

سينما

من  الق�س�س  ق��راءة  االأط��ف��ال  باإمكان 

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خ��الل 



املقادير:

2 طماطم 

2 خيار

2 ب�سل

باقة كزبرة خ�سراء

1 ليمون

5 حبات فجل

1 جزرة

1 فليفله خ�سراء

ملح

بهار ابي�س

ر�سة �سكر
2 ملعقة طعام خل اأبي�س
ملعقة طعام زيت زيتون

نعناع طازج

والبهار تغ�سل اخل�سراوات جيداً وتقطع قطعاً مت�ساوية ثم تخلط الطريقة: وامللح  وال�سكر  االأبي�س  اخلل  من  كل  يخلط  ب�سرائح جيداً،  يجمل  ثم  ال�سلطة  على  وي�سكب  معاً  والزيت  االأبي�س 
الليمون وعرق النعناع.

السلطة الخضراء
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مطبخ

غار
الص

وتغذية
عيادة

العظام دعامة ا�سا�سية للج�سم ت�ساعده على احلركة لذا يجب ان يكون العظم قويا يتحمل 

ال�سغوط العادية.

يالزم  يجعله  مبر�س  ال�سخ�س  ا�سيب  فاإذا  القوة،  على  للحفاظ  جداً  مهمة  الريا�سة  ان 

الفرا�س لفرتة طويلة ويقلل حركته فاإنه يفقد جزءا من امالح الكال�سيوم يف العظم ما يوؤدي اإىل 

�سعف الهيكل العظمي وزيادة فر�سة تك�سر العظام، لذا البد من التغذية ال�سليمة التي حتتوي 

على الكال�سيوم وممار�سة التمارين الريا�سية كامل�سي وال�سباحة والتن�س.

العظام



ف
عار

م
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األناناس

الدجاج

                    سمك القرش

               بدلة األعماق

ع�سري  اأن  التغذية  خرباء  اإذابة انه طارد لل�سموم، واأنه مفيد للم�سابني االأنانا�س ي�ساعد على اله�سم للمعدة، كما اأكد  على  هائلة  قدرة  وله  الدم  كميات ال�سحوم، كما يعالج م�سكلة اال�سهال.بفقر  على  يحتوي  جداً وهو  غني  انه  كما  ال�سكر،  من  على كبرية  امل�ساعدة  واخلمائر  بالفيتامينات 

اله�سم.

مفرت�سة،  معظمها  واملحيطات  البحار  يف  توجد 

وبع�سها غري مفرت�سة وتتكاثر بالوالدة.

�سكل  يف  البع�س  بع�سها  عن  تختلف  وهي 

اجل�سم احلجم، العادات، ال�سلوك، الغذاء، وهو قوي 

و�سريع بال�سباحة.

ياأكل اأنواعاً كثرية من اال�سماك البحرية ال�سغرية، 

ا�سنانه حادة وقاطعة وتكون عند الهجوم خطرية جداً 

وهي ال متتلك هيكالً عظمياً وامنا هيكلها غ�سرويف.

ال  التي  الطيور  من  الدجاج 

قرون  منذ  ا�ستئنا�سها  مت  تطري 

عديدة، وهي مالزمة لالإن�سان .

 ال تخافه بل تقرتب منه لتحظى 

االأنثى منه ت�سمى دجاجة والذكر  بالغذاء، 

ي�سمى ديكا اأّما �سغارهما فتدعى بالكتاكيت 

اأو ال�سي�سان. يطلق على �سوت الدجاجة 

النقنقة و�سوت ال�سو�س الزقزقة و�سوت 

الديك ال�سياح.

ويوجد اأكرث من 250 نوعا للدجاج يف العامل، وي�سنف الدجاج 

ي�سنف  فهو  املزارع  دجاج  اأما  اأ�سود،  اأو  بني  اأو  اأبي�س  لونه  بح�سب 

بح�سب اإعطائه البي�س )الدجاج البيا�س( اأو وباإعطائه اللحم، ويتواجد 

اأنواع  وجميع  القارات  كل  يف  يعي�س  فالدجاج  االإن�سان  يوجد  حيث 

املناخ، ولكن هناك �سروط معينة من ال�سوء والدفء لرتبيته. يك�سو 

وجن�سه  الدجاج  نوع  باختالف  الري�س  لون  ويختلف  الري�س  ج�سمه 

)ذكر اأم اأنثى( وي�ستهر الديك بعرفه االأحمر وذيله الطويل امللون لذلك 

يقال )مغرور كالديك( فالديك يبدو �سديد العجب بنف�سه. 

البي�سة  مرحلة  من  فيها  ينتقل  �سنوات   3 الدجاج حوايل  يعي�س 

اأو دجاجة، ويتغذى الدجاج باحلبوب  ثم ال�سو�س ثم الفرخ ثم ديك 

الدجاج  ويقوم  واحل�سرات،  والديدان  الع�سب  ينقر  لكنه  باأنواعها 

على  اله�سمي  اجلهاز  ت�ساعد  التي  ال�سغرية  احل�سى  اأنواع  بابتالع 

ه�سم احلبوب.

واأغلب الدجاج يبي�س يومياً يف اأيام حمددة وتقوم االأنثى بح�سن 

بيو�سها مدة 21 يوماً ليفق�س البي�س وتخرج ال�سغار.

لل�سفن  االإنقاذ  اأعمال  يف  الغو�س  بدلة  ت�ستخدم 

ولهذه  العلمية،  اال�ستخدامات  على  عالوة  الغارقة، 

البدلة ميزة فهي م�سممة للنزول اإىل اأعماق ت�سل اإىل 

300 مرت حتت �سطح البحر.

ه البدلة خارج املاء اإىل 280 كيلو 
وي�سل وزن هذ

الذي  الغوا�س  حلماية  م�سممة  الأنها  وذلك  جراما، 

املت�سلة  االأجهزة  بداخلها، عالوة على عدد كبري من 

غوا�سة  مثل  جتعالنها  للدفع  مروحتني  مثل:  بها، 

�سغرية، ا�سطوانات االأك�سجني، كامريا فيديو، اجهزة 

ات�سال بال�سفينة التي يتبعها الغوا�س، وغريها من 

االأجهزة.
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معلومات مفيدة

أصوات الحيوانات

ابن ما�سويه اأول من �سخ�س مر�س الرب�س.

ان البريوين اأول من تو�سل اإىل حقائق جغرافية هامة عن 

ن�ساأة اجلبال وطبقات ال�سخور.

ان�ساأ م�ست�سفى لالمرا�س  اأول من  الوليد بن عبدامللك هو 

العقلية.

اذا و�سعت قطعة من  اأن يختلطا،  الزيت واملاء ميكن  ان 

ال�سابون معهما.

�سجر االأرز اللبناين ميكن اأن يعي�س األف �سنة، واأن ينمو 

اإىل ارتفاع 40 مرتا، وي�سل حميطه اىل 8 اأمتار.

يتنف�س احلوت الهواء مبا�سرة ويخزنه يف جتويف اأنفي 

اأعماق  كبري طوله 14 قدما، ال�ستخدامه عند الهبوط اىل 

البحر فرتة طويلة.

الزئري �سوت االأ�سد

 النهيق �سوت احلمار

النباح �سوت الكلب

الطنني �سوت البعو�س

ال�سرير �سوت الفاأر

القباع �سوت اخلنزير

األحمر واألبيض
معظم  تتكون  ملاذا  التالميذ:  اأحد  �سئل 

اأعالم دول ال�سرق االأو�سط من األوان االأحمر 

واالأبي�س واالأ�سود؟

املنطقة  يف  بحار  ثالثة  لوجود  اأجاب: 

بهذه االألوان.

المدير
�ساأل مدير جلنة اختبار املوظفات اإحدى 

املتقدمات عن عمرها

قالت: ع�سرون عاما وب�سعة �سهور.

اأجابت: 200  بال�سبط؟  �سهرا  كم  قال: 

�سهر.

ما هو الباب الذي ال ميكن فتحه؟

ما هو البيت الذي ال ي�سكن فيه احد؟

ما هو ال�سي الذي تذبحه وتبكي عليه؟

ألغاز

طرائف
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ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. مسابقات

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

-2

-3

-4

-5

-6

في�ض را�شد عبدالرحمن

مرمي العذراء اخلباز

عبدالعزيز عذال حمود

جنات هاين

منى خليفة الدو�شري

نا�شر �شالح العلوي

1866تايلو�ض

مسابقة: من داخل العدد

مسابقة: فك الرموز

أسماء الفائزين

من داخل العددفك الرمز

280 كيلو جراما283 كيلو جراما

كم ي�سل وزن بدلة الغو�س خارج املاء؟

أجوبة األلغاز

الباب املفتوح

بيت ال�سعر

الب�سل

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2

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

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

فكالرمزالتايل
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تساليتسالي
الفوارق السبعة

أوجد الظل المناسب

تعلم الرسم

1

32

3

2

4

1



 

اصنع
بنفسك

1

45

2

3

ليمونةحلوكــلمات متقاطعة  حبل
فيل لوحسلة

اأفقي:
2-حيوانكبرياحلجم

3-عك�س»مر«
4-ن�صعفيهالفواكه.

1-طعمهاحام�س

عمودي:

1

2

3

4
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طائر بالورق



 

فارس دلهان الظاعن

مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com

احمد خالد سند

سلوى حمد
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سارة عبد الناصر ابوسيف
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سارة عادل فاضل

ريم حسين سعيد

نور محمد فاطمة رضا عباس

مالك سيد احمد سيد عدنان

مريم سيد محمد سيد عدنان

سيد علي سيد احمد سيد عدنان
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مجتمع

مدرسة ابن الطفيل 
تقيم مسابقة 

»موهبتي للرسم«

طالب مدرسة سمو الشيخ محمد يزورون معرض المهن
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M A T C H

Television

Telephone

Clock

Key

Chair

Lamp

Cushion


