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بسوم

يحب المدرسة.. ولكن!



أعزائي 
البراعم

المراسالت

قريباً �سوف تفتح املدار�س اأبوابها وال بد لكم من اال�ستعداد لها.

�سيء جميل اأن يكون لكل طالب وطالبة حقيبة جديدة، وكذلك لوازم 

مدر�سية من دفاتر واأقالم الخ.. اال اأنه من غري املعقول ارهاق االهل بكرثة 

الطلبات واغالها خا�سة واننا للتو مودعني �سهر رم�سان وعيد الفطر ثم 

�سيهل علينا عيد اال�سحى املبارك.

اأعزائي علينا اأن نكتفي مبا هو مفيد ومنا�سب لنا واعلموا ان النجاح 

بالدرا�سة  اهتمامنا  يف  النجاح  ملونة..  باأقالم  وال  فاخرة  بحقيبة  لي�س 

واملثابرة عليها.

اأمتنى لكم �سنة درا�سية موفقة باإذن اهلل وكل عام درا�سي واأنتم بخري.

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

قصة أبلة فضيلة

سلطة خضار مشكلة بالزبدة

أشعة أكس

النحل يتذوق السكر والملح بقدميه

اصنع بنفسك كلبًا بالورق

اصنع ضفدعًا بالصلصال
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ماما شيخة



البطاقة ال�صخ�صية:

اال�صم : زياد خالد ال�صخي

العمر : 11 �صنة   

االأمنية: احرتاف لعبة كرة القدم 

الهواية: املطالعة وقراءة الق�ص�ص وال�صفر .

 

زار نادي برشلونة ومتحفه.. 
وحضر تدريبات العبي الفريق )2(

زياد خالد »عضو أكاديمية ريال 
مدريد« يتطلع إلى العالمية!

3

 [ هل �ضاركت يف برامج ريا�ضية 

اأو دورات تدريبية؟

اأكادميية  اإىل  العام  هذا  ان�ضممت  نعم 

ريال مدريد التي افتتحت م�ؤخراً فى البحرين 

يف الرفاع في�ز. واأي�ضاً ا�ضرتكت مع منتخب 

مدر�ضتنا ومثلته يف دوري املدار�س اخلا�ضة 

لكرة القدم.

[ هل يحر�س زياد على ح�ض�ر 

لكرة  البحريني  ال��دوري  مباريات 

القدم؟

بع�س  اأح�����ض��ر  ن��ع��م 

جميعها  ولي�س  املباريات 

درا�ضتي  ظ��روف  بح�ضب 

ولكني  وام��ت��ح��ان��ات��ي، 

اأ�ضتاد  يف  باحل�ض�ر  اأهتم 

ملتابعة  ال�طني  البحرين 

الدوري  يف  النهائية  املباريات 

والكاأ�س.

ال  التي  املميزة  اللحظات  ما   ]  

تن�ضاها؟

فر�ضة  يل  اأتيحت  ال�ضيف  ه��ذا  يف 

عندما  االأ�ضباين  بر�ضل�نة  ن��ادي  زي��ارة 

اإىل بع�س الدول  اأ�ضرتي يف رحلة  كنت مع 

حيث  اأ�ضبانيا«  �ضمنها  »من  االأوروبية 

يل  واأتيحت  النادي  اأكادميية  �ضاهدت 

العبي  تدريبات  بع�س  حل�ض�ر  الفر�ضة 

النادي  متحف  وزرن��ا  ال�ضهري،  الفريق 

الك�ؤو�س  مقتنيات  ي�ضم  ال��ذي  العريق 

وبع�س  وال�ضهادات  وامليداليات  والدروع 

امل�ضه�رين  لالعبيه  الريا�ضية  االأدوات 

كما  ال��ط���ي��ل واحل��اف��ل،  ت��اري��خ��ه  ع��ر 

واقتنيت  النادي  متجر  يف  ت�ض�قت  اإنني 

بنادي  اخلا�ضة  التذكارية  الهدايا  بع�س 

بر�ضل�نة.
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رغم �سغر �سنه و�سغفه وحبه لكرة القدم متكن الطفل زياد خالد ال�سخي 

العبي  تدريبات  وح�سور  االأ�سباين  بر�سلونة  نادي  زيارة  من  عاما   11 ذو 

الفريق كما زار متحف النادي.

ويف ما يلي ن�س احلوار مع الطفل زياد ال�سخي:
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Weekend

اخلرافية  الق�ض�س  بني  ميزج  عامل  يف  مغامرة  »ك�ميدي«  متحركة  ر�ض�م 

ال�ضغري  القزم  »ب�ب�«  بها  قام  التي  النغزة  تت�ضبب  ق�ضد،  ال�ضهرية، وعن غري 

لالأمرية »روز« اأو التي تعرف باجلميلة النائمة، يف ن�م كافة �ضكان اململكة التي 

يعي�ض�ن فيها ملدة قرن كامل، فيفكر االأقزام ال�ضبعة يف �ضرورة ال�ضفر بالزمن اإىل 

امل�ضتقبل من اأجل اإعادة روز اإىل وعيها مرة اأخرى، وه� ما يدخلهم يف �ضل�ضلة 

من املغامرات غري املت�قعة.

القزم السابع

مكتبة البراعم

باإمكان االأطفال ال�ضغار حتميل هذه االألعاب من خالل

The 7 DWARF

Education games 

الصغير يتعلم الفواكه
الف�اكه  بتج�ضيم  التطبيق  هذا  يق�م 

اربعة  هناك  وحركي،  حي  ب�ضكل  املعروفة 

ا�ضل�ب  مع  تتنا�ضب  مناظر  او  م�ضاهد 

والت�ضل�ضلي  التدريجي  واالدراك  التعليم 

هذه  كل  التفاعلية،  اللعبة  اىل  باال�ضافة 

املميزات جتعل من الطفل قادرا على معرفة 

ومتييز كل ان�اع الف�اكه وكل امناط من�ها 

املختلفة.

حرفوف 
والحروف العربية

مهداة  لعبة  اأو  تطبيق  ه�  حرف�ف 

وم�ضممة  العربية  باللغة  خ�ضي�ضا  ومعدة 

الطفل،  عند  اللغة  هذه  ا�ضتخدام  لتعزيز 

وميكن التعرف على احلرف من خالل النقر 

من  حرف  كل  على  والتعرف  املراحل  بني 

احلروف من خالل لعبتها كل على حدة، فكل 

للطفل  وخمتلفة  جديدة  لعبة  يقدم  حرف 

ليتمكن من حتديد احلروف بطريقة ب�ضيطة.

قصة أبلة فضيلة

ق�ضة ابلة ف�ضيلة تربى عليها معظم 

الطفالنا  التطبيق جمع  وهذا  االطفال، 

ابلة  حلقات  من  حلقة   50 ال�ضغار 

لهذه  اال�ضتماع  خالل  من  ف�ضيلة 

ذات  واجلميلة  الق�ضرية  الق�ض�س 

فائدة ومغزى.

أول يوم مدرسة

ق�ضة ذات مغزى لالأطفال من عمر 4 �ضن�ات 

الطفلة  الق�ضة ح�ل  �ضن�ات، وتدور  وحتى 8 

بالت�ضاعد  وخ�فها  قلقها  يبداأ  التي  رنيم 

وااللتحاق  والدتها  لفراق  تدريجيا 

الطفلة  تكت�ضف  ذلك  وبعد  بالرو�ضة، 

مكان  الرو�ضة  بان  الق�ضة  �ضياق  يف 

واىل  البيت  اىل  �ضرتجع  وانها  ممتع 

والدتها.

سينما

حتميل  خالل  من  الق�ض�س  قراءة  االأطفال  باإمكان 

تطبيق Ektab عر



وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص التطور  ان  اإىل  النوم  مو�سوع  تناولت  التي  الدرا�سات  ت�سري 

الطفل  وان  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  يح�سل  والذهني  اجل�سدي 

او�سع  اهتماماته  النهار تكون  اثناء  النوم يف  من  ياأخذ ق�سطاً  الذي 

ومييل اإىل النوم يف الليل لفرتات اطول وبهدوء.

الدائمني  واحليوية  الن�ساط  الطفل  تك�سب  النهارية  فالقيلولة 

وحتميه من التعب الزائد الذي يوؤثر �سلباً يف حالته املزاجية.

املقادير: 
- جزر 3 حبات

- 2 ك��ضة

- كرف�س عرق واحد

- زبدة

اآخر التح�صري: اأي �ضكل  تقطع جميع اخل�ضر على �ضكل بي�ضاوي »اأو   –1

من خ�س االنديف كطبق مرافق لطبق من اللحم مثالً.3 – ن�ضع اخل�ضر يف طبق ونقدمه، او ميكننا تقدميها على طبقة العطاء طراوة للخ�ضر وللحفاظ على »قرم�ضة« مرغ�بة عند تناولها.احلفاظ على �ضكلها ول�نها ثم تبهر ومتلح، ويعتر هذا ال�قت كافياً 2 – تذوب الزبدة يف قدر وتقلي فيها اخل�ضر ملدة 10 دقائق مع ترغبه«.
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النوم

مالحظة:

حام�ضة  نكهة  على  ويحت�ي  منع�س  فه�  مطب�خة،  او  طازجة  تقدميها  التي ميكن  اخل�ضر  ان�اع  اطيب  من  االنديف  يعتر 

خج�لة، واالنديف من اخل�ضار ال�ضت�ية، اكت�ضف عام 1850 يف بلجيكا وذلك عن طريق ال�ضدفة ثم تط�رت زراعته حتى و�ضلت 

باملاء والب�تا�ضي�م وفيتامينات B وB2 وC وطليعة الفيتامني A.اإىل باري�س عام 1879، من ا�ضمائه االخرى، �ضيك�ن او ويتل�ف، ويحت�ي كل 100 غرام منه على 20 وحدة حرارية، وه� غني 

سلطة خضار مشكلة بالزبدة



ف
عار

م

اأ�ضعة  هي  ال�ضينية«  »االأ�ضعة  ب�  ي�ضمى  ما  اأو  اإك�س  اأ�ضعة 

وليام  االملاين  العامل  واكت�ضفها  م�جي،  ط�ل  ذات  كهرومغناطي�ضية 

عام  يف  الفيزياء  يف  ن�بل  جائزة  عنها  ونال   ،1896 عام  رونتغن 

.1901

اأنها تعطي �ض�راً  ا�ضتخدامات طبية عديدة منها  اإك�س  ولالأ�ضعة 

وا�ضحة للعظام، فنالحظ عند ت�ض�ير املري�س باالأ�ضعة تظهر العظام 

عن  وتك�ضف  االأ�ض�د،  بالل�ن  واالأن�ضجة  واله�اء  االأبي�س  بالل�ن 

اخلبيثة  االأورام  عالج  يف  وت�ضتخدم  وك�ض�رها،  والعظام  االأ�ضنان 

والق�ضاء عليها. 

املعدنية  الق�الب  يف  ال�ضق�ق  لك�ضف  ال�ضناعة  يف  وت�ضتخدم 

جمال  يف  وا�ضتخدمت  الزوارق،  �ضناعة  يف  امل�ضتعملة  واالأخ�ضاب 

االأمن حيث تراقب حقائب امل�ضافرين يف املطارات. 

التفاح

النحل يتذوق السكر والملح بقدميه

20 دقيقة رياضة 
تحمي من األمراض

أشعة اكس

ممار�ضة  اأن  اإىل  حديثة  درا�ضة  ت��ضلت 

الريا�ضة ملدة ع�ضرين دقيقة ي�مياً، تخفف من 

بن�ضبة 10% ورغم  باالإنفل�نزا  االإ�ضابة  خطر 

اأن االنخفا�س لي�س كبرياً اإال اأنه ملفت للنظر، 

لها دور يف  قد يك�ن  الريا�ضة  اأن  اإىل  وي�ضار 

ال�قاية من الفريو�ضات، فقد وجد الباحث�ن اأن 

مائة حالة اإ�ضابة باالأنفل�نزا عند األف �ضخ�س 

ميكن جتنبها فقط عر الريا�ضة املنتظمة.

الفاكهة  اأن�اع  اأكرث  من  التفاح 

على  يحت�ي  انه  حيث  للج�ضم  فائدة 

ن�ضبة عالية من الفيتامينات واملعادن 

وحمايته  اجل�ضم  حلي�ية  ال�ضرورية 

كثرية  التفاح  وف�ائد  االأمرا�س.  من 

الرئتني  على  االإيجابي  اأثره  اأبرزها 

وحمايتهما من االأمرا�س. 

درا�ضة علمية اأثبتت اأن احل�ضرات خا�ضة »النحل«، متتلك قدرة 

على التقاط اأو جذب الطعم ال�ضكري اأو اململح عن طريق اأجنحتها 

اأو حتى اأقدامها من خالل اخللية الع�ضبية ذات االإح�ضا�س املرتفع 

لل�ضكر، وامل�ج�دة فى االأظفار الطرفية لالأقدام االأمامية.

اأن هذه اخلاليا الع�ضبية ت�ضاعد النحلة  واأو�ضحت الدرا�ضة، 

على جذب امللح املهم فى متثيلها الغذائي عند حتليقها ف�ق �ضطح 

املاء، وعند اإح�ضا�س النحلة بالذوق الذي يجذبها، تق�م على الف�ر 

بجذبه عن طريق قرنها على العك�س يف حالة عدم اجنذابها للطعم 
اأو التذوق.

8 الخميس 9 ذو القعدة 1435 - العدد 9278 
Thursday 4th September 2014 - No. 9278



مساهمات

ميكنكم إرسال مساهامتكم

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com
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بتول زكريا

عي�صى �صادق حممد �صادق

هل تعلم؟

من املجرات القريبة اإلينا جمرة )اندروميدا( 

االأ�ضاطري  يف  )اندروميدا(  االأمرية  اإىل  ن�ضبًة 

الي�نانية ، وتبعد عنا 2500000 عام �ض�ئي.

و  املريخ  مدار  بني  يقع  الك�يكبات  حزام 

امل�ضرتي، ويح�ي بني 700000 و 1،7 ملي�ن 

ك�يكب.

فيه  ترتفع  الذي  املكان  ه�  االأ�ض�د  الثقب 

اجلاذبية اإىل اأق�ضى معدالتها واأقرب ثقب اأ�ض�د 

�س  ك�كبة)الدجاجة  ي�ضمى  االأر�س  لك�كب 

.)-1

م�صاهمة من : ح�صن حممد هارون
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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- كمبوديا

2- الو�س

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

عقيلة عبا�س عبداهلل

مرمي عبداهلل مرتوك

عي�سى �سادق

حممد �سادق

نوف علي خليل

وديعة ه�سام العز

1- عمان

1-  االأخالق احل�سنة

امل�ستقبل: �سبح يوؤرق كل عني اإذا نامت.

الياأ�س: نقطة �سوداء يف عامل م�سيء.

اأ�سدق احلزن: ابت�سامة يف عني تدمع.

قمه احلزن: اأن تبت�سم ويف عينيك األف دمعة.

طلبت املعلمة من احدى التلميذات اأن تتحدث باللغة 

العربية الف�ضحى؟

من  بذلك  اأق�م  اأن  اأ�ضتاذة  يا  اأعدك  التلميذة:  اأجابت 

الغد.. الأن الف�ضحة انتهت الي�م.

اأم�ضك  ل�جه..  وجهاً  اأ�ضداً  لقيا  الغابة،  �ضاذجان يف 

لزم  بينما  وجرى،  اال�ضد  على  واألقاه  حجراً  اأحدهما 

�ضديقه مكانه ومل يجر.. �ضاأله: ملاذا ال جتري؟

اأجابه: وهل اأنا من رمى االأ�ضد باحلجر؟

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

فسحة! 

ساذج!

علم أي دولة؟

من داخل العدد

 -2  -116981896

يف اأي عام اكت�سفت اأ�سعة اأك�س؟

طرائف

كلمات معّبرة
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ي
سال

ت
تعلم الرسم

اكمل الرسم

1

3

5

2

4

6

الفوارق السبعة
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اصنع
بنفسك

ضفدع بالصلصال

كلبًا
بالورق

123

1

456

23
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تسالي

�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 
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يف 
ة 

�ل
عق

م
ري 

غ
ء 

يا
�ض

 اأ
5
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نا

ه
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مجتمع

البيئة التعليمية والترفيهية في مخيم األطفال الريتز 
كيدز الصيفي من فندق ومنتجع الريتز- كارلتون, البحرين

مشاركة اطفال السنابل في يوم ترفيهي الى الحديقة المائية »واهووو«

بنات »السنابل« في يوم ترفيهي الى »أرض المرح«



  

عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا
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عبدالـله علي الهاجري

خالد علي خالد البور�صيد

رو�صة اأحمد �صعد

مالك علي ناجي

علي عارف �صلطان

مرمي خالد العبا�صي
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Look
at the pictures. circle the correct words:

Ship     

boat 

Bicycle     

motorcycle

Hot-air ballon       

Rocket

Aeroplane     

helicopter

Car      

bus   

Train      

trailer


