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أعزائي 
البراعم

المراسالت

الكلمة الطيبة �صدقة يكافئنا اهلل تعاىل عليها ويحثنا ديننا عليها، لذا لتكن كلمتنا 

طيبة وليكن وجهنا طلقاً فنكون احب اإىل النا�س ممن ميدهم بالعطاء.

او تقهره، واعلموا ان من ي�صحب �صاحب  ان�صانا  الواحدة قد ت�صعد  فالكلمة 

�صوء ال ي�صلم ومن ي�صحب �صاحباً �صاحلاً يغنم.

وليكن ال�صدق ل�صاننا والوفاء عمادنا والرحمة ثمرتنا وال�صكر واحلق والتودد 

زينتنا، والكلمة الطيبة �صعارنا.

يقول اأحد ال�صعراء:

اأح�صن اإىل النا�س ت�صتعبد قلوبهم         فطاملا ا�صتعبد االإن�صان اإح�صان

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

مغامرات مرجان ومرجانة

النحلة المجنونة

ماذا تعرف عن المشروبات الغازية؟

كيف تصنعين فراولة بديرم ويب؟

من هو مخترع فأرة الكمبيوتر؟

فرشاة األسنان

كيف تصنع وردًا بالكرتون وحلزون بالصلصال
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ماما شيخة
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[ ماهي هوايتك؟

وعمل  والتلوين  الر�سم  املف�سلة،  هوايتي   -

اخرى  وهواية  والرمل،  الطني  من  املج�سمات 

جميلة اي�سا احبها هي الطبخ وم�ساعدة املاما يف 

املطبخ.

[ منذ متى لديك هذه الهوايات؟

اأع�سق  واأنا  فهمت  منذ  ولكنني  اأعلم..  ال   -

اجلديدة  هي  الطبخ  وهواية  الهوايتني،  هاتني 

فيهما. 

[  هل تتذكرين مو�صوع اول ر�صمة لك وكم 

كان عمرك؟

فاأنا  ر�سمتها،  التي  املوا�سيع  هي  كثرية   -

البابا  مب�ساعدة  الكانفي�س  على  اللوحات  اأر�سم 

اللوحات  من  الكثري  بعت  وقد  للبيع،  واعر�سها 

على االهل واال�سدقاء.

[  من اكت�صف هواية الر�صم لديك؟

- تواجدي يف مر�سم البابا يف البيت اأك�سبني 

خربة التعامل مع االلوان وت�سجيع البابا واملاما 

ا�سرتى  من  اأول  هي  فاملاما  اأثر،  اكرب  له  كان 

لوحاتي. 

[ هل لوالدك حمد الغائب »كر�صام كاريكاتري 

معروف« دور يف هذه الهواية؟

- طبعا.. فاأنا كنت ا�ستخدم الوانه واأدواته.. 

بي،  اخلا�سة  وعدتي  األواين  يل  فاأنا  االن  واما 

من  الكثري  تنفيذ  يف  وي�ساعدين  ونتناق�س 

اللوحات، حاليا انا يف املرحلة االخرية من اجناز 

لوحة دلة ال�ساي بطريقة الكيالج.

[ ماذا حتبني اأن تر�صمي؟

- اأحب ان ار�سم الطبيعة والزهور، كما احب 

الكاريكاتري  وار�سم  البنات،  موديالت  ار�سم  ان 

قليال.

[ كم عدد اللوحات التي ر�صمتها؟

يف  للبيع  عر�ستها  واأغلبها  كثرية..   -

االن�ستغرام ويتم بيعها يف اقل من يومني.

[  هل لك م�صاركات يف الر�صم على م�صتوى 

املدر�صة؟

فاإين  العام،  هذا  االبتدائي  االول  - كوين يف 

الر�سم  وفعاليات  م�سابقات  جميع  يف  �ساأ�سارك 

و�ساأ�سارك  املدر�سة  تعر�سها  �سوف  التي  والفن 

جميع  يف  و�ساأمثلها  مدر�ستي  وا�سم  با�سمي 

امل�سابقات التي تعر�سها الوزارة لنك�سب املراكز 

املتقدمة.

[  هل �صتوا�صلني موهبتك يف امل�صتقبل؟

- بالتاأكيد.. فهذه الهواية من اجمل الهوايات 

التي امار�سها و�ساأكون م�سهورة مثل البابا.

[ هل لديك هوايات اأخرى؟

- الطبخ والباليه.

[ ماذا تتمنني اأن ت�صبحي يف امل�صتقبل؟

- باال�سافة اىل ان اكون م�سهورة يف جمال 

ماهرة  طباخة  اكون  ان  امتنى  والر�سم..  الفن 

البحرين،  يف  مطبخ  واكرب  افخم  واملك 

كالتي  لذيذة  كعكات  اعمل  و�سوف 

فاملاما  املاما..  اياها  تعلمني 

طباخة ماهرة جدا جدا.

لوحاتها التي تثري الده�صة ال توحي بان عمرها �صبع 

ده�صتك  تثري  فذة  مبكرة  موهبة  كذلك  لكنها  �صنوات، 

فاناملها التي تتحرك ت�صكل لك لوحة فنية رائعة جتعلك 

هذه  ان  املوؤكد  فمن  الفن  متر�س  فنان  امام  انك  تقول 

املوهبة �صتنتج فنانة حقيقية.

نتعرف اأكرث على الفنانة مها الغائب يف هذا اللقاء:-

ورثت عن أبيها حبه للرسم..
مها الغائب: »االنستغرام« ساعدني على بيع لوحاتي

اال�سم: مها حمد الغائب. 

العمر: �سبع �سنوات. 

البتدائي. 
ال�سف: االأول ا

للبنات  البتدائية 
ا العروبة  املدر�سة: 

– عراد
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Weekend

Maya The Bee Movie
ر�سوم متحركة / عائلي 

مغامراتها،  كافة  �ساركوها  الذين  اأ�سدقائها  كل  مع  مايا  النحلة  تعود 

وهم: النحلة ويلي وفر�س النبي فليب واملعلمة كا�ساندرا، وعدد كبري من 

اأجل مغامرة جديدة ت�سعى من خاللها  االأ�سدقاء يف مملكة احل�سرات من 

النحلة مايا لالنتقال اإىل الن�سوج يف مملكة النحل.

النحلة مايا

مكتبة البراعم

باإمكان االأطفال ال�سغار حتميل هذه االألعاب من خالل

Education games 

النحلة المجنونة

م�ستعد  ان����ت  ه���ل 

حتافظ  ان  يجب  للتحدي، 

من  الهاربة  النحلة  على 

الوح�س بان ال ت�سطدم باأي 

العوائق املحيطة لتنجو  من 

وتاخذ  االنت�سار  وحتقق 

ت�ستطيع  الذهبية،  امليدالية 

وعائلتك  ا�سدقائك  م�ساركة 

يف هذه اللعبة.

اللغز الخفي

عربية  لعبة  اخلفي  اللغز  لعبة 

ال  ذكائك،  وم�ستوى  معرفتك  تتحدى 

اللعبة  بتحميل  قم  لت�سجيل  حتتاج 

وابداأ اللعب ب�سكل فوري، لن ت�ستمتع 

من  الكثري  �ستتعلم  بل  فقط  باللعب 

بها  تفكر  مل  التي  املفيدة  اال�سياء 

واخترب  حولك  من  �سارك  قبل،  من 

م�ستوى معرفتهم.

مغامرات مرجان ومرجانة

مرجان  مغامرات  ق�سة 

العمرية  الفئة  تنا�سب  ومرجانة 

مرجان  �سنة.   12 اىل   9 �سن  من 

ومرجانة اأخوان يهويان املغامرة 

وهما  نرافقهما  هيا  والرتحال، 

يتنقالن من مكان اإىل مكان داخل 

وخليج  االأحمر  البحر  منطقة 

عدن، لنتعرف ونكت�سف ما تزخر 

به هذه املنطقة من خريات.

امتحان

ق�سة  الكتاب  هذا  يحكي 

طفل ر�سب يف االمتحانات، وقد 

اأ�سدقائه  مب�ساعدة  ا�ستطاع 

كيف  لكن  النتيجة  تبديل 

ت�ساأله  عندما  موقفه  يكون 

تنا�سب  الق�سة  هذه  والدته؟ 

اىل  �سن 9  العمرية من  الفئة 

12 �سنة.

سينما

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

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خالل  من 



املقادير: 
- ظرف درمي ويب.

- فراولة مثلجة اأو طازجة مقدار كاأ�س.

- كاأ�س حليب.

زينة الكاأ�س: 
- �سكر ناعم وملون الطعام »اأحمر«.

باملاء تخلط الفراولة واحلليب والدرمي ويب مع الثلج يف اخلالط.الطريقة: الكاأ�س  فوهة  يبلل  قبل،  من  مزينة  كا�سات  يف  ال�سكر ت�سب  يلت�سق  حتى  بامللون  تلوينه  بعد  ال�سكر  على  جتدين ويو�سع  و�سوف  الكاأ�س  يقلب  يجف،  حتى  مدة  ويرتك  داخل بالكاأ�س  اخللطة  وتو�سع  بال�سكر،  مغطاة  �سارت  الكا�س  حدود  اأن 

الكاأ�س.

فراولة بدريم ويب
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وتغذية
عيادة

جميع امل�سروبات الغازية تعترب ذات قيمة غذائية منخف�سة وهي 

»اأّي  اخلاوية  ال�سكريات  من  كبرية  كميات  يحوي  �سائل  عن  عبارة 

اخلالية من القيمة الغذائية«، وكمية قليلة جداً من االأمالح.

اإن للم�سروبات الغازية تاأثرياً �سيئاً على امت�سا�س الكال�سيوم من 

اللذين  وال�سرتيك  الفو�سفوريك  حام�سي  وجود  ب�سبب  وذلك  االأمعاء، 

االإن�سان  يتناوله  الذي  الغذاء  يف  املوجود  الكال�سيوم  مع  يتحدان 

كمية  يف  نق�ساً  ي�سبب  اأن  ميكن  وهذا  الغازية،  للم�سروبات  م�ساحباً 

اأهمية  ومعروف  العظام،  اإىل  وبالتايل  الدم  اإىل  ت�سل  التي  الكال�سيوم 

التي  الطفولة واملراهقة  العظم وخا�سة يف �سن  بناء  الكال�سيوم يف 

تعترب وقت بناء العظام ومنوها، اأو فيما بعد �سن االأربعني عندما 

تبداأ م�سكالت داء امل�سامية وه�سا�سة العظام.

�سلباً  توؤثر  التي  الكافيني  مادة  على  حتتوي  امل�سروبات  هذه  اإن 

على امت�سا�س احلديد م�سببة بذلك فقر الدم الذي يعترب من امل�سكالت 

عاماً يف  االأطفال واملراهقني وت�سبب لهم �سعفاً  املنت�سرة بني  ال�سحية 

ال�سحة وقلة يف الن�ساط ونق�ساً يف ال�سهية.

ومن املعتقدات اخلاطئة املنت�سرة بني النا�س اأن امل�سروبات الغازية 

تف�سري  وميكن  �سحيح،  غري  هذا  لالأ�سف  لكن  اله�سم،  على  ت�ساعد 

ال�سعور الذي يح�س به �ساربها والغازات التي يخرجها بعد ال�سرب اأنه 

ب�سبب الغازات التي يحويها امل�سروب ذاته ولي�ست من جراء ه�سم 

الطعام املوجود يف املعدة.

ال للمشروبات الغازية

مطبخ

غار
الص



ف
عار

الذبابم
تبي�س  التي  احل�صرات  ت�����ص��اع��د ع��ل��ى نقل من  النها وت���ط���ري..  االن�����ص��ان  اإىل  واالم��اك��ن االم��را���س  القمامة  يف  تعي�س 

امل����ل����وث����ة، وحت��م��ل 
بوا�صطة  امل��ك��روب��ات 

رج��ل��ي��ه��ا وت��ن��ق��ل��ه��ا 
اخ����رى..  ام���اك���ن  يجب اإىل  الذباب  من  االماكن وللتخل�س  يف  القمامة  رمي  عدم 

املفتوحة.
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مخترع فأرة الكمبيوتر

ابتكر املخرتع دوغال�س اإجنلربت 

عام  »امل��او���س«  الكمبيوتر  ف���اأرة 

اخل�سب  من  م�سنوعة  وهي   ،1964

ذلك احلني،  ومنذ  واحد وعجلة،  بزّر 

يتغري  مل  عموماً  املاو�س  وت�سميم 

كثرياً، ولكن اختلف ال�سكل بالتاأكيد.

اإح��دى  ه��ي   ،Mouse ال��ف��اأرة 

يتّم  احلا�سوب،  يف  االإدخال  وحدات 

للتاأ�سري  يدوياً  ا�ستعمالها 

الواجهة  يف  والنقر 

ال��ر���س��وم��ي��ة، 

وت��ع��ت��م��د 

يف  اأ�سا�ساً 

ا�ستعمالها، على حركتها فوق �سطح 

االفرتا�سية  الفاأرة  م�ساعد. وحتتوي 

حالياً على زّرين وعجلة يف املنت�سف 

تعمل كزر و�سطي، اأّما �سبب ت�سميته 

ب� »الفاأرة املاو�س« فالأنها ت�سبه الفاأر 

و�سلكه هو ذيل الفاأر.

على  اإجنلربت  دوغال�س  وح�سل 

براءة اخرتاع يف 18 نوفمرب 1970.

فاكهه األجاص
واأول  ال�سيف  اأواخر  يف  الكمرثى  انواع  من  نوع  وهو  االجا�س  يكرث 

احللويات  عمل  يف  وي�ستخدم  املذاق  حلو  لذيذ  طعمه  اخلريف 

الغابات  اجا�س  منها  كثرية  انواع  وله  واملربى. 

الوان  وله  وغريها،  والب�ساتني 

متعددة اف�سل االنواع يزرع يف 

ايران وهو مفيد جداً ل�سحة االن�سان.

عن  اأ�سنان  فر�ساة  اأول  اخرتاع  مت 

اأحد  طريق 

من  م�سنوعة  وكانت  ال�سني،  يف  1498م  عام  املخرتعني 

العيدان ومن خ�سب البامبو.

ومت و�سول فر�ساة االأ�سنان اإىل اأوروبا يف القرن ال�سابع 

ع�سر، عن طريق اأحد املخرتعني وا�سمه وليام اأدي�س اذ اأخذ 

وامللح  الفحم  من  قليال  عليه  وو�سع  الب�ساط،  من  قطعة 

ونظف ا�سنانه، ثم طور اخرتاعه اذ ثقب عظم حيوان عدة 

ثقوب واأدخل فيه �سعرات حيوان خ�سنه.

ويف عام 1875م مت احل�سول على اأول براءة اخرتاع 

لفر�ساة االأ�سنان يف امريكا، ويف عام 1938م مت ا�ستبدال 

اأول فر�ساة  النايلون. كما مت ت�سنيع  ال�سعرات بعيدان من 

بروك�سودنت  والية  يف  اأمريكا  يف  كهربائية 

عام 1959م.

فرشـاة 
األسـنـان



النحل
النحل من احل�سرات املجنحة، وجلميع اأنواعها زوجان 

من االجنحة، تكون االجنحة اخللفية اأ�سغر من االأمامية، ال 

تفيدها يف الطريان.

يتغذى النحل على الرحيق وحبوب الطلع التي يجمعها 

من االزهار، وت�ستخدم حبوب الطلع كغذاء للريقات ب�سكل 

اأ�سا�سي. وي�سرب املثل بالنحل يف اجلد والنظام والعمل.

م�ساهمة: عبري اإبراهيم حمادة

النحل
النحل من احل�سرات املجنحة، وجلميع اأنواعها زوجان 

من االجنحة، تكون االجنحة اخللفية اأ�سغر من االأمامية، ال 

تفيدها يف الطريان.

يتغذى النحل على الرحيق وحبوب الطلع التي يجمعها 

من االزهار، وت�ستخدم حبوب الطلع كغذاء للريقات ب�سكل 

اأ�سا�سي. وي�سرب املثل بالنحل يف اجلد والنظام والعمل.

م�ساهمة: عبري اإبراهيم حمادة

سارة عبدالناصر ابو سيف

همس أيمن

بتول عبدالله

مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com
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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

 -2

�صلوفاكيا

�صلوفينا

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

بتول �صعيد �صرف

فاتن عبدالل�ه اأحمد

نادية خالد علي

اآالء جعفر حممد

هبة علي فوالذ

مرام عاطف املرزوقي

ناميبيا

74ميل بال�صاعة

1– انا اعظم �سالح.. يف احلرب وال�سالم، 
ر�سا�سي له م�سلحة يف معاهد العلم؟

2– �سيء نعرفه جميعًا، له اوراق ولي�س 
ب�سجرة، وله مخ ولي�س باإن�سان وله جلد 

ولي�س بحيوان.

- االأول: اأي اأمر يدخل دماغي ال ميكن ان ان�ساه مطلقاً.

التي  دينار  االلف  امر  اذن  ن�سيت  وكيف  الثاين:   -

اقرت�ستها مني قبل �سنة؟

- االأول: هذه دخلت جيبي ومل تدخل دماغي.

االأم ل�سغريها: ماذا تعلمت اليوم يف املدر�سة؟

لذلك  جديداً  �سيئاً  اليوم  نتعلم  مل  الطفل:  اأجابها 

�سنذهب غداً مرة اخرى.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

نسيان

مرة أخرى

علم أي دولة؟

من داخل العدد

19461964

يف اأي عام ابتكرت »فاأرة الكمبيوتر«؟

طرائف

ألغاز

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2

1 – قلم الر�سا�س.

2 - الكتاب.



الخميس22 ذو الحجة 1435 - العدد 9320 11
Thursday 16th October 2014 - No. 9320

تساليتسالي
الفوارق العشرة

أكمل الرسم

تعلم الرسم

3

2

4

1



حلزون بالصلصــال 
1

5

2

6

3

7

4

8

اصنع
بنفسك

ورد بالكرتون
1

456

23
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نادي البراعمنادي البراعم

بنين أحمد عبدالله

حبيب فؤاد أحمد

فواز ناصر حسن

حسن حبيب

سيد عبدالله مصطفى

سيد حسن باقر

علي أحمد عبدالنبي

حسن عباس عيسى
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روضة الفاروق تقيم قدوع العيد

عيد ميالد شهد العفو مجتمع

14 الخميس22 ذو الحجة 1435 - العدد 9320 
Thursday 16th October 2014 - No. 9320



أطفال روضة الربيع يحتفلون بالحية بية
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ياسين و طه جعفر
يحتفالن بالعيد
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