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أعزائي 
البراعم

المراسالت

غريهم  عن  مييزهم  ب�شيء  النا�س  بع�س  على  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  يتف�شل 

ال�شعر/  النحت/  الكتابة/  الر�شم/  مثل  معني  جمال  يف  البارزين  من  ويجعلهم 

الريا�شة/ االخرتاع فاإذا ما ا�شتغل االن�شان هذه امليزة ومار�شها وتفوق فيها عن 

بالدرا�شة والعلم والثقافة  اأن ينمي موهبته  املوهوب  اأ�شبح موهوباً. وعلى  غريه 

حتى ي�شل اإىل اأعلى املراتب.

واعلموا يا اأحبائي ان ال�شيء يبداأ �شغرياً ثم يكرب فاإذا ما اأعطينا اأهمية لل�شيء 

الذي منتاز به ومار�شناه عن حب ورغبة اأ�شبح هذا ال�شيء مميزاً ل�شخ�شيتنا وقد 

يكون باب رزق لنا عندما نكرب فال ت�شتهينوا مبواهبكم بل ا�شقلوها. فاإن مل تكن 

باب رزق لكم قد تكون هواية متار�شونها يف اأوقات الفراغ.

وفقكم الـله

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

فريد وقطعة السكر

كيف تتخلص من تسوس األسنان؟

سلطة الفلفل وجبنة الموزاريال

ماذا تعرف عن النيزك؟

لم تتكلم الببغاوات؟

فواكه غريبة..  جاك فروت أو جاكويرا

كيف تصنع ثعلبًا بالورق وفأرًا بالصلصال

6
7
7
8
8

12

12

ماما شيخة

سمسم يعبر عن نفسه
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جذبت األطفال لتدخلهم عالم القراءة باللغة العربية
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حمد النامليتي

باللغة  الق�ص�ص  بقراءة  نقوم 

للفعالية،  املنظمني  مع  العربية 

فائدة  على  ح�صلت  يل  وبالن�صبة 

الأنني ال اأقراأ الق�ص�ص كثرياً، ويف 

بتمثيل  �صنقوم  القادم  االأ�صبوع 

ق�صة من وحي خيالنا ال�صخ�صي 

وهذا اأمر ممتع كثرياً بالن�صبة يل.

مريم عيسى

كلنا  بفعالية  كثرياً  ا�صتمتع 

الوجوه  الر�صم على  نقراأ وخا�صة 

جميعنا  ن�صتمتع  اأ�صبوع  كل  ويف 

بالفعاليات الرتفيهية التي ُتقام من 

قبل املنظمني، نقوم بقراءة الق�ص�ص 

مهاراتنا  لتقوية  العربية  باللغة 

اللغوية خا�صة اأننا ن�صتخدم اللغة 

االإجنليزية بكرثة االآن.

إبراهيم حبيب

الق�ص�ص  بقراءة  اأ�صتمتع 

مهاراتي  لتقوية  العربية  باللغة 

الدخول  اأ�صتطيع  كي  اللغوية 

والثانوية  االإعدادية  للمرحلة 

الر�صم  بفعالية  اأفرح  واجلامعة، 

بقية  مع  واللعب  الوجوه  على 

االأ�صدقاء وقراءة الق�ص�ص.

خالد يوسف ووضحة مشعل

املنظمني،  مع  الق�ص�ص  نقراأ 

اأحياناً نقوم نحن بقراءة الق�ص�ص 

لنا،  بقراءتها  يقومون  واأحياناً 

نقوم باللعب يف كل فعالية ونحب 

فعالية الر�صم على الوجوه كثرياً.

كلنا نقرأ

إبراهيم حبيبمريم عيسىحمد النامليتي
خالد يوسف ووضحة مشعل

حوراء عبدالله:

القراءة باللغة العربية، فعالية  األف باء تاء .. جذبت ما يقارب 70 طفالً مبنطوقات جميلة لتدخلهم عامل 

كلنا نقراأ �صمن فعاليات مهرجان تاء ال�صباب، ت�صم الفعالية ثالثة اأجزاء وتركز الفعالية على اجلانب الرتفيهي، 

حيث توزع البالونات على االأطفال اإ�صافة للر�صم على وجوههم وتنظيم االألعاب من قبل املنظمني عن طريق قراءة 

الق�ص�ص لالأطفال باللغة العربية بطريقة حيوية وجاذبة.

»براعم االأيام« ا�صتطلعت اآراء االأطفال امل�صاركني:
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Weekend

اأيام  لكم  ليعيد  �صايل،  الكرتوين  امل�صل�صل  لالطفال  �صتور  االبل  يقدم 

الطفولة عرب م�صاهدته على اجهزتكم االيفون وااليبود وااليباد، بتطبيق يتيح 

لك اال�صتمتاع جماناً باأغاين امل�صل�صل باال�صافة اىل معلومات خا�صة حول امل�صل�صل 

مع امكانية تنزيل احللقات كاملة وم�صاهدتها بدون االنرتنت.

ويعترب هذا امل�صل�صل الكارتوين من اأجنح امل�صل�صالت الكارتونية املدبلجة اإىل 

العربية وذلك الحتوائه على فكرة عميقة جداً وهي اأن انتقال االإن�صان من مرحلة 

الغنى اإىل الفقر ال يعني نهاية العامل وان االمل واالإميان قادر على حتويل اأ�صواأ 

الظروف اإىل اأجملها. 

سالي

مكتبة البراعم

باإمكان االأطفال ال�صغار حتميل هذه االألعاب من خالل

Education games 

الحروف المتحركة

تفاعلية  تعليمية  لعبة 

من  الطفل  يتمكن  ل��الأط��ف��ال، 

حروف  على  التعرف  خاللها 

�صهلة  بطريقة  العربية  اللغة 

تعلم  على  فت�صاعده  وممتعة، 

ي�صهل  باأ�صلوب  احل��روف  نطق 

باال�صافة  والتعلم  التفاعل  عليه 

اىل انها حتتوي على جمموعة من 

اأغاين احلروف.

فقعات الحساب

على  عقلك  ت��درب  لعبة 

با�صتخدام  احل�صابية  العمليات 

ومو�صيقى  امللونة  الفقعات 

ان  ت�صتطيع  انك  كما  جميلة 

بالالعبني  م�صتواك  ت��ق��ارن 

التحدي  يخلق  مما  االآخرين 

يجب  النمط  هذا  واملناف�صة. يف 

عملية   15 على  جتيب  ان 

ح�صابية يف اأ�صرع وقت ممكن.

فريد وقطعة السكر

ق�صة  ال�صكر  وقطعة  فريد  ق�صة 

لتعليم  م�صممة  االبعاد  ثالثية  تفاعلية 

القراءة والقيم احلميدة بطريقة  الطفل 

خمتلفة ومميزه متكنه من التفاعل مع 

ا�صلوبها  لتميز  نظرا  واحداثها  الق�صة 

املعتاد.

املختلفة  العمرية  الفئات  تراعي  الق�صة  هذه 

لوجود عدة طرق ل�صماعها يف حال عدم متكنه من 

قراءتها ذاتيا، فالتطبيق يتيح للطفل ثالثة خيارات 

هم اقراأ بنف�صك، اأقراأ يل، قراءة تلقائية.

سمسم يعبر عن نفسه

ق�صة تفاعلية يف �صل�صلة »مغامرة 

غر�ص  اىل  تهدف  ال�صل�صلة  �صم�صم«، 

بطريقة  االطفال  يف  احلميدة  االخالق 

م�صاعرهم  عن  التحدث  وتعلمهم  ومرحة  ممتعة 

الق�صة  �صيء.  من  منزعجا  او  حزينا  يكون  عندما 

م�صوقة حتتوي على ر�صوم متحركة و�صرد للق�صة 

يف كل ال�صفحات.

عند  تلقائيا  الق�صة  بقراءة  التطبيق  هذا  يتميز 

قلب ال�صفحات، وقراءة الق�صة ب�صكل ذاتي.

كــارتون

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

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خ��الل 
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وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

املقادير: 
2 فليفلة حمراء

 2 فليفلة �صفراء

 2 فليفلة خ�صراء
 300 جرام �صرائح جبنة املوزاريال

 ن�صف كوب زيت زيتون

 2 ف�ص ثوم
 ملح وبهار ح�صب الرغبة

 6 حبات زيتون

 ن�صف باقة حبق

ثم 1 نحمر الفليفلة على �صواية الفرن ونقلبها حتى ت�صود ق�صرتها، التح�ضري: بذورها  ونزيل  ونق�صرها  بال�صتيكي  كي�ص  يف  تفرت  نرتكها  الزيت والثوم املدقوق يف وعاء ون�صيفهما اىل طبق الفليفلة ونر�ص نقطعها اىل �صرائح، ن�صع �صرائح الفليفلة يف طبق عميق، ثم منزج ثم 
2 نغطي الطبق بورق النايلون املخ�ص�ص للطعام ونرتك الفليفلة القليل من امللح والبهار.

ثم تنقع ملدة 4 �صاعات. املوازريال على طبق  �صرائح  ن�صع  الوقت،  هذا  مرور  بعد  الزيت 3  ن�صيف  ثم  اجلبنة  �صرائح  حول  ون�صفها  الفليفلة  املتبقي عن النقع ونزين الطبق بحبات الزيتون واحلبق.ن�صفي 
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سلطة الفلفل وجبنة الموزاريال

املزمنة  االأمرا�ص  من  الت�صو�ص  يعترب 

االكرث �صيوعاً بني االأطفال. وقد ك�صفت 

امل�صروبات  ان  بريطانية  درا�صة 

وال�صكاكر  وال��ف��وارة  الغازية 

الرئي�صي  ال�صبب  تعد  واحللويات 

لزيادة اال�صابة بتاأكل االأ�صنان بني 

املراهقني.

طبيب  زيارة  من  فالبد 

للتاأكد  اال�صنان 

�صالمة  م���ن 

اأ�صناننا.

تسوس األسنان

يف مالحظة: ذكر  كما  الفليفلة  جلدة  ازالة  دائما  يت�صح�صن  اخلطوة االوىل. وذلك ل�صعوبة ه�صمها. ويطبق نف�ص االأمر  
البي�صاء على البندورة التي ت�صلق وال ت�صوى. املوزاريال  جبنة  الو�صفة  هذه  يف  ن�صتعمل  طرية   بي�صاء  اخرى  جبنة  باأي  ا�صتبدالها  وميكن  الطرية 

وبلدية.
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ف
عار

م

هو خط او �شريط من 

ال�شماء.  يف  يلمع  ال�شوء 

ت�شل  عندما  ذلك  يحدث 

من  ال�شخر  ــن  م كتلة 

الف�شاء اخلارجي اىل جو 

االأر�س وعند دخول تلك 

الكتلة جو االأر�س حترتق 

بفعل االحتكاك.

النيزك

[ كيف تتمكن طيور البوم من اال�شطياد يف الظالم؟

- ين�صت البوم اىل اال�صوات ال�صادرة عن ذباب احلقل والفئران. فيحرك 

راأ�صه اإىل اأن ي�صبح ال�صوت مت�صاوي القوة يف كال االأذنني. عندئذ ي�صتطيع 

البوم ان يحدد م�صدر ال�صوت بدقة.

نظر  قوة  اأمثال  خم�صة  تعادل  اب�صاره  فقوة  النظر  حاد  انه  كما 

مكان  فاأر �صغري يف  بروؤية  له نظره  ي�صمح  االإن�صان مما 

تنعدم فيه الروؤية بالن�صبة للكائنات االأخرى.

8

اهم  هي  النبات  حبوب  تعترب 

ت بالن�صبة لالن�صان. 
يف النبا

جزء 

تناول  على  يقبل  فمعظمنا 

ان  حيث  يوم،  كل  احلبوب 

والبقول 
والقمح  االرز 

من  جميعها  تعترب 

���ب����وب. ك��م��ا 
احل�

من  ال��ع��دي��د  تتخذ 

من  حل��ي��وان��ات 
ا

احلبوب غذاًء لها، 

وذلك مثل احلمام 

���ب���ب���غ���اوات 
وال

والفئران.

طائر البوم

لم تتكلم الببغاوات؟
الحبوب

ت�����ص��در 
يف  اأ�صوات الببغاوات  و�صرير الربية  طقطقة 

وزعيق تتنادى 

االأ�صر بها. تبدد اأما يف  فاإنها  البيوت  ويف 
اأحياناً وكاأنها تتكلم كما يتكلم 

الب�صر والواقع اأن الببغاوات ال 

اأ�صواتاً  ت�صدر  اإنها  اإاّل  فعاًل  تقلد بها ا�صوات الب�صر.تتكلم 
فيظن البع�ص اإنها تتكلم.
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حممد �ضادق

مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com

فواكه غريبة.. 

جاك فروت أو جاكويرا

والفلبني  و�صريالنكا  الهند  وغرب  جنوب  موطنها 

يف  تزرع  اإنها  ويقال  الربازيل.  يف  وتزرع  وبنغالد�ص 

جيزان وتعترب ال�صجرة من اأكرب ال�صجرات املثمرة. الفاكهة 

قوية وخ�صب  ق�صرة  ذات  وهي  املذاق  االأنانا�ص يف  ت�صبه 

ال�صجرة قوي ي�صتخدم يف �صنع االأثاث.

م�ضاهمة من: ح�ضن حممد هارون
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سارة عارف

عيسى صادق

طائر البوم
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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- اريرتيا

2- ليبرييا

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

اأحمد فهد النعيمي

هيا حممد الكعبي

رحماء نا�شر اأحمد

وجن نزار

ح�شن حممد هارون

علي يعقوب القا�شمي

فنلندا

ي�شعها الذكر بني قدميه ومعدته

- مخترع الديناميت هو العالم السويدي 

ألفريد نوبل في عام 1866

- مخترع الرادار هو العالم الفيزيائ روبرت 

ألكسندرواتسن في عام 1919

- مخترع أشعة الليزر هو األمريكي تي 

أتش ميمان في عام 1960

- مكتشف جرثومة البلهارسيا هو الطبيب 

االلماني ثيودور بلهارس في عام 1852

ال�صوق  اإىل  اأحدهم  ذهب  االأ�صحى،  عيد  مبنا�صبة 

يقول  خروف  من  اقرتب  كلما  وكان  خروف..  ل�صراء 

اخلروف )امباااع(.. عاد الرجل اإىل منزله، وقال لزوجته: 

جميع اخلراف يف ال�صوق مت بيعها.

دجاجة كانت تبي�ص بي�صاً بدون ق�صر..

الأنها كانت ت�صتخدم �صامو �صد الق�صرة.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

للبيع

ضد القشرة

علم أي دولة؟

من داخل العدد

كتل �شخريةكتل ثلجية

ما هو النيزك؟

طرائف

مخترعون

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2
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الفوارق العشرة
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اكمل الرسم

تعلم الرسم

تساليتسالي

1

3

5

2

4

6
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الكلمات المتقاطعة
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فــأر بالصلصــال
1

5

2

6

3

7

4

8

1

5

24

3

ثعلبًا
بالورق

اصنع
بنفسك
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تسالي

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

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

فك الرمز التايل

فك الرموز

اكتب جمع كل كلمة من الكلمات التالية ثم ابحث الجمع في المتاهة:-الكلمات المتقاطعة
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أسرة
برنامج
مذيعة
جهد
وقت

مال

قول
ضيف
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مجتمع
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أطفال البحرين يشاركون في »تاء الشباب«
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أمل عمار رمضان

سلطان محمود الرشيد 

فاطمة سالم حسن

مهدي محمود

ميمونة سعيد

طاهرة عماد عبدالله
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Look
at the pictures. circle the correct words:

Apple          Pineapple

Avocado         Coconut

Cherry       Strawberry

Mango         Papaya
Kiwi            Banana

Orange        Lemon

Watermelon           Starfruit

Pear      Grape
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