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بسوم

واأللعاب المائية



أعزائي 
البراعم

المراسالت

علينا ان ل نخلف الوعد الذي التزمنا به مع الآخرين ما دمنا قادرين على الوفاء به.

وعلينا درا�سة اي وعد ومدى القدرة على القيام به ثم نوعد.

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »ل تعدن عدة ل تثق من نف�سك باإجنازها«.

ولنعلم ان النتائج التي ترتتب على عدم الوفاء بالوعد توؤدي اىل عدم الثقة بالواعد 

وعدم الخذ بكالمه يف مرات اخرى ان هو وعد .. لذا ل يجب علينا وعد الآخرين باأمر ل 

ميكن حتقيقه والوفاء به يقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم »ول تعدن اأخاك وعداً لي�س 

يف يدك وفاوؤه والر�سا من اهلل �سبحانه وتعاىل« اذ لي�س عيبا اذا اعتذرنا عن عدم قدرتنا 

بالوفاء به ولنبني ال�سباب التي ادت اىل ذلك حتى تظل الثقة متبادلة بني اجلميع وتدوم 

املحبة.

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، منى النشابة
تنفيذ: عادل عاشور - سيد جالل سعيد

صداع اآليسكريم

السلطة الصينية

الدستور

كوكب األرض
قالوا

الزجاجات البالستيكية

حصان بالصلصال

7

7

8

8

11
12

12

ماما شيخة
إلى اللقاء
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اإلعالمي الصغير راشد عبدالكريم: 
االلقاء عشقي األول.. 

وطموحي أن أصبح مذيعًا مشهورًا

[ ما هي موهبتك؟ 

والطائرة  ال�سلة  وكرة  وال�سباحة  واللقاء  اخلطابة   -

والر�سم.

[ منذ متى بداأت موهبتك يف االلقاء؟ 

العالمي  ور�سة  يف  ا�سرتكت  حيث  الرابع،  ال�سف  من   -

وانا حاليا ع�سو  الوليد،  بن  مدر�سة خالد  املقامة يف  ال�سغري 

يف الذاعة املدر�سية.

[  كيف تنمي هذه املوهبة لديك؟

قراءة  احب  فانا  لالن�سان،  ومهم  �سروري  امر  القراءة   -

المر  فهذا  التلفاز،  يف  الخبار  واتابع  والق�س�س  الخبار 

ي�ساعدين ل�سبح مديعاً ناجحاً ويل ا�سم كبري.

[ ماذا ا�صتفدت من ور�صة االإعالمي ال�صغري؟

مبواقع  وال�ستعانة  اخلرب  كتابة  تعلمت  احلمد  وهلل   -

التوا�سل لن�سر اخلرب وتعلمت الت�سوير.

[ لديك مواهب كثرية، ميكنك التحدث عنها؟

يف عمر ال�سبع �سنوات كنت اهوى ال�سباحة كثرياً فا�سرتكت 

كرة  ب�ساأن  اما  ال�سباحة،  لتعلم  الريا�سي  خليفة  نادي  يف 

الطائرة فتاهل فريقنا اىل النهائيات وح�سلت على لقب اف�سل 

لعب.

[ ما هي امنيتك يف امل�صتقبل؟

- ان ا�سبح اعالمياً م�سهوراً.

ام�صك مبيكرفون االذاعة املدر�صية وحتدث 

ب�صوت عذب وجذب انتباه الطالب وهز اوتار 

اجلميع  روؤو�س  على  ال�صمت  وخيم  قلوبهم، 

الن الطالب را�صد عبدالكرمي يقوم بتقدمي فقرته 

ال�صباحية يف االذاعة املدر�صية مبدر�صة خالد 

بن الوليد.

الطالب را�صد عبدالكرمي يف ال�صف اخلام�س 

ع�صق االذاعة وم�صك املكرفون ف�صوته احلنون 

ور�صة  يف  »ا�صرتكت  وقال:  ذلك،  يف  �صاعده 

االعالمي ال�صغري باملدر�صة وانا بال�صف الرابع 

المتكن من حتقيق حلمي الكبري واكون مذيعاً 

م�صهوراً يف امل�صتقبل«.

الرباعم التقت الطالب را�صد عبدالكرمي فجاء 

اللقاء كالتايل:
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Weekend

ر�سوم متحركة – اثارة – مغامرات ا�ستمراًرا لأحداث اجلزء الأول من فيلم 

»كيف ترو�س تنينيك؟«، يف هذا اجلزء يبداأ الثنائي ال�سهري الذي ل ميكن ف�سله 

غري  جديدة  مناطق  ل�ستك�ساف  ال�سماء  يف  حملًقا  الثاين  باجلزء  النطالق  يف 

اإحدى مغامراتهما يكت�سفان كهف اجلليد ال�سري الذي  معروفة يف العامل، ويف 

الغام�س،  رايدر  التنني  اإىل  بالإ�سافة  الأخرى،  الربية  التنانني  من  مئات  ياأوي 

ويجد ال�سديقان نف�سيهما يف و�سط معركٍة حلماية ال�سالم.

للجن�سني  العاب  حوت  العاب  موقع  يوفر 

الولد والبنات، ومنها العاب دولز والعاب الذكاء 

الك�سن  والعاب  الديكور  والعاب  بنات  والعاب 

العاب  اىل  بال�سافة  فال�س،  والعاب  وال�سيارت 

ماريو واملغامرات.

العاب  موقع  يوفر  الخرى  اللعاب  وملحبي   

حوت العاب بن تن و�سوبر ماريو والعاب البنات 

والطبخ  الذكاء  العاب  بوب،  �سبوجن  والتلبي�س، 

وق�س ال�سعر واملكياج.

لهذا  زيارتكم  خالل  من  �ستجدونه  هذا  كل 

الرابط:

http://games7ot.com/

موقع ألعاب حوت

سينما

ألعاب

 

Metegol

Tarzan 2013

Niko Flight To 

The Stars

Surf›s Up

6

ميكن جلميع ا�سدقائنا الرباعم متابعة جميع هذه الفالم من خالل هذا الرابط: 

http://www.anakbnet.com/aflam/browse.php?c=3&p=2

حيث يتيح هذا املوقع لحبتنا ال�ستمتاع مب�ساهده الفالم وحتميلها، م�ساهدة طيبة نتمناها لكم...

 movies

كيف تروض تنينك 2
How to Train Your Dragon ?
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مطبخ

غار
الص

السلطة الصينية
املقادير:

حبه ملفوفة �سغرية احلجم عروق ال�سويا 250 غراماً
�سعريية �سينية 250 غراماً

فطر ا�سود 200 غراماً

جزر 4 حبات

�سل�سة ال�سويا كوب.

الطريقة:

1ـ نقطع امللفوف اىل مكعبات ون�سعه يف وعاء ثم ن�سفي عروق 
ال�سويا من املاء ونقطعها �سرائح رفيعة ون�سعها فوق امللفوف.

2ـ نق�سر اجلزر ويقطع دوائر ون�سعه يف ماء مغلي 3 دقائق.
3ـ ن�سع ال�سعريية يف وعاء جموف ون�سيف اليها املاء ال�ساخن ثم 

نحركه ملدة 3 دقائق تقريبا حتى ت�سبح طرية.
4 ـ نقطع الفطر يف ماء بارد 10 دقائق ليطري ثم نقطعه �سرائح 

بعد نزع الكعب.
التي  ال�سينية  ال�سعريية  املكونات يف وعاء ما عدا  5ـ منزج كافة 

تو�سع على حدة .. تقدم املكونات يف ال�سلطة مع �سل�سة ال�سويا.
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ال�سيف،  ف�سل  يف  باأنواعها  الباردة  املرطبات  تناول  اإىل  الطفال  يلجاأ 

للتخفيف من لهيب احلر، ولكن ثلثهم قد ي�سابون ب�سداع الآي�س كرمي، بعد 

اأول لقمة منه، فتنخف�س درجة حرارتهم، وي�سابون بارتعا�سات موؤقتة.

واأو�سح اخت�سا�سيو الأع�ساب، اأن هذا ال�سداع �سائع يظهر بعد 25 اإىل 

60 ثانية من ابتالع اأول لقمة من الآي�س كرمي لنه يالم�س �سقف الفم، حيث 

تنخف�س درجة حرارة اجللد يف اجلبهة بحوايل درجتني، ويبداأ الأمل يف هذه 

املنطقة، ويتفرع لي�سل اإىل اأ�سده، وي�ستمر لبع�س الوقت، قبل اأن يختفي.

واأف�سل طريقة لتجنب هذا ال�سداع تتمثل يف الأكل ببطء، لتعديل درجات 

احلرارة بني اجل�سم والأطعمة الداخله اإليه.

صداع اآليسكريم

وتغذية
عيادة



ف
عار

م

كوكب األرض

اختبر ذكاءك بداية أعمال اجتماعات
 »مجلس التجار« في البحرين

اكرب فوهة بركان يف العامل هي فوهة بركان 

قمة اأ�سوا يف اليابان.

اأعلى قمة جبل جليد هي قمة جبل جرينالند.

اأعلى �سالل مائي يف العامل هو �سالل اجنل 

يف فنزويال.

اأطول ق�سائد ال�سعر العربي هي املعلقات.

تبلغ   وم�ساحتها  كم   40000 يبلغ  الر�س  حميط  ان 

حجم  وان   %71 بها  املياه  حجم  وان  كم   510.000.000

الياب�سة 29% يوجد اغلبها يف الن�سف ال�سمايل بن�سبة %20 
و9% الباقية يف الن�سف اجلنوبي.

وان  التبانة  درب  جمرة  اىل  ينتمي  الر�س  كوكب  ان 

املجموعة  وان  كواكب..   10 من  تتكون  التبانة  درب  جمرة 

اأكرب  ال�سم�س  وان  التبانة  درب  جمرة  اىل  تن�سم  ال�سم�سية 

4.000.000 طن كل ثانية.من الر�س 1.300.000 مرة وان ال�سم�س ينق�س من وزنها 

وطني حبيبي 

هو جمموعة املبادئ الرئي�سية املنظمة حلياة الدولة ال�سيا�سية والقواعد ال�سا�سية 

التي تخ�سع لها هيئاتها وموؤ�س�ساتها وهو الوثيقة التي تت�سمن ذلك كله.

يحتوي الد�ستور على ن�سو�س احلريات العامة واحلقوق ال�سخ�سية التي حتدد 

افراد  وبني  ناحيه  من  ال�سلطات  هذه  بني  العالقات  وتنظم  املختلفة  الدولة  �سلطات 

ال�سعب من ناحيه اخرى.

وقد يكون الد�ستور و�سعيا اي مكتوبا يخ�سع تعديله لأ�سول خا�سة ين�س عليها 

فيه واما يكون عرفيا غري مكتوب.

الدستور
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يف 26 دي�سمرب من عام 1910 م بداأت اأعمال اجتماعات »جمل�س التجار« يف 

�ستيوارت  امليجر  البحرين  الربيطاين يف  ال�سيا�سي  املعتمد  تراأ�سه  والذي  البحرين 

جورج نوك�س، وقد ح�سر هذا الجتماع ممثل عدد من ال�سركات الإجنليزية واآخر 

التجار  مثل  بينما  البحرين  الهنود يف  التجار  عن  البحرينية وممثل  ال�سركات  عن 

عبدالنبي  واحلاج  العو�سي  عبدالعزيز  واحلاج  ح�سني  زاير  احلاج  البحرينيني 

حم�سر  وي�سري  متتالية،  ايام   3 لـ  املجل�س  اجتماعات  ا�ستمرت  وقد  كلعوظ، 

اىل  احلاجة  ناق�س  املجل�س  اأن  اىل  اوراق   9 اوراقه  عدد  تعدى  والذي  الجتماعات 

املخازن الكبرية ور�سوم ال�سفن ال�سراعية وتنظيم تفريغ الب�سائع من ال�سفن وم�سكلة 

اإذ مل تعرف البحرين البنوك بعد، وبهذه الوثائق يتاأكد  اأموال التجار،  مكان حفظ 

ان البحرين قد عرفت فكرة جتمع التجار يف رابطة اعالن تاأ�سي�س ) رابط التجار 

العموميني ( يف عام 1939م والتى عرفت فيما بعد با�سم ) غرفة جتارة و�سناعة 

البحرين (.



ت
ساهما

م

عيسى صادق

ميكنكم ارسال مساهامتكمهمس أيمن أحمد

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com

فاطمة حسين سرحان
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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 

سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًلمؤسسة األيام للنشر

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1- فرن�صا

2- ايطاليا

-1

-2

2-   الربازيل

2- املحرق

 100=11-111

عن طريق اجللد

حرف النون

 100 العدد  على  حت�سل  كيف 

با�ستخدام الرقم )1( خم�س مرات؟ 

كيف يتنف�س ال�سفدع حتت املاء؟

الزمان  ونهاية  النهاية  بداية  اأنا 

واملكان اأنا بداية النبات ونهاية الإن�سان 

واحليوان ..هل عرفتني؟

يف  تعبت  هل  ل�سديقه:  احمد 

معرفتك  لعدم  فرن�سا  اىل  رحلتك 

باللغة الفرن�سية؟

الذين  هم  مطلقا..  ال�سديق: 

تعبوا.

�سال معلم تلميذا: اذا  اعطاك ابوك 

5 دنانري واعطى اخاك 6 دنانري، فكم 

ي�ساوي املجموع؟

ي�ساوي  ب�سرعة:  التلميذ  قال 

معركة بالتاأكيد.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

علم أي دولة

اجابة االلغازمن داخل العدد

 1905 م 1910 م

يف اأي عام بداأت اأعمال اجتماعات )جمل�س التجار( 

يف البحرين؟

ميمونة �سعيد

ح�سن حممد بوعركي

طرائف

ألغاز
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ي
سال

ت

قالوا

أكمل الرسم

النجاح �شيء رائع لكن حالوته يف الكفاح.

الكي�س الفارغ ال يقف م�شتقيما.

جار قريب خري من اأخ بعيد.

من بداأ بااللف انتهى بالياء.

الفوارق
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أصنع
بنفسك

الزجاجات 
البالستيكية

الصلصال

123



»زهرة«  ابنتها  ميالد  بعيد  زليخ  ح�سن  عائلة  احتفلت 

الثامن، وقد تلقت »زهرة« التهاين والتربيكات من كافة الأهل 

والأ�سدقاء. وعقبال 100 عام.

مجتمع
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ماريا جاسم عريك

فاطمة سيد صادق

مريم سلمان يوسف

ح�سلت مدر�سة ابو العالء املعري البتدائية املركز الثالث 

�سمن  نظمت  التي  الوطني(  الر�سم  )البحرين  م�سابقة  يف 

فعاليات مهرجان مدر�سة عبدالرحمن النا�سر للتميز والإبداع 

 



قرقاعون
نصف شهر شعبان
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مرمي  الطفلة  براعم  ملحق  ادارة  اختارت 

امللحق  و�سديقة  جنمة  لتكون  مرتوك  عبداهلل 

مل�ساهماتها امل�ستمرة واملتميزة على مدار ال�سهر 

املا�سية يف امللحق ومن م�ساهماتها:

Fill in the blanks with Cl, Fl, Gl or Pl.  
Then say each word correctly.
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--ant

--ass

--ue

--ip

--y

--ock

--ag

--ate


