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بسوم

يتجنب األكالت الضارة



أعزائي 
البراعم

المراسالت

قال ر�سول اهلل )�ص(: »اياكم والكذب فان الكذب يهدي اإىل الفجور، 

الكذب حتى  الرجل يكذب ويتحرى  النار، مازال  اإىل  الفجور يهدي  وان 

يكتب عنداهلل كذابا«.

احبائي مهما كانت الظروف واال�سباب فيجب ان ال نلجاأ اىل الكذب 

فالكذب ال ينجينا من العقاب بل يزيده ومهما كذب االن�سان واح�ص ان 

النا�ص �سدقته فال بد من يوم ينك�سف فيه كذبه ف�سيقط من نظر ا�سحابه 

ويبتعدون عنه ولن ي�سدقوه مهما كان �سادقا.

واالعرتاف  ق�سري  الكذب  فحبل  الكذب  اىل  تلجوؤوا  ال  احبائي  يا  لذا 

القيامة  يوم  اهلل  عقاب  من  اكرث  يكون  ولن  العقاب،  يكون  مهما  ف�سيلة 

للكاذبني.

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

بيت السحر

التوت البري

األطفال يشاركون في برامج 

مدينة شباب 2030

كيف تصنع كلب بالجوارب

كيف تصنع فرشاة بالصلصال
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12

ماما شيخة
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بين التعليم والترفيه بمشاركة أكثر من 100 طفل
»سلمان الثقافي« يواصل أنشطته الصيفية السنوية

حوراء عبداهلل:

الأطفال عن  ال�سنوية للأطفال، حيث عرب  ال�سيفية  اأن�سطته  الثقايف  يوا�سل مركز �سلمان 

مدى ا�ستفادتهم وبهجتهم من الربامج التعليمية والرتفيهية التي يوفرها املركز، والتي تنوعت 

املو�سيقى، �سف احلا�سوب،  الفنون، �سف  امل�سرح، �سف  التعليمية فيه من » �سف  ال�سفوف 

وال�سف العلمي« ويوفر املركز العديد من الأن�سطة الرتفيهية مثل الطبخ وكرة القدم والكرو�سيه، 

اإىل جانب تنظيم رحلت اأ�سبوعية متنوعة بني تعليمية وترفيهية.

»براعم الأيام« ا�ستطلعت اآراء الأطفال امل�ساركني:

اإبراهيم عبداهلل وجعفر اأ�سامة » 9 �سنوات«

مركز  يف  نكون  اأن  اخرتنا  لذلك  كثريا  ً ،  الر�سم  نحب 

احتياجات  وكل  الألوان  املركز  لنا  يوفر  حيث  الفنون، 

بع�سنا  مع  الر�سم  نت�سارك  لكوننا  بالإ�سافة  الر�سم 

البع�ض، لذلك ن�ستمتع كثرياً اأثناء ال�سف.

�سف  يف  اأ�سارك 

اأحب  لأنني  امل�سرح 

التمثيل كثرياً، واأمتنى اأن 

اأكون ممثلة يف امل�ستقبل. 

تعلمت من �سف امل�سرح 

العديد من الأمور، ومنها 

وكيفية  املمثل  حركة 

تقم�ض ال�سخ�سية، حيث 

تغيري  كيفية  تعلمت 

الفرح  الوجه من  تعابري 

واحلزن وغريهما.

دانة حممد »11 �سنة«

اأن  واأمتنى  امل�سرح  اأحب 

امل�ستقبل،  يف  ممثلة  اأكون 

ثلث  منذ  املركز  يف  ن�ساطاتي 

�سف  يف  وا�سرتكت  �سنوات 

املركز،  افتتاحه يف  منذ  امل�سرح 

التمثيل  اأ�سا�سيات  تعلمت 

امل�سرح  على  الوقوف  وكيفية 

اجلراأة  لدي  اأ�سبحت  لذلك 

الكافية للتمثيل اأمام جمهور.

عبداهلل علي »11 �سنة«

لأنه  العلمي،  ال�سف  يف  اأ�سارك 

يغنيني باملعلومات التي �ساأ�ستفيد منها 

در�سنا  املثال  �سبيل  فعلى  امل�ستقبل،  يف 

ال�سوئية  ال�سنة  عن  هو  اليوم  لهذا 

وال�سنة ال�سم�سية، ولأنني اأحب القراءة 

والبحث عن معلومات جديدة لذلك اأجد 

ال�سف العلمي هو ال�سف املنا�سب يل.

رزان فريد »10 �سنوات«
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Weekend

يروي الفيلم ق�سة القط ال�سغري ثاندرالذي تخلت عنه ا�سرته، فبداأ البحث 

عن ماأوى من العا�سفة فعرث على اغرب منزل تخيله ميلكه �ساحر قدمي وجمموعة 

رائعة من الدوات والكائنات ال�سحرية لكن مل يرحب به اجلميع فالفرقة وجاك 

الأرنب والفاأر ماغي يحاولون طرد ثاندر بكل فر�سة ت�سنح لهم. الو�سع يزداد 

�سوءا عندما يذهب ال�ساحر للم�ست�سفى، ويدبر له ابن �سقيقه مكيدة لبيع الق�سر. 

والن على ثاندر التعاون مع جميع من يف الق�سر ملواجهة ابن �سقيقه فهل ينجح 

 The House ثاندر يف جعلهم ي�ستمعون اليه هذا ما �ستعرفه يف الفيلم الكرتوين

.Of Magic

بيت السحر

مكتبة براعم

باإمكان الأطفال ال�سغار حتميل هذه الألعاب من خلل

THE HOUSE OF MAGIC

Education games 

جدول الضرب
بجدول  خا�ض  تطبيق 

الأطفال  منه  يتعلم  ال�سرب 

بالتتابع  ال�سرب  جدول 

حفظ  كيفية  للطفل  ومّيهد 

جدول ال�سرب كما انه ي�سمل 

بالإ�سافة  الأعمار  خمتلف 

فروع  عدة  ي�سمل  انه  اىل 

اختيار  الطفل  في�ستطيع 

التعلم  يريد  التي  الطريقة 

من خللها.

روضة األطفال - حروفي وكلماتي
برنامج  ال�سغار عرب  للأطفال  العربية  باللغة  والكلمات  تعليم احلروف 

لفظها  وكيفية  العربية  احلروف  على  الأطفال  خلله  من  يتعرف  تفاعلي 

العربية،  اللغة  اأ�سا�سيات  الطفل  يعلّم  مما  الأ�سا�سية  الكلمات  يف  ال�سحيح 

وت�سجيعية  تعليمية  فروع  خم�سة  على  يحتوي  الربنامج  ان  اإىل  اإ�سافة 

لت�سهيل العملية التعليمية للطفل.

فوق السطح

اإىل 12  ق�سة م�سّورة للأطفال بني �سن 3 

�سنة، تتناول مو�سوع اخلوف من املجهول عند 

الأطفال، خا�سة اأن اخلوف عند الأطفال ظاهرة 

الكاتبة  فتتغلب  مراحل عمرية،  ت�سيع يف عدة 

ومتنحه  الطفل  خوف  على  الق�سة  هذه  يف 

ال�سور  اىل  بالإ�سافة  خوفه،  ليواجه  اجلراأة 

للطفل  وتنقل  الن�ض  ُتكمل  التي  والر�سومات 

اأجواء الق�سة ب�سكل مف�سل.

قط شقي جدًا

�سنوات،   6 �سن  من  للأطفال  �سّيقة  ق�سة 

تدور اأحداث الق�سة حول رجل عجوز وقطته، 

هذه  وتتعر�ض  �سداقة  علقة  بينهما  تن�ساأ 

العلقة لظروف واأحداث، تهدف الق�سة لتعليم 

واأهمية  الآخرين  وتقبل  الإخل�ض  الطفل 

ال�سداقة. 

سينما

حتميل  خلل  من  الق�س�ض  قراءة  للأطفال  باإمكان 

تطبيق Ektab عرب الآيفون والآندوريد



وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

عصير الخوخ والبرتقال

مادة  على  يحتوي  فهو  الك�سدة  م�سادات  من  كبرية  كميات  على  يحتوي 

التهابات موجودة يف  اي  للغاية فهي تعالج  لها فوائد كبرية  التي  الكاروتني 

اجلهاز البويل وهي تعمل كم�ساد حيوي من اجل ابقاء اجلهاز البويل خاليا من 

البكترييا ال�سارة ويفيد يف حالت فقر الدم، وهو فاحت ال�سهية يفيد يف علج 

اأورام احللق واللثة واجلدري وال�سعال واحل�سبة.

ب1،  اأ،  فيتامني  األياف،  كربوهيدرات،  دهون،  بروتني،  ماء،  على  يحتوي 

ب2، ج، حم�ض نيكوتنك، �سوديوم، نحا�ض، فو�سفور، كربيت، حديد.

المقادير:
- 6 حبات خوخ نا�سجة.

  - كوب ع�سري برتقال.

- ع�سري ليمون.

- �سكر للتحلية.

طريقة التحضير:
الليمون، -  يغ�سل اخلوخ ويق�سر وتزال البذور ويقطع �سرائح. وع�سري  الربتقال  ع�سري  مع  اخلوخ  ثم -  يخلط  الرغبة  ح�سب  بال�سكر  ويحلى  اخللط  يف  املقدار  ويخفق 

اأو ي�سفى يف م�سفاة ناعمة . الطازج  اخلوخ  من  ب�سريحة  ويجمل  مثلجا  يقدم   - 

الليمون .
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التوت البري
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التصوير الفوتوغرافي والفوتوشوب من أبرز اهتماماتهم..

األطفال يشاركون في برامج مدينة شباب 2030 بحماس وفاعلية
حوراء عبداهلل

عربرّ االأطفال امل�ساركون يف مدينة �سباب 2030 عن مدى ا�ستفادتهم من الربامج التعليمية التي تنظمها املدينة، 

وحاز برنامج اأ�سا�سيات الت�سوير الفوتوغرايف الذي يندرج �سمن املركز االإعالمي على اإعجاب الكثري من االأطفال 

موؤكدين اأن »الت�سوير اأ�سبح من هوياتهم التي ال ي�ستغنون عنها«، باالإ�سافة لربنامج تعليم اأ�سا�سيات الفوتو�سوب 

الذي قال عنه العديد من االأطفال اإنه من اأهم الربنامج التي يودون تعلرّمها.

ريتاج اإبراهيم العبا�سي 

اأق�سي وقتا ممتعا جداً يف مدينة ال�سباب برفقة اأ�سدقائي 

�سمن  يندرج  الذي  »بروجكت«  برنامج  واأحببت  الأطفال، 

اأهوى  اأنني  خا�سة  والتكنولوجيا  العلوم  مركز  برامج 

الربنامج. نق�سي  الذي نتعلمه �سمن هذا  ال�ستك�ساف وهو 

اخلفيفة  املاأكولت  �سراء  يف  املدينة  يف  ال�سرتاحة  وقت 

واللعب مع بع�سنا البع�ض يف الألعاب املتنوعة.

الن�سمام  اخ���رتت 

امل��رك��ز  ب���رام���ج  اىل 

برنامج  �سمن  العلمي 

ال��ف��وت��و���س��وب،  تعليم 

الت�سوير  اأه��وى  لأنني 

الفوتو�سوب  واأح��ت��اج 

واأي�ساً  ال�سور  ملعاجلة 

نحتاج  اأ�سبحنا  لأن��ن��ا 

الفوتو�سوب يف كل �سيء.

نورة حممد وح�سة حمد

عدة  على  يحتوي  والذي  الإعلمي  املركز  برامج  ن�سارك يف 

اأ�سا�سيات  يعلمنا  الذي  امل�سرح  ت�سوير  برنامج  ومنها  برامج 

امل�سرح والتمثيل، مما يعزز الثقة بالنف�ض من خلل التمثيل اأمام 

عدة اأ�سخا�ض والتكلم ب�سوت عال اأمام النا�ض.

نا�سر البنجا�سم

برنامج  يف  اأ���س��ارك 

الفوتوغرايف  الت�سوير 

اأ�سا�سيات  اأود تعلم  لأنني 

اأري��د  ولأنني  الت�سوير 

يف  الت�سوير  اأح��رتف  اأن 

امل�ستقبل. 

علي خالد 



مساهمات

ميكنكم إرسال مساهامتكم

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com

محمد صادق

عيسى صادق

�سديقتي

�سديقتي كم اأهواك 

كم اأ�ستاق لروؤياك 

العب معك يف املدر�سة 

واأذكرمعك وقت الدر�ض

اأ�ساأل عنك اإذا مر�ست 

واأنت تفعلي معي نف�ض ال�سيء

تفرحي لفرحتي 

وحتزين حلزين

ال�سديق وقت ال�سيق 

وحبي لكي حب عميق

�سديقتي كم اأهواك 

كم اأ�ستاق لروؤياك

ال�ساعرة: الطفلة ريحان بنت را�سد اخلالدي 
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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 
سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1- تون�ص

2-ال�سودان

  -1

  -2

مهدي نا�سر اأحمد

مالك علي ناجي

1-  ا�سرتاليا

1-  خ�سراوي

االأ�سماء  اأجمل  هو  �سخ�ص  كل  ا�سم  اأن  تذكر 

واأحبها اإليه.

كن م�ستمعا لبقاً، و�سجع االآخرين للتحدث عن 

اأنف�سهم.

اهتمام  مو�سع  هي  التي  االأ�سياء  عن  حتدث 

االآخرين.

اجعل ال�سخ�ص الذي حتدثه ي�سعر باأهميته.

الأول: ملاذا ي�سع والدك الهاتف النقال خارج املنزل؟

الثاين: كي يتلقى مكاملات خارجية.

الأول: اأختي ال�سغرية بداأت مت�سي منذ اأ�سبوعني.

الثاين: ل بد اأنها قطعت م�سافة طويلة الآن.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

مكالمات خارجية

مسافة طويلة

علم أي دولة؟

من داخل العدد

 -2 الن�سويات.مادة الكاروتني.1- 

على ماذا يحتوي التوت الربي؟

طرائف

حكم
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ي
سال

ت

اكمل الرسم

تعلم الرسم الفوارق العشرة
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اصنع
بنفسك

كلب 
بالجوارب

الصلصال

123

135

4
6 2
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تسالي

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

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

فك الرمز التايل

فك الرموز
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مبروك 
التفوق

دالل محمد إبراهيم 

خيري محمد عبدالفتاح

براعم األيام تتمنى لألطفال المتفوقين 

النجاح والتفوق الدائم في حياتهم الدراسية 
.
ً
والعملية مستقبال

مريم الخياط

فاطمة يونس إبراهيم 



عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا
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موضي محمد الكحالي

باسم صالح ناصر احمد

مريم حسين المهنا

حسن سعود الياسيكوثر عارف الحسيني
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Look
at the pictures. circle the correct words:

Turtle

 frog

Bear

panda

Parrot

peacock

Zebra

donkey

Tiger

leopard

Whale

crocodile


