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بّسوم

يسأل قصي عن عزلته



أعزائي 
البراعم

المراسالت

�إن �لنعم �لتي منحنا �هلل �سبحانه وتعاىل �إياها ال حت�سى، وبالتفكر يف �أنف�سنا 

ج�سم  يعمل  كيف  نت�ساءل  قد  هلل..  �حلمد  �ساكرين  لرندد  ندركها  حولنا  وفيما 

��سئلة كثرية  بالكون من حولنا؟ �ىل جانب  �الن�سان؟ كيف نرى ون�سمع ونح�س 

حتتاج منا �لكثري من �ل�ساعات و�لتاأمل لن�سل �ىل �جابات لهذه �ال�سئلة.

�عز�ئي �ن �لعقل �لكامن يف �دمغتنا هو �لقادر على ��ستنباط �لنتائج. فقط حتتاج 

لقدرة على �لتاأمل و�الدر�ك وبعدها ن�سعر بقربنا من �هلل �سبحانه وتعاىل �لذي �بدع 

لنا �لكون و�سورنا فاأح�سن �سورنا وهو �لعامل بنفو�سنا و�رو�حنا وحاجاتنا �أكرث 

من علمنا بها.. ف�سبحان �هلل.. و�حلمد هلل.

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

طاحونة جدي

عسر الهضم

سلطة التونة

علوم وتخصصات

الحشرات الجراد

طائرة  بالمشبك

وردة بالصلصــال
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ماما شيخة
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حوراء عبدالله:

اأجواء مميزة من  اختتمت فعاليات كلنا نقراأ للأطفال فعالياتها و�سط 

الفرح واملتعة، حيث �سارك الأطفال مرحهم ال�سخ�سية الكارتونية »ميكي 

ماو�س«.

وعمدت الفعالية لتعزيز روح املواطنة وقيمة حب الوطن عند الأطفال 

ال�سرطي و عامل  من خلل مرورهم عدة حمطات ) الطبيب و املهند�س و 

اأن  فالطبيب يجب  ال�سحيح  ب�سكلها  ا�ستخدام كل مهنة  النظافة ( وكيفية 

يلم�س م�ساعر الآخرين وال�سرطي ي�سهر على راحة املواطنني.

وتداخل الأطفال عدة مداخلت حيث قال اأحد الأطفال » يجب علينا اأن 

نحافظ على نظافة البيئة ول نرمي املخلفات دائماً لكي ن�ساعد عامل النظافة 

يف تاأدية عمله، ولكي ل يتاأذى بقية النا�س ب�سبب رمي املخلفات«

من  جميلة  مباين  و�سنع  املخلفات  بع�س  تدوير  باإعادة  الأطفال  وقام 

الأطفال  من  ثلثة  تكرمي  مت  عليها،و  والر�سم  لتلوينها  بالإ�سافة  خللها 

لتميزهم يف جميع فعليات كلنا نقراأ للأطفال.

تختتم فعاليات األطفال وسط أجواء متميزة من المرح

كلنا نقرأ
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Weekend

القرد موزو،  الطفلة دورا و�سديقها  م�سل�سل يحكي عن مغامرات 

هذا  تنزيل  الطفال  جلميع  ميكن  الخرى،  عن  خمتلفة  حلقة  وكل 

التطبيق من البل �ستور، اذ لي�ست هناك حاجة للنرتنت مل�ساهدة الجزاء 

لنها حتفظ باجلهاز نف�سه.

دورا هي طفلة �سغرية تعي�س مع امها وابيها يف منزل جميل، والعائلة 

بالن�سبة لها يف كل يوم ت�سافر دورا حاملة حقيبتها ال�سغرية  مهمة جداً 

ب�سحبة �سديقها القرد موزو اإىل عدة مناطق بغر�س اكت�سافها وهي طفلة 

م�ستك�سفة يدفعها ف�سولها و�سجاعتها اإىل التعرف اأكرث على نف�سها وعلى 

العامل.

دورا

مكتبة البراعم

باإمكان الأطفال ال�سغار حتميل هذه الألعاب من خلل

Education games 

لعبة الكلمة المركبة

لعبة  هي  املركبة،  الكلمة  لعبة 

وقدرتك  معرفتك  ت�ستفز  وحتد  ذكاء 

ال�سور،  بني  والربط  التحليل  على 

ال�سيقة  اللعاب  من  التطبيق  هذا 

املراحل  من  مئات  على  حتتوي  التي 

جميع  وتنا�سب  وال�سعبة  املتنوعة 

التطبيق  هذا  ويتميز  العائلة.  افراد 

بعدم احلاجة اىل الت�سجيل، بال�سافة 

اىل انه جماين.

جنى للقراءة

تطبيق جنى للقراءة 

هو تطبيق تعليمي يركز 

على تعليم اللغة العربية 

با�سلوب ترفيهي بدل من 

كما  بالتلقني،  التدري�س 

التطبيق  حمتوى  ان 

حا�سل على اجلائزة الوىل للم�ساريع الريادية يف ال�سعودية. 

التطبيق �سي�ساعد الطفل على تعلم الكثري بطريقة تفاعلية 

مليئة باملرح واخليال واملتعة، كما �سيجد العديد من الر�سومات 

التو�سيحية املقرونة باملعلومة اأو الق�سة.

طاحونة جدي
للكاتبة  جدي«  »طاحونة  ق�سة 

حتاكي  للأطفال  ق�سة  حمد،  مرمي 

خيالهم، من خلل ال�سور والق�سة، 

يتعلم الأطفال من خللها جمموعة 

والخلق  واحلكم  العرب  من 

احلميدة، واأي�سا كيفية ال�ستمتاع بالقراءة.

أبي في بيت وأمي في بيت

يف  وامي  بيت  يف  »ابي  كتاب 

تخت�س  ق�س�سية  جمموعة  بيت«، 

انف�سال  الق�سة  حتكي  بالطفال، 

عقل  تلئم  بطريقة  والأم  الأب 

اأن  الكاتبة  اختارت  بحيث  الطفل 

تعرب عن هذه احلالة من خلل العنوان 

لق�ستها، حيث ميكنك من خلل  اختارته  الذي 

هذه الق�س�س ان تعلم طفلك بال�سور والق�سة 

ال�سعب  من  التي  واحلكم  العرب  من  جمموعة 

احياًنا تف�سريها.

كــارتون

من  الق�س�س  ق��راءة  الأط��ف��ال  باإمكان 

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خ��لل 



وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

املقادير: 
بي�ستان م�سلوقتان ومفرومتان. 

1 فليفلة خ�سراء مقطعة قطعا �سغرية.
2 طماطم مقطعة قطعاً �سغرية.

4 �سيقان ب�سل اأخ�سر مفروم �سغرياً.
2 �سريحة �سمك التونة مفرومة »معلبة«.

2 فليفلة حمراء �سغرية. 
ملعقتان �سغريتان نعناع طازج مفروم.

ملعقة ال�صل�صة: مهرو�س،  ثوم  زيتون،  زيت  ملعقة  معلقة طعام ع�سري ليمون، 2 ملعقة طعام خل اأحمر.�سغرية كزبرة نا�سفة، معلقة �سغرية كراوية نا�سفة، 2 

الب�سل التح�صري: فيه  ويقلى  �سغري  قدر  يف  الزيت  ثم يحمى  لذيذة  رائحة  تفوح  حتى  التحريك  مع  التقدمي والطماطم  وعاء  ويف  واخلل  الليمون  ع�سري  فوقها ي�ساف  وت�سكب  بع�سها  مع  ال�سلطة  مكونات  تقدم مع اخلبز تخلط  ثم  ال�سل�سة بعد مزجها وتخلط معا 
العربي ح�سب الذوق.
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سلطة التونة

اأ�صباب ع�صر اله�صم:

توتر  وجود  حال  يف  يحدث  قد 

ال�سابة  حال  او  �سديد  ع�سبي 

معينة  ا�سناف  من  غذائية  بح�سا�سية 

من الطعام.

كما ي�سبب الطعام املقلي ع�سر ه�سم 

وكذا الكل ب�سرعة وعدم م�سغ الطعام 

جيداً وتناول امل�سروبات الغازية بكرثة. 

اأعرا�صه: 

اأعلى  يف  وحرقان  باأمل  ال�سعور   1

املعدة. 

2 ال�سعور بالغثيان.

3 ال�سعور بالنتفاخ.

4 الت�سجوؤ با�ستمرار.

عسر الهضم



ف
عار

م

1- الف�صيولوجيا.. علم وظائف الأع�صاء.
2- اجليولوجيا.. علم طبقات الأر�ض.

3- البيولوجيا.. علم احلياة.
4- ال�صيكولوجيا.. علم النف�ض.

علوم وتخصصات

حشرة الجراد
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كيف ينمو اجلراد؟

حفرة  اجلراد  انثى  تنقب 

عمقها 5 �سنتميرتات لت�سع فيها 

بعد  بي�سة..   100 اىل   30 بني 

ال�ساريع  تخرج  �سهرين  مرور 

تكرب وتخرج من �سرنقتها اجللدية وهي 

يراقة  ت�سبح  مت  رويدا  رويداً  تتلون 

وتخرج اجلرادة من اآخر ان�سلخ اجنحتها 

املثنية، ويف ب�سع �ساعات وحتت �سغط 

تبداأ  مت  مل�ساء  الجنحة  هذه  ت�سبح  دمها 

الطريان.. هي تعرف با�سم اجلراد الرحال 

تطري باملليارات يف غيوم حتجب ال�سم�س 

اوراق  جميع  وتلتهم  حتط  امل�ساء  وعند 

املزروعات لهذا فهي تعترب من احل�سرات 

ال�سارة.

معنى الكلمات الصعبة

تنمو  النبات.  ن 
الأر�س م الذي يوجد حتت  الب�صيلة: اجلزء   ]

النباتات من هذا اجلزء.
بع�س 

ب�سكل  تتغذى  التي  احليوانات  اللحوم:  اآكلة  احليوانات   ]

رئي�سي على اللحوم.

ة: القدرة على فعل اأو �سنع �سيء، اأو القدرة على النمو.
[ الطاق

ب�سكل  تتغذى  التي  احليوانات  ال�سعب:  اآكلة  احليوانات   ]

ى النبات.
رئي�سي عل

[ الرحيق: �سائل حلو املذاق تقوم الزهور بت�سنيعه.

ى البذور او احلبوب والذي ينمو 
[ قرن: اجلزء الذي يحتوي عل

ى النبات.
عل

: نباتات كبرية تنمو حتت الر�س، مثل البطاط�س.
[    الدرنيات
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حممد �صادق

 Mangosteen مانغوستين

جزر  خا�س  وب�سكل  عام  ب�سكل  اأندوني�سيا  موطنها 

من  ت�سنف  عطرة  رائحة  وذات  مذاق حام�س  ذات  امللوك 

احلم�سيات. يقال انها ت�سفي باأذن اهلل تعاىل من ال�سرطان. 

امللكة فيكتوريا كانت  ولها فوائد غذائية ممتازة. يقال ان 

تقدم الهدايا ملن يح�سر اليها هذه الفاكهة.

م�صاهمة من: ح�صن حممد هارون

محمد صادق

سارة عبدالناصر

حشرة الجراد

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

ماليزيا

�ل�سويد

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

ح�سني عارف �ل�سالطنة

بدرية حممد �أحمد

رهف �سابر �سقر

نا�سر يا�سني �لنجدي

لولوة �أحمد �لعمريي

با�سل جميل �حلو�ج

�ريرتيا

كتل �سخرية

طول  ي�ساوي  كمبيوتر  جهاز  اأول  طول  كان   ]

ملعب تن�س.

[ ت�ستطيع اأفيال البحر البقاء حتت املاء ملدة ت�سل 

اإىل �ساعتني.

مرة  يبلغ 12000  النحلة  [ عدد �سربات جناح 

يف الدقيقة.

[ تتغذى البومة ب�سكل عام على الفئران والقوار�س 

واحل�سرات لذلك يطلق عليها منظف البيئة.

تغب  وال�سم�س مل  الن  �ستنام  لبنها: هل  الأم  قالت 

بعد؟

البن: نعم يا اأمي، اأحب اأن اأرى اأحلمي على اأ�سعة 

ال�سم�س.

الأول: م�ستقبلك باهر.. �ست�سعد ال�سلم ب�سرعة.

الثاين: بالتاأكيد.. فاأنا اأعمل يف املطافئ.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

أشعة الشمس

مطافئ

علم أي دولة؟

من داخل العدد

بني 100 اىل 150 بي�سة.بني 30 اىل 100 بي�سة.

كم عدد البي�س التي ت�سعها انثى اجلراد؟

طرائف

معلومات

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2



الفوارق العشرة
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اكمل الرسم

تعلم الرسم

تساليتسالي

1

3

5

2

4
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وردة بالصلصــال
1

5

2

6

3

7

4

8

1
2

3
4

طائرة  بالمشبك

اصنع
بنفسك
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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 

فك الرمز التايل

فك الرموز

أكواد وأفعال
استخدام األكواد في الجدول لتكتب مرادفات األفعال كما في المثال األول  

2

2

9

2

12

4

7

3

8

11

13

3

10

10

561

ي

ي

ي

ي

ي

ي

�سح

د

1

ح

2

�س

4

ب

3

ا

5

ه�

6

�س

7

ع

8

ل

9

ي

10

ك

11

ف

12

ر

13

ي�صعر

يهوى

يلهو

يق�ض

ي�صعد
يرى
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اختتام فعاليات تاء الشباب

جمعية  السنابل لرعاية األيتام
 تنظم دورة تدريبة لإلسعافات األولية

مجتمع



  

عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا
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هديل صقر

طفوف عماد عبدالله

رقية أمير حاجي

فاطمة فائز جاسم

محمد حسين يحيى

حسن محمد بوعركي



  

Look
at the pictures. circle the correct words:

 Walk     Jump

Pull      Push

Sleep      Play
Eat      Drink

Cry      Laugh

Read      Write
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