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أعزائي 
البراعم

المراسالت

ح�سن اخللق من عالمة الإميان لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم )وخالق النا�س بخلق ح�سن(.

فح�سن اخللق اأحب النا�س اإىل اهلل، فما هو ح�سن اخللق؟

يتمثل ح�سن اخللق يف البذل والعطاء وبذل املعروف وكف الأذى والكرم والحتمال 

والوجه الب�سو�س والكلمة الطيبة وح�سن املعامل  وكظم الغيظ وكف الأذى.

ان ح�سن اخللق مع النا�س يتمثل يف الكف عن اإيذائهم وال�سرب على البالء منهم.

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )خريكم خريكم لأهله وانا خريكم لأهلي( فخري النا�س 

هو خريكم لأهله لأن الأقربني اأوىل باملعروف، فاإذا كان فينا خري فليكن هم الأهل اأول 

امل�ستفيدين من هذا اخلري.

قال ال�ساعر:

اأقبل على النف�س وا�ستكمل ف�سائلها       فاأنت بالنف�س ل باجل�سم اإن�ساٍن

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

أقزام الصناديق

صالون تلوين األظافر

فوائد الشاي

كيف تصنع »الدونت«؟

من هم الهنود الحمر؟

لماذا تنام الخيول واقفة؟ 

اصنع بطة الورق
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ماما شيخة
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يقني تبلغ من العمر 10 �سنوات، وهي طالبة بال�سف اخلام�س يف مدر�سة ال�سناب�س 

االبتدائية للبنات، وتو�سح اأن املادة الدرا�سية املف�سلة لديها هي مادة الريا�سيات التي 

تنتظرها مع بداية كل يوم دوام مدر�سي لتت�سارك مع املدر�سة وزميالتها الطالبات يف 

الرتكيز واملناق�سة، حيث اإنها يف كل ح�سة تو�سع مداركها بتعلم اجلديد واملفيد.

وينتقل حديث يقني اإىل الهوايات التي تزاولها خالل اأوقات الفراغ لديها، قائلة اإنها 

حتب الر�سم، وتهوى كتابة الق�س�س، وتع�سق التمثيل وفن االإلقاء واخلطابة.

وت�سرح يقني كيف متيزت يف جمال االإلقاء والتمثيل: كنت اأقراأ كثرياً واأ�ساهد اأبي 

اأتدرب على االإلقاء يف املنزل واأقلد  اأن  اأبيات ال�سعر، وكنت حري�سة على  عندما يلقي 

االإلقاء  على  ت�سجعني  ح�سن  �سامية  االأوىل  احللقة  يف  مدر�ستي  كانت  كما  احلركات، 

والثقة بالنف�س من خالل عر�س امل�ساريع وبخا�سة م�سروع )املدر�سة ال�سغرية(.

امل�سرحيات  ونعمل  خالتي  وبنات  اأختي  مع  األعب  فكنت  للتمثيل  بالن�سبة  اأما 

ونعر�سها على االأهل، وكنت اأ�سارك يف طابور املدر�سة وال�سف، ودائماً ما اأجد الت�سجيع 

على هواياتي من االأهل وال�سديقات. 

اأمنية يقني اأن تتمكن من ال�سفر اإىل العديد من دول العامل لت�ستك�سفها وتتعرف على 

�سعوبها وتتمتع مب�ساهدة مناظرها اخلالبة وتتعرف على معاملها.

وتهدي يقني ن�سيحة لكل ال�سديقات: كن لطيفات ومهذبات يف التعامل مع االآخرين 

من حولكن، وتردد مقولة: )عامل النا�س كما حتب اأن يعاملوك(.

يقني نا�سر تختتم حديثها باإن قدوتها يف احلياة هما والداها )اأمي واأبي(، اللذين 

تعتربهما �سراجاً ي�سيء لها دربها يف هذه احلياة.

يقني متار�س ولعها باخلطابة وفنون االإلقاء

يقني يف 

م�سهد 

متثيلي

مشروع )المدرسة الصغيرة( شجعها على الثقة بالنفس

يقين زين الدين.. 
موهوبة بمجال اإللقاء والتمثيل!
يقني نا�سر مال ح�سن زين الدين.. طالبة جمّدة يف درا�ستها، مطيعة لوالديها، خمل�سة ل�سديقاتها.. 

تواظب على مذاكرة درو�سها اأولً باأول ول تتاأخر يف اأداء الواجبات املدر�سية واملنزلية.
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Weekend

The BOXTROLLS
ر�سوم متحركة/ مغامرة/ كوميدي

تدور اأحداث الفيلم حول فتى يتيم يدعى اإيجز )اإيزاك هام�ستيد رايت( 

والذي يربيه جمموعة من جبابرة ال�سناديق الذين يقطنون الكهوف حتت 

االأحداث  وخالل  القمامة،  جمع  على  االأ�سا�س  يف  عملهم  ويرتكز  االأر�س 

يحاول اإيجز حمايتهم من اأركيبولد �سانت�سر )بن كنغ�سلي( الذي يحاول 

الق�ساء عليهم.

أقزام الصناديق

مكتبة البراعم

باإمكان االأطفال ال�سغار حتميل هذه االألعاب من خالل

Education games 

صالون تلوين األظافر

اجلميلة  الت�سميمات  م��ن  العديد 

لت�ستخدميها  بانتظارك  الرائعة  واال�سكال 

لتكون اظافرك جميلة، مهما كانت املنا�سبة 

اخلا�سة جتعل اأظافرك جميلة مع �سالون 

التي  بالطريقة  ظفر  كل  بطالء  االأظافر، 

�سالون  يف  كانك  والتظاهر  تريدينها، 

االأظافر.

طبيب األسنان

على  تطبيق  ي�ساعد 

العناية  على  الالعب  حتفيز 

يجمع  برنامج  فهو  باأ�سنانه، 

بني املرح والت�سلية والتعليم، 

يكون  كيف  االط��ف��ال  يعلم 

اال�سنان  يعالج  وكيف  طبيبا 

وكيف يتعامل مع املر�سى.

لمسة 
تطبيق اآمن يحفز قدرات االأطفال 

على  ويحتوي  �سنوات(   8-1( من 

ق�س�س  بني  فما  التنوع،  من  الكثري 

فيديو  ومقاطع  غنية،  تفاعلية 

للعقل،  م�سغلة  واألعاب  م�سلية، 

لالإبداع،  حمفزة  تلوين  و�سفحات 

رائعة  اأوق��اًت��ا  االأطفال  �سيق�سي 

ومفيدة وب�سكل يالئم قيمنا وعاداتنا 

العربية.

شرطة األطفال المطور

تطبيق �سرطة االأطفال املطور 

تف�سيالً  االأك��ر  التطبيق  هو 

الكبار  واالإخوة  واالأمهات  لالآباء 

ومكافاأتهم  االأطفال  اأداء  لتطوير 

ال�سحيحة  ت�سرفاتهم  على 

ت�سرفاتهم  ت�سحيح  وحماولة 

اخلاطئة.

سينما

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

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خ��الل 



املقادير: 
كي�س طحني فاخر عبوة كيلو جرام 

 زبدة �سغري عدد2 )113 جم( 

3 بي�سات 

ملعقة �سغرية �سكر 

 ملعقة �سغرية ملح 
 كوب حليب �سائل ودافئ 

 كوب ماء دافئ 

 ملعقتان خمرية 
 حبة بطاط�س م�سلوقة ومهرو�سة 

 زيت للقلي 
 �سكر بودرة للتغطية 

الطريقة:
 تو�سع اخلمرية وملعقة ال�سكر يف ن�سف كوب ماء دافئ ويرتك ملدة خم�س دقائق 

 ت�ساف اخلمرية اإىل الدقيق ويعجن بالزبدة اأوال ثم ي�ساف البي�س واحلليب 
حتى  دافئ  مكان  يف  ترتك  ثم  طرية  متما�سكة  عجينة  تتكون  حتى  املاء  وباقي 

يت�ساعف حجمها. 
بقطاعة الدونت وترتك ملدة 15 دقيقة حتى يت�ساعف حجمها. تفرد العجينة بال�سوبك على �سطح م�ستٍو مر�سو�س بقليل من الطحني ثم تقطع 
تقلى قطع الدونت يف زيت غزير �ساخن حتى تتحمر تو�سع على ورق ن�ساف 

حتى تت�سرب الزيت ثم تر�س بال�سكر وتقدم.

الدونت
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مطبخ

غار
الص

�سرب ال�ساي مفيد اإىل حد كبري يف تن�سيط خاليا االع�ساب ومن ثم تنظيم دقات القلب وقدرته على حتقيق ال�سفاء من �سرطان اجللد كما 

يحافظ على االمالح ال�سرورية وال�سوديوم وهو اأحد عالجات املهمة يف مقاومة تقدم ال�سن واإزالة الهاالت ال�سوداء حتت العني، كما ان الزيوت 

الطيارة التي فيه حتمي اال�سنان من الت�سو�س ويغذي الب�سرة وين�سط اخلاليا الع�سبية. يجب ان ال يزيد �سربه عن 3 اأكواب يومياً.

وتغذية
عيادة

الشاي



ف
عار

م

الصرصور

كري�ستوفر  اكت�سف  فعندما  اخلطاأ،  طريق  عن  اال�سم  بهذا  �سموا  وقد  االأ�سليون،  اأمريكا  �سكان  هم  احلمر  الهنود 

كولومبو�س اأمريكا، ظن اأنه و�سل اإىل الهند من طريق اآخر، ولهذا �سمى النا�س الذين راآهم هناك الهنود. 

اأن الهنود احلمر لهم مالمح م�سرتكة، فهم ينق�سمون اإىل عديد من القبائل لهم لغات خمتلفة وعادات وطرق  ورغم 

بدرجة  احلمر  الهنود  حياة  تغريت  اأمريكا  اإىل  االأُوروبيون  و�سل  وعندما  م�سرتكة.  حياة 

كبرية، حيث عاملهم االأوروبيوَن بق�سوة ووح�سية، فاأخذوا اأرا�سيهم وقتلوا قطعان حيوان 

البيوت الذي يعتمدون عليه يف طعامهم. ويف هذه االأيام يعي�س من تبقى من الهنود احلمر 

يف الواليات املتحدة وكندا يف جتمعات خا�سة بهم، وال يزال هناك حتى االآن بع�س قبائل 

الهنود احلمر تعي�س حياة بدائية داخل غابات االأمازون باأمريكا اجلنوبية.

اأنواع  من  نوع  وهو  وردان  بنت  اأي�ساً  ي�سمى 

احل�سرات املجنحة، يتكاثر بالبي�س.

تقريباً  العامل  كل  يف  وينت�سر  الطريان..  ت�ستطيع 

بيوت  ويف  املزارع  يف  تعي�س  متعددة  اأنواع  وله 

الب�سر. لل�سر�سور اأجنحة �سفافة بنية اللون، وله قرن 

ا�ست�سعار على هيئة �سعريتني طويلتني يف را�سه.

يف  تعي�س  الأنها  ال�سارة  احل�سرات  من  ويعترب 

االماكن القذرة.. ت�سبب اأمرا�ساً    كالت�سمم اذا ما وجدت 

يف االأكل.

الهنود الحمر

لماذا تنام الخيول واقفة؟ 
اخليول لها اأج�سام ثقيلة، وعندما تنام راقدة على الأر�سِ ي�سغط 

القلب والرئتني وغري ذلك،  الداخلية، مثل  اأع�سائها  الوزن على  هذا 

اأنت  حاولت  واإذا  لَها.  بالن�سبة  �سعبة  عملية  التنف�س  ي�سبح  وبالتايل 

اأن ي�سرتخي ج�سمك، وبالتايل  اأن تنام واقفا ف�ستنحني �ساقك مبجرد 

اأن يغلق عظام �سيقانه  �ست�سقط على الأر�س، ولكن احل�سان ي�ستطيع 

عندما يقف وبالتايل ل تنحني، وهذا يجعله ينام ب�سهولة وهو واقف، ومع 

هذا ميكن للخيول اأن ترقد على الأر�س فرتة ق�سرية للراحة ثم تهب واقفة.
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أورانوس
هو الكوكب ال�سابع من حيث البُعد عن ال�سم�س وثالثها من حيث احلجم يف املجموعة ال�سم�سية، كما اأن ملعانه 

ي�سبه مَلعان النجوم نتيجة ل�سدة ميل حموره فاإن الكوكب يدور على جانبه طوال م�ساره املداري حول ال�سم�س، بينما 

تدور �سائر الكواكب يف و�سع �سبه عمودي وقد اكت�سف هذا الكوكب الفلكي الربيطاين وليام هر�سل عام 1781م.

اأورانو�س 52،200 كم، ويبلغ متو�سط بعده عن ال�سم�س 2،87 بليون كم. ومقارنة مع الأر�س   يبلغ قطر 

فلكوكب اأورانو�س كتلة اأكرب باأربعة ع�سر �سعفاً، وجاذبيًة اأقوى مبقدار ال�سعف.
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لها ثالث عيون وال ترى؟

لها اأجنحة وال تطري؟

ما هو ال�سيء الذي يقر�سك وال 

تراه؟

كرة..  لك  اأ�سرتي  واأنا  العام  هذا  اجنح  البنه:  بخيل 

وجنح الولد.. اأبوه ا�سرتى له كرة..

لكنه قال له: لو جنحت العام القادم �ساأدعك تلعب بها.

ال�سيدة للخادمة: هل غ�سلت هذا ال�سمك جيدا؟

اخلادمة: اأنا ال اأجد �سبباً لغ�سله، فقد م�سى عمره 

بالكامل يف املاء!

بخيل

سمك 

طرائف

ألغاز

الهديل صوت الحمام

وردة واحدة لإن�ضان على قيد احلياة اأف�ضل من باقة كاملة على 

قربه.

ل حتاول اأن جتعل مالب�ضك اأغلى �ضيء فيك، حتى ل جتد 

نف�ضك يومًا اأرخ�ص مما ترتديه.

ل اأحد ي�ضتطيع اإهانتك اإل مب�ضاعدتك.

كلما ازددت علمًا، كلما ازدادت م�ضاحة معرفتي بجهلي.

من زاد يف حبه لنف�ضه.. زاد كره النا�ص له

يحتاج ال�ضاروخ الف�ضائي لالنطالق 

ب�ضرعة 11.2 كيلومرت يف الثانية لالفالت 

من جاذبية الأر�ص.

درجة حرارة مركز الر�ص على عمق 

6500 كلم تفوق حرارة �ضطح ال�ضم�ص، اذ 
تبلغ 6000 درجة مئوية.

حتدث ظاهرة الربق يف الأر�ص 8 ماليني 

مرة يوميا.

الرومان كانوا يتخذون القط رمزا 

للحرية.

تبداأ ب�ضمات اأ�ضابع اجلنني يف الظهور 

بعد مرور حوايل 15 اأ�ضبوعا من بداية 

احلمل.

أقوال وحكم

معلومات مفيدة
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ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. مسابقات

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

-3

-4

-5

-6

يو�سف غامن يو�سف

يارا �سيد عبدالقادر

�سارة عبدالنا�سر ابو �سيف

بيان ح�سن اإبراهيم

الزين اأحمد عي�سى

فاطمة حممد البني

ال�سهيلوطني حبيبي

مسابقة: من داخل العدد

مسابقة: فك الرموز

أسماء الفائزين

من داخل العددفك الرمز

1871م1781م

يف اأي عام مت اكت�ساف كوكب اورانو�س؟

أجوبة األلغاز

اال�سارة

امل�ست�سفى

الربد

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2

�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
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تساليتسالي
الفوارق السبعة

أوجد الظل المناسب

تعلم الرسم

1

32

3

2

4

1



اصنع
بنفسك

بطة بالورق
1

4

7

5

8

6

9

23

 

ابحث

 عن الكلمات
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مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com

عبير إبراهيم حمادة

سارة عبدالناصر

عبدالله إبراهيم حمادة



عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا

14 الخميس6 محرم 1436 - العدد 9335 
Thursday 30th October 2014 - No. 9335

عبدالله منصور

نور علي عبداللطيف

بدور حسين فردان
محمد رضا عباس

فاطمة رضا عباس

مريم محمد عدنان
سيد إبراهيم محمد عدنان

وعد سيد جابر إبراهيم



مجتمع
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أطفال جمعية السنابل تشارك في افتتاح فعالية الطيران

أطفال معهد األمل يحتفلون بالحية بية

روضة الربيع تحتفل بعيد ميالد ريم
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M A T C H

Board 

Chair 

bag

pencil

Ruler 

Sharpener 

laptop

 window


