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أعزائي 
البراعم

المراسالت

الإن�سان..  اأ�سا�س بناء وتكوين ج�سم  اأهم مقومات احلياة.. وهو  الغذاء هو  اأن  ل�سك 

فال ي�ستطيع اأي كائن حي اأن يعي�س من دونه.. فاإذا قلت كميته عن القدر الالزم قلت قدرة 

اجل�سم على القيام بالعمل وداهم اجل�سم املر�س.. واذا مازادت كميته عن حاجة اجل�سم 

غذاًء  غذاوؤنا  يكون  ان  يجب  لذا  اجهزته..  واربكت  منه  الزائد  بتخزين  اأرهقته وعر�سته 

الكامل لبد ان يحتوي على  ال�سحي  الغذاء  �سحيا متوازنا وحتى يح�سل الن�سان على 

جميع العنا�سر الغذائية الالزمة مثل »الربوتني، ن�سويات، املاء، الفيتامينات« وذلك عند 

واحلالة  واجلن�س  لل�سن  منا�سبة  الكمية  تكون  بحيث  اليومية،  الثالثة  الوجبات  تناوله 

ال�سحية، لأن هذه العنا�سر تعطي اجل�سم الطاقة والوقاية والبناء.

لذا احر�سوا يا اأحبائي على تناول ما يفيدكم وابتعدوا عن ما ي�سركم وحافظوا على 

الوجبات الثالث الرئي�سية وهي الفطور �سباحاً والغداء والع�ساء واعلموا ان العقل ال�سليم 

يف اجل�سم ال�سليم.

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

تعرف على ج�سم االن�سان

حتذيرات من م�ساهدة التلفزيون ملدة طويلة

كيف حت�سر �سراب  احلليب بالتمر!

ماذا تعرف عن الثلوج الدوارة؟

تعرف على اأ�سوات احليوانات

ا�سنع بنف�سك وردة بال�سل�سال

م�ساهمات الرباعم
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تعرف على ج�سم االن�سان

حتذيرات من م�ساهدة التلفزيون ملدة طويلة

كيف حت�سر �سراب  احلليب بالتمر!

ماذا تعرف عن الثلوج الدوارة؟

تعرف على اأ�سوات احليوانات

ا�سنع بنف�سك وردة بال�سل�سال

م�ساهمات الرباعم
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متفوقة  تلميذة  الدين،  زين  ح�سن  مال  نا�سر  فداء 

يف درا�ستها، وتتطلع اإىل التخرج واللتحاق باجلامعة 

لتحقيق طموحها يف احلياة بف�سل الدعم وامل�ساندة من 

الوالدين.

مدر�سة  يف  البتدائي  الثاين  بال�سف  تلميذة  فداء 

ال�سناب�س البتدائية للبنات، وهي مواظبة على درو�سها 

وتوؤدي واجباتها املدر�سية يف فرتة ما بعد الظهر، وفور 

وتت�سل  والدتها  على  التحية  تلقي  املنزل  اإىل  عودتها 

الغداء  طعام  تناول  يف  تبداأ  ثم  عليه،  لت�سلم  بوالدها 

كالم  وت�سمع  لوالديها  مطيعة  تلميذة  وهي  الأهل،  مع 

تع�سيهما،  ول  منها،  يطلبانه  ما  وتنفذ  والبابا،  املاما 

اهلل من ر�سا  اأن »ر�سا  تعلمته من  ما  دائماً  تردد  لأنها 

الوالدين«.

من  والهوايات  الهتمامات  من  الكثري  فداء  ولدى 

اأهمها هواية الر�سم التي حتبها كثرياً منذ اأيام الرو�سة، 

ويف املدر�سة الآن.

وت�سرح فداء اإن لديها اأي�ساً موهبة يف فن الإن�ساد، 

الوطنية  الأنا�سيد  من  كثري  يف  �ساركت  فقد 

وتقول  التمثيل،  جمال  يف  وكذلك  والدينية، 

عبارات  ت�سمع  حني  كثرياً  تت�سجع  اإنها 

اأو  الأهل  اأمام  �سواء  باأدائها  العجاب 

اأن  حيث  املدر�سة  يف  اأو  ال�سديقات 

بذل  اإىل  يحفزها  الت�سجيع  ذلك 

املزيد للتفوق اأكرث واكرث.

تردد دائمًا اأن »ر�سا اهلل من ر�سا الوالدين«.. فداء نا�سر:

اأت�سجع حني اأ�سمع عبارات الإعجاب مبواهبي!
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شراب
 الحليب بالتمر
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Weekend

اأ�سهر م�سل�سل كرة قدم واأطولهم يف عدد احللقات والأجزاء من منا 

مل يح�سر الكابنت ماجد.

ماجد ولد ذكيا يلعب الكرة، ع�سقها وع�سقته، اأحبها واأحبته، وقبل 

ممار�ستها كان ل يجيد كرة القدم. هو فتى رائع �ساحب مهارات رائعة 

الفائقة ومهارته يف  لقدراته  القدم نظرا  ت�سعب هزميته يف لعبة كرة 

حتدي اجلاذبية وقوة �سيطرتة على عامل اخليال. والده قبطان بحري 

ي�سافر كثريا يف كل منطقة من بقاع الأر�س ليح�سر له كرة اأو قطعة من 

امللعب الذي يطل عليه ماجد. 

الكابتن ماجد

مكتبة البراعم

باإمكان الأطفال ال�سغار حتميل هذه الألعاب من خالل

باإمكان الأطفال ال�سغار حتميله من خالل

Education games 

تعلم األلوان لألطفال
معرفة  على  الطفل  ت�ساعد  للطفل،  ب�سيطة  تعليمية  لعبة  هي  الألوان  تعلم 

ا�سماء الألوان ب�سهولة وتعلم ربطها مع الكائنات املختلفة والفواكه واحليوانات. 

اللعبة تقدم ثالث �سور ل�سرح كل لون »احليوانات والنباتات والظواهراجلوية« 

فهذه التمارين ت�ساعد على تطوير القدرة على التفكر املنطقي وتدريب الذاكرة.

المركبات والسيارات لألطفال
املركبات وال�سيارات لعبة تعليمية وترفيهية لالطفال 

ال�سغار، مابني عمر ال�سنة اىل ال�سبع �سنوات، لعبة ممتعة 

للفتيات والولد، هذه اللعبة ت�ساعد الطفل على الرتكيز 

وتقوية الذاكرة.

ج�سم الإن�سان

تعليمية  مو�سوعة 
عن  »حقائق  من  م�سورة 
هذه  الن�سان«،  ج�سم 
م�ساعدة  تعمل  املو�سوعة 
الطفل للتعرف على اجزاء 
ووظائف  الن�سان  ج�سم 
ممتع  ب�سكل  جزء  كل 
وب�سيط وم�سلي، من خالل 

مقاطع تو�سيحية.

ال�سرية النبوية

احدى منتجات حقيبة 

الطفل اللكرتونية الذكية، 

النبوية  ال�سرية  كتاب 

النبي  �سرية  الطفل  يعلم 

العطرة وتربيهم على حب 

ر�سول اهلل حممد �سلى اهلل 

ن�سب  وت�سم  و�سلم  عليه 

الر�سول ومولده.

مسلسل كرتوني

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

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خ��الل 



املقادير:

4 اكواب حليب

12 حبة من التمر
ملعقة �سغرية فانيليا

�سكر ح�سب الرغبة

اخلالط الطريقة: يف  ي�سع  بزوره،  من  التمر  ويخلط ينظف  وال�سكر  والفانيليا  احلليب  له  وي�ساف 
اذا جيداً ويقدم يف كوؤو�س. �ساخناً..  اأو  بارداً  �سرابه  ممكن  كان بارداً ي�سع يف الثالجة قبل التقدمي واإذا قدم مالحظة: 

�ساخناً ي�سخن احلليب .

شراب
 الحليب بالتمر
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مطبخ

غار
الص

مشاهدة التلفزيون
ا�سبح التلفزيون جزءاً من احلياة الع�سرية وهو ياأخذ حيزاً كبرياً من وقت فراغنا.

ولقد اأو�سحت الدرا�سات انه كلما طالت فرتة م�ساهدة التلفزيون �ساعد ذلك يف تقليل احلركة وتناول اطعمة غنية بالدهون والطاقة 

احلرارية اثناء امل�ساهدة، وهذا اكرث حدوثاً عند الطفال واملراهقني. لذا يجب ان نحاول من تقليل اأوقات امل�ساهدة وا�ستبدالها بن�ساطات 

اخرى مفيدة فكرثة امل�ساهدة �سرر على العني واجل�سم.

وتغذية
عيادة



ف
عار

م
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األرز

الثلوج الدوارة 

STAR FISH نجم البحر          

احلبوب  اهم  ثاين  الرز  من يعترب  املئة  يف   90 ان  القمح،  وهي بعد  الأرز  يف  احلرارية  عالية من الن�ساء ول يوجد فيه عبارة عن كربوهيدرات، وبه ن�سبة ال�سعرات 
اأو  كولي�سرتول  ول  دهن 
الرز  من  والبني  �سوديوم، 

فيتامني  ا�سعاف  خم�سة  بالأرز فيه  مقارنة  الألياف  وكذلك   E
الأبي�س.

ينتمي ال�سنجاب اإىل ف�سيلة القوار�س من الثدييات، وهو حيوان ر�سيق ذو 

ذيل جميل مك�سو بفرو كثيف، له عينان �سوداوان وا�سعتان، واأذنان م�ستديرتان، 

وهو حيوان ن�سيط غالباً ما تراه يعدو فوق الأر�س اأو يت�سلّق الأ�سجار.  متتَدُّ فرتة 

حمل اأنثى ال�سنجاب )36-45( يوًما، وقد تنجب الأنثى مرتني يف ال�سنة، وهي تلد 

ما بني )2-6( من ال�سغار يف الولدة الواحدة.

مغلقتان،  وعيناها  الفراء،  من  عارية  الولدة  عند  ال�سناجب  �سغار  وتكون 

وتتفتح عيون �سغار ال�سناجب احلمراء بعد مدة ترتاوح بني 26 و28 يوًما من 

الطبيعية،  الربية  املناطق  تبلغ )2-6( �سنوات يف  ال�سناجب مدة  تُعمر  الولدة. 

وقد عا�س بع�سها مدة 15 عاماً يف بع�س حدائق احليوان.

البحار،  قعر  يف  يعي�س  مائي  حيوان  هو 

يتغذى على املحار حيث له قدرة على فتح �سدفة 

املحار والتهام احليوان الذي بداخلها له خم�سة 

ذراع  له  ينمو  اذرعه  احدى  قطعت  واذا  اأذرع 

جديد مكانها.

وت�سبه اذرعه ا�سابع الن�سان قادرة على اللم�س واحل�س.

اح�س  اذا  والأحمر.  الربتقايل  ال�سفر،  منها  عديدة  باألوان  يوجد 

باخلطر يغري لونه ح�سب الطبيعة املحيطة به.. �سبحان اهلل.

     السنجاب

تتكون  اجلوية  الر�ساد  يف  نادرة  ظاهرة 

تلك الكرات الثلجية عندما تزحف طبقات الثلوج 

عامة  ذلك  ويحدث  العاتية  الرياح  �سرعة  بفعل 

وتتفاوت  اأوروبا،  و�سمال  ال�سمالية  اأمريكا  يف 

بع�سها  جتد  اإذ  �سخم  اإىل  كبري  من  اأحجامها 

بع�سها  عر�س  ويتجاوز  التن�س  كريات  بحجم 

الّرياح  قوة  مدى  على  اعتماداً  املرتين  الآخر 

و�سال�سة �سطح الثلوج واجلاذبية.

وتبداأ  وزنها  خلفة  الرياح  بوا�سطة  تتحرك 

بطبقة �سميكة من الثلوج، تكون الطبقة العلوية 

ال�سم�س،  اأ�سعة  بفعل  الذوبان  بداأت يف  قد  فيها 

وت�سبح لزجة فتوؤدي قوة الرياح اإىل ف�سلها عن 

تكون  الكريات،  ت�سكيل  يف  ي�ساعد  مما  القاعدة 

الكريات يف بداية ت�سكلها م�سدودة ولكنها تبداأ يف 

التجويف كلما كرُب حجمها ب�سبب تفتت الطبقات 

ت�سبح  املطاف  نهاية  ويف  ال�سعيفة،  الأوىل 

كريات الثلوج كبرية لدرجة 

بالرياح  تتاأثر  ل  اأنها 

القوية وت�ستقر عامة 

اأ�سفل التالل.
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هل تعلم؟

أصوات الحيوانات

1 – ابن زهر اأول من اكت�شف جرثومة اجلرب.

2 – ابن النفي�س اأول من فكر يف مو�شوع الدورة الدموية.

 3 – الرازي اأول من و�شع ر�شالة يف مر�س اجلدري واحل�شبة.

ال�سغيب �سوت الأرنب

القهقاع �سوت الدب

املاأماأة �سوت اخلروف 

النعيق �سوت البومة

العواء �سوت الذئب

الزجمرة �سوت ال�سبع

صياد
بندقيتك  رخ�سة  لل�سياد:  ال�سرطي 

قدمية.. ملاذا مل جتددها؟

اأ�سطاد  فاأنا  �سيدي..  عفوا  ال�سياد: 

الطيور التي اأفلتت من العام املا�سي.

متطفل

أمنية حالق!

دخل اثنان مطعما، وبينما هما يتناولن 

الطعام، اذ برجل ثالث ياأكل من طعامهما.

�ساأله اأحدهما: هل تعرفنا اأو نعرفك؟

اأجاب: بل اأعرف الطعام.

�ُسئل َحالّق عن اأمنيته يف احلياة فقال:

اأن يكون لكل اإن�سان راأ�سان!!

�سيء اأو�سع ما فيه فمه وابنه يف بطنه يرف�سه ويلكمه وقد 

عال �سياحه ومل يجد من يرحمه، فهل عرفته؟

زهرة لها ا�سم واحد ن�سيل منها حرف يبقى ليها بدل ال�سم 

اثنني؟ 

ما ال�سيء الذي يتكلم يف ثاين مرة ول يتكلم يف املرة الأوىل؟ 

ألغاز

طرائف
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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

�ضارة �أحمد �آل ر�ضي

علي �ضامي

جعفر �ل�ضادق �لليث

ح�ضن ر�ضا �لبدر

�آية حممد

بيبي جا�ضم �مل�ضخ�ص

280 كيلو جر�ماًكاأ�ص �خلليج

مسابقة: من داخل العدد

مسابقة: فك الرموز

أسماء الفائزين

من داخل العددفك الرمز

)37-46( يوًما)36-45( يوًما

كم متتَدُّ فرتة حمل �أنثى �ل�ضنجاب؟

أجوبة األلغاز

 اجلر�س.

اليا�سمني ن�سيل ي تبقى ا�سمني.

�سدى ال�سوت.

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

1

45

2

3

12كــلمات متقاطعة 

5

3

4
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وردة بالصلصال

12

345



 

عبدالله عارف

مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com

فاطمة ماهر

فارس دلهان الظاعن
روان أحمد حسن
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سارة عبد الناصر أبوسيف
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برديس رياض حسن
يوسف محمد طه

علي جميل خميس

هبة علي فوالذ غدير أنور البقالي

ريكا علي  نور
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فاطمة جاسم المشخص

مروة خالد السعد

بيبي جاسم المشخص

يارا سيد عبدالقادر

ظبية جاسم المشخص

أحمد خالد سند
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M A T C H

Fish

Chicken

Meat

Bone

Carrot

Sausage


