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من هو بسوم الجديد؟



 

أعزائي 
البراعم

المراسالت

ما اأجمل اأن نقول يف بداية يومنا.. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته.. وا�ستهداك 

فهديته، وا�ستغفرك فغفرت له، وا�ستن�سرك فن�سرته، ودعاك فاأجبته.

اعزائي الرباعم

مطلبي،  وحقق  اأمري  �سهل  امل�سهل.  واأنت  املي�سر  اأنت  »ربي  قال..  من  خاب  ما 

و�سخر يل ما هو خري يل يف كل اأمري.

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

بطاريق مدغشقر

قصص أطفال

نظفوا أسنانكم رغم التقويم

كيف تصنعين حال التويكس?

كيف نشم الروائح؟

حيوانات ال تشربًا  الماء

jumping Clay  تقيم ورشًا تعليمية
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ماما شيخة
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بطاريق مدغشقر

قصص أطفال

نظفوا أسنانكم رغم التقويم

كيف تصنعين حال التويكس?

كيف نشم الروائح؟

حيوانات ال تشربًا  الماء

jumping Clay  تقيم ورشًا تعليمية
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اجلواب هو اأننا بالطبع نحتاج اإىل قراءة 

تطوير  على  ت�ساعدنا  لأنها  والق�س�ص  الكتب 

على  القدرة  تلك  هي  اخليال  اخليال،  مهارة 

جديدة   �سخ�سيات  فنبتكر  الأحداث   ت�سور 

ومفيدة  �سيقة  مغامرات  يف  معها  لنعي�ص 

�سداقات  ونكون  اأخالقية  قيم  منها  نتعلم 

جميلة مع تلك ال�سخ�سيات ،لي�ص الهدف من 

تطوير  اأي�سا  هي  بل  فقط  الت�سلية  القراءة 

على  وت�ساعدنا  لدينا  العربية  اللغة  مهارات 

الكلمات  معاين  من   قدر  اأكرب  على  احل�سول 

على  القراءة  ت�ساعدنا  العربية،  واملفردات 

الإبحار يف نهر من الأفكار املمتعة ، من املمتع 

م�ساهدة الق�س�ص من التلفاز لكن الأكرث متعة 

من  واأنت  ال�سخ�سيات  تلك  اأن  تتخيل  اأن  هو 

، جميل هو ذلك  الق�سة بنف�سك  حتدد احداث 

قراأت  �سخ�ص  حياة  تعي�ص  عندما  ال�سعور 

ق�سته يف كتاب اأو جملة  فكم من �سخ�سيات 

كم من  ناجحني  اأ�سخا�سا  منا  خيالية جعلت 

وتعاطفنا  بهم   تاأثرنا  خيالية  �سخ�سيات 

معهم.

تلك  لنخترب  للقراءة  نعود  دعونا  اإذا 

لنقراأ  الكتب  لنقراأ  بنا  امل�ساعر من جديد، هيا 

الق�س�ص فقط لنقراأ لنكون بذلك �سعبا مثقفا 

ناجحا متطورا متقدما، �ساركوين هذه امل�ساعر 

دعونا نقراأ لنتعلم  ونعي�ص دنيا اخليال.

هيا بنا.. نقرأهيا بنا.. نقرأ

لولوة خالد املحميد:

اأعزائي ال�سغار هل نحن فعال بحاجة اإىل قراءة الكتب والق�س�ص، اأم نكتفي فقط مب�ساهدة التلفاز للح�سول على 

الت�سلية؟
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Weekend

ر�سوم متحركة » كوميدي« مغامرات، يك�سف الفيلم اأ�سرار اأكرث الطيور 

املثرية والغام�سة خالل لعبة التج�س�ص العاملية، حيث اإن �سكيرب، كوال�سكي، 

ويند،  نورث  الأنيقة  التج�س�ص  مبنظمة  يلتحقوا  اأن  عليهم  وبرايفت  ريكو 

والتي يقودها العميل ال�سري الذي ل يجب البوح با�سمه، والذي يقوم بالأداء 

اأوكتافيو�ص  دكتور  منع  اأجل  من  وذلك  كامرببات�ص،  بينيديكت  له  ال�سوتي 

براين )جون مالكوفيت�ص( ال�سرير من ال�سيطرة على العامل.

بطاريق
 مدغشقر 

Penguins of Madagascar

مكتبة البراعم

باإمكان الأطفال ال�سغار حتميل هذه الألعاب من خالل

Education games 

إطارات الزهور
اجعل �سورك ب�سكل اأف�سل وجميلة مع هذه الطارات، فهذا التطبيق 

يحتوي على 100 اطار للنباتات والورود والزهور احلمراء وال�سفراء 

والوردية، وزهور البنف�سج، والكثري منها.

إطارات أطفال
تبحث عن تطبيق ل�سور 

الأطفال الفوتغرافية، ميكنكم 

لديكم  التطبيق  هذا  اإ�سافة 

جمال  اأكرث  ال�سورة  جلعل 

واأكرث متيزا، هناك 40 اطارا 

و150  الر�سع  لالطفال 

�سورتك،  لتزيني  مل�سقا 

بال�سافة اىل ادوات اجلميل.

قصص أطفال
ق�س�ص  من  العديد  على  يحتوي  برنامج 

الطفال، ومنها مغامرة بال�ساحنة، مملكة الظباء، 

احالم  الوراء،  اىل  ي�سري  منبه  العجوز،  ن�سيحة 

الق�س�ص  من  وغريها  ال�سجاعة  الدجاجة  �سبي، 

اجلميلة ذات مغزى.

سينما

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

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خ��الل 
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املقادير:

باكيت ب�سكويت ال�ساي 

حليب بوين لت�سقية الب�سكويت

يف اخلالط:

6 حبات جنب كريي

علبتان ق�سطة 

توك�ص مغلف واحد ابو ا�سبعني 

 مغلف درمي ويب 

 مغلف كرمي كراميل  

كاكاو فليك للتزيني

الطريقه:

بحليب  ون�سربها  الب�سكويت  من  طبقة  نوزع  نبداأ   -

البوين، ونر�ص فوقها طبقة ثانية و ن�سربها باحلليب. 

تتجان�ص،  حتى  جيدا  املكونات  نخلط  اخلالط  يف   -

ن�سبها على الب�سكويت ونزينها بالفليك ونرتكها تربد يف 

الثالجة.

7

مطبخ

غار
الص

نظفوا أسنانكم رغم التقويم

حال التويكس
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بداأت عمليات تقومي الأ�سنان تنت�سر ب�سكل كبري بني ال�سغار والكبار لذا فاإن اجلميع يحر�سون 

تقومي  الطفال يجدون يف  البع�ص وخا�سة  ان  ال  وب�سكل جميل،  �سليمة  اأ�سنانهم  تكون  اأن  على 

ال�سنان فر�سة لهم كي ل ينظفوا ا�سنانهم وهذه ظاهرة �سيئة.

البكترييا  التقومي عليها وال فان  الرغم من وجود  ال�سنان على  ال�سروري تنظيف  ولكن من 

�سترتاكم على ال�سنان ما يوؤدي اإىل التهاب اللثة وامرا�ص اأخرى.

اإ�سافة اإىل انبعاث رائحة كريهة من الفم.

وتغذية
عيادة



ف
عار

م

اأنفنا  �سغرية  ذرات  تدخل 

بكل قواها ولكن ال نراها، تذوب 

حتى  االأنف  مادة خماطية يف  يف 

ت�سل اإىل اخلاليا ال�سم�سية فتبعث 

الدماغ  فيخربنا  ع�سبية،  بر�سائل 

او زكية  نتنة  انها رائحة قد تكون 

حلوة الرائحة.

الخميس 12 صفر 1436 - العدد 9370 
Thursday 4th December 2014 - No. 9370

ل تعلم
ه

ل تعلم
ه

كيف نشم الروائح؟

�سرب املاء او ال�سوائل يف اجل�سم عن طريق الفم هو �سئ هام جدا 

للحياة على وجه الأر�ص، ولكن قد ينده�ص البع�ص بوجود حيوانات 

ل ت�سرب ماء .

لحتتاج بع�ص فئران الكنغر ل�سرب املاء على الإطالق، وهم قادرون 

على احل�سول على الرطوبة الكافية جل�سمهم من خالل الأطعمة، ومن 

خالل بع�ص امل�سادر الإ�سافية بدون ماء.

ال�سمالية  اأمريكا  اإىل  اأ�سولها  يرجع  ال�سغرية  القوار�ص  هذه 

الغربية. بالإ�سافة اإىل جرذ الكنغر الذي يبقىى بدون مياه وهذا يرجع 

اإىل النظام الغذائي الأ�سا�سي املتمثل يف البذور. كما ان حيوان الأي�ص 

املنا�سبة  التغذية  على  يح�سل  وبذلك  البذور،  يف  للمغذيات  يحتاج 

والتي يحتاجها للبقاء على قيد احلياة. هناك العديد من الكائنات، التي 

تفقد املاء اإل ان تناول بع�ص الأطعمة ت�ساعدعم يف احلفاظ على ن�سبة 

للرطوبة من خالل  القوار�ص  الرطوبة ومتنع جفاف احليوان، حتتاج 

تناولها للجذور والنباتات ال�سحراوية.

اجلنوبية  ال�سحراء  مواطني  من  ال�سغري،  الكنغر  جرذ 

املاء طول  ي�سرب  ل  والذي  املتحدة،  الوليات  الغربية يف 

اإىل 3  بالقفز  له  ت�سمح  التي  اأرجل خلفية قوية  له  عمره 

اأمتار »9 اأقدام« لتجنب احليوانات املفرت�سة، يتناول 

عالية  والفا�سوليا  البذور  على  الأول  املقام  يف  

املحتوى للماء.

وعالوة على ذلك، فاإن متو�سط 

 10 اىل  ي�سل  الكنغر  فاأر  عمر 

اأعوام.

ولها  الكرمي  كتابه  الزيتون يف  �سجرة  اهلل  ذكره 

فوائد كثرية �سواء ثمرتها او زيوتها عند جني حبات 

الزيتون تف�سل احلبات الكبرية عن ال�سغرية.

خ�سبية  مبدقات  وتطرق  الكبرية  احلبات  توؤخذ 

ثم ت�سع يف مرطبان زجاجي وهذا  قليالً  تفتح  حتى 

لالأكل.

اما احلبات ال�سغرية فتجمع وتع�سر باملع�سرة 

للح�سول على زيت الزيتون.

تون�ص،  املغرب،  يف  الزيتون  ا�سجار  تتواجد 

ا�سبانيا،  تركيا،  الأردن،  فل�سطني،  �سوريا،  لبنان، 

اليونان وقرب�ص.. وهي ا�سجار معمرة.

الزيتون
حيوانات ال تشرب الماء
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أسماء صغار الحيوانات
البخيل

راأى بخيل ولده يقرتب منه وهو ينادي عليه:

اأبي اأبي اأبي؟

اأجابه: كل هذا... »اأبي« واحدة تكفي.

حلم 
كان ال�سغري يق�ص على اأبيه حلما وهو مدهو�ص:

حلمت اأنني اأم�سي على زجاج مك�سور.

و�سع  تن�سى  األ  عليك  ذلك  اأجل  من  الأب:  قال 

حذائك يف قدميك.

طرائف
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ول  من�سكه  ان  ن�ستطيع  الذي  ال�سيئ  هو  ما 

ن�ستطيع ان نلم�سه؟ 

واذا  تكلمه  ان  ت�ستطيع  ول  حتبه  الذي  من 

كلمته تكون جمنون؟

ثالثة  على  توزيعهم  نريد  برتقالت  اربع 

ا�سخا�ص، كيف نوزعهم بحيث ان ال�سخ�ص الول 

ل ياأخذ اأكرث من الثاين؟ 

ألغاز

اأول من �سنع ال�سابون هو �سيدنا �سليمان عليه ال�سالم. 

اأول من و�سع النقط على احلروف هو الأ�سود الدوؤيل.

 

اأول من و�سع علم الكيمياء هو جابر بن حيان. 

اأول من و�سع علم اجلرب هو اخلوارزمي.  ل تعلم
ه

ل تعلم
ه

صغير األسد يسمى 

شبل

صغير األرنب يسمى 

خرنق

صغير الفأر يسمى 

درص

صغير الضبع يسمى 

فرغل

؟
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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

jumping clay و

سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

اأ�سماء �سليمان الع�سكر

علي عبداللـه عي�سى

بنني ح�سن العرادي

عبدالعزيز عبدالرحمن الباكر

زينب ح�سن حممد يو�سف

�سلمان اأحمد �سلمان

73.5ماأمطار اخلري

مسابقة: من داخل العدد

مسابقة: فك الرموز

أسماء الفائزين

من داخل العددفك الرمز

10 اأعوام9 اأعوام

كم ي�سل عمر متو�سط فاأر الكنغر؟

أجوبة األلغاز

الأع�ساب.

اأنت.

نعطي كل واحد وحده ال الثاين ياأخذ اثنتني.

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2

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

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

فك الرمز التايل

يرجى من األطفال األعزاء استالم جوائزهم من مبنى جريدة األيام الواقع يف منطقة الجنبية، وذلك يف األيام 
التالية: )الخميس، السبت، األحد( من الساعة 11:30 اىل 1:30 ظهراً .واالتصال عىل الرقم 39433881
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تساليتسالي
فوارق

أوجد الظل المناسب

تعلم الرسم

1

32

3

2

4

1

7
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نادي
 البراعم

نادي
 البراعم

دانة صالح علي

علي محمد الشيخ

حور مهدي سعد

نوف وليد محمد

أحمد خالد سند

فاطمة علي فوالذ

يارا سيد عبدالقادر اآلء تيسير

هود صالح علي نور وليد محمد

حسين محمود بهرام

جوري المتروك  و ميس المخرق



مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com

فاطمة سالم مبارك

عبدالرزاق حسن

13

روان أحمد حسن
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�سجرة �سديقتي

ان  تود  هناء  ا�سمها  �سغرية  بنت  هناك  كانت 

الباذجنان  بذور  فا�سرتت  �سديقتها،  ال�سجرة  تكون 

وزرعتها يف حديقة منزلهم وبعد �سنوات كربت نبتة 

واأطلقت  النمو  مكتمل  نباتاً  وا�سبحت  الباذجنان، 

هناء على نبتة الباذجنان اإ�سم »�سم�سمة« وا�سبحت 

هي و�سم�سمة �سديقتان، وبذلك حتقق حلم هناء باأن 

تكون ال�سجرة �سديقتها.

قصة قصيرة

نوف وليد محمد
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مع
جت

م
مع

جت
jumping Clay م

تقيم ورش تعليمية لألطفال

فعاليات بيت الطفل الثقافي )سرد( لألطفال

المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية تنظم شخصية »خالصتي« بالسيتي سنتر



FrozEn Day

المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية تنظم شخصية »خالصتي« بالسيتي سنتر

مجتمع
مجتمع

مجمع الريادات ينظم 
FrozEn Day
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M A T C H

Oval

Rectangle

Triangle

Star

Circle

Square

Diamond

Heart


