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بسوم حامي الديار



 

          

 

أعزائي 
البراعم

المراسالت

احلمد  ووهبنا  لعظمته  املخلوقات  و�سجدت  بقدرته  ال�سباح  اأنار  من  �سبحان 

وال�سكر على نعمته واأجاب دعاء الداعي امل�سطر برحمته.. رجوته باأن يهبكم من 

هذا ال�سباح بهجته ومن ال�سعد قمته ومن الإميان اأعلى درجته ويدخلكم ووالديكم 

واأهلكم واأ�سحابكم اأعلى مراتب جنته.

اللهم اآمني.

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

المسلسل الكرتوني سبونج بوب

العد لألطفال الصغار

أمراض القلب

كرات جوز الهند

ضفدع الطماطم

مكونات الكواكب

األلعاب اإللكترونية
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�أهوى �لطبخ و�لأ�سغال �ليدوية... �سارة �أبو �سيف:

اأحب ر�صم ال�صخ�صيات اإلكرتونية القريبة من الواقع



 

المسلسل الكرتوني سبونج بوب

العد لألطفال الصغار

أمراض القلب

كرات جوز الهند

ضفدع الطماطم

مكونات الكواكب

األلعاب اإللكترونية

- ماهي هوايتك، منذ متى لديك هذه الهواية؟

هوايتي الر�صم، وبداأت لدي هذه الهواية وانا يف عمر ال�صاد�صة.

- من اكت�صف هذه الهواية؟

معلمة الفن يف املدر�صة االبتدائية 

- ماذا حتبني اأن تر�صمي؟

�صخ�صيات كرتونية قريبة للواقع 

- هل لك م�صاركات يف الر�صم على م�صتوى املدر�صة؟

نعم لدي. 

- هل لالن�صتغرام دور يف ن�صر ر�صوماتك، هل تفكرين بعر�صها وبيعها؟

نعم له دور. ولكن ال افكر بعر�صها للبيع قبل تطوير موهبتي و�صقلها.

- هل �صتوا�صلني موهبتك يف امل�صتقبل، وهل لديك هوايات اأخرى؟

نعم. ومن هواياتي اي�صا عمل اال�صغال اليدوية والطبخ.

�أهوى �لطبخ و�لأ�سغال �ليدوية... �سارة �أبو �سيف:

اأحب ر�صم ال�صخ�صيات اإلكرتونية القريبة من الواقع
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تهوى  درا�ستها  يف  متفوقة  تلميذة  �سيف،  ابو  عبدالنا�سر  �سارة 

الثاين  بال�سف  طالبة  �سارة  اليدوية،  ال�سغال  وعمل  والطبخ  الر�سم 

13 �سنة،  العمر  للبنات، تبلغ من  اعدادي يف مدر�سة يرثب العدادية 

احلياة  يف  طموحها  لتحقق  باجلامعة  واللتحاق  التخرج  اإىل  وتتطلع 

وت�سبح يف امل�ستقبل مهند�سة معمارية.

يف ما يلي ن�ص احلوار مع الطالبة �سارة ابو �سيف:
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Weekend

�صبوجن  الرئي�صية  ال�صخ�صية  حول  وحكايات  مغامرات  امل�صل�صل  يروي 

بوب واأ�صدقائه يف مدينة خيالية حتت املاء باملحيط الهادئ ا�صمها »بيكيني 

بوتوم«. و �صعبية هذا امل�صل�صل جعلت منه امتيازا ت�صعى اإليه و�صائل االإعالم.

اتت فكرة ت�صميم �صخ�صية �صبوجن بوب عام 1984 من خالل املد واجلزر 

واأ�صكال احلياة البحرية ومنها االإ�صفنجة �صبوجن بوب.

سبونج بوب

مكتبة البراعم

باإمكان االأطفال ال�صغار حتميله من خالل

Education games 
العد للأطفال ال�صغارالعد للأطفال ال�صغار

كيف  الطفل  �صيتعلم  اللعبة،  هذه  مع 

يعد من 1-20 بطريقة مرحة.

عن طريق الذهاب يف رحالت ال�صفاري 

مو�صيقية  خلفية  مع  احليوانات،  وعد 

هادئة واأ�صوات احليوانات.

باإمكان االأطفال ال�صغار حتميل هذه االألعاب من خالل

متثل  املر�صومة  االأطفال  كتب  من  جمموعة 

تعلم  يف  اأطفالنا  تفيد  مغزى  وذات  هادفة  حكايات 

وا�صتخدام  التفكري  على  وت�صجعهم  ال�صوي  اخللق 

قدراتهم يف حل امل�صاكل.

ومن بني الق�ص�س، غزو الكالب، الراعي ال�صجاع، 

ما لوين؟

مسلسل كرتوني

من  الق�ص�س  ــراءة  ق االأطــفــال  باإمكان 

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خــالل 
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قصص مصورة 
لألطفال



املقادير:
- علبة واحدة حليب حملى.

- اأربع مالعق جوز الهند.

- ملعقتان بودر الكاكاو.

- حبات من احللوى امللونة.

الطريقة:
- نفتح علبة احلليب املحلى ون�صبها يف االناء.

- ن�صع ثالث مالعق من جوز الهند مع احلليب ثم 

نخلطه جيدا مبلعقة من اخل�صب.

ونخلطه  اخلليط  على  الكاكو  ملعقتي  ن�صع   -

حتى ي�صبح عجينة.

ال�صينية  يف  ون�صفها  �صغرية  كرات  ن�صكل   -

ونر�س عليها جوز الهند املتبقي.

ثم  امللونة،  بحبات من احللوى  كرة  كل  نزين   -

ونقدمه  �صاعة،  ملدة  الثالجة  يف  ال�صينية  ن�صع 

بعد ذلك لل�صيوف.
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مطبخ

غار
الص

أمراض القلب

كرات جوز الهند
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الدموية  واالأوعية  القلب  ت�صيب  اأمرا�س 

تختلف هذه االأمرا�س باختالف طريقة حدوثها 

فمنها ما يكون �صببه ان�صداد يف االوعية الدموية 

ذبحة  اأو  قلبية  ازمة  حدوث  اإىل  يوؤدي  مما 

على  يوؤثر  ما  ومنها  دماغية  �صكتة  او  �صدرية 

ع�صلة القلب مثل الق�صور االحتقاين للقلب.

ا�صبابه:

1 – �صوء التغذية.

2 – اخلمول البدين.

3 – ال�صمنة.

4 – التدخني.

5 – التوتر الع�صبي.

الوقاية:

1 – اتباع نظام غذائي �صحي غني بالفواكه 

امللح  من  والتقليل  واال�صماك  واخل�صراوات 

وال�صكر يف الطعام.

2 – ممار�صة الريا�صة بانتظام.

3 – املحافظة على الوزن املثايل.

4 – االبتعاد عن التوتر الع�صبي.

فاالبحاث  بانتظام  اال�صنان  تفري�س   –  5

الفم  �صحة  بني  عالقة  هناك  ان  تثبت  الطبية 

واال�صابة ببع�س اأمرا�س القلب.

وتغذية
عيادة



ف
عار

م
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ضفدع الطماطم

8

اأنواع  تتكون كواكب عطارد والزهرة واملريخ من 

خمتلفة من ال�صخور.

ونبتون  اأورانو�س  زحل،  امل�صرتي،  الكواكب  اما 

فتتكون من غازات.

وكوكب  جليد  من  فيتكون  بلوتو  الكوكب  واأما 

االأر�س يتكون من �صخور وفلزات ومعادن مثل احلديد 

والنيكل ومن حمم بركانية.

يقي من االمرا�س 

القلب  ل�صحة  ومفيد 

ويعالج االم�صاك.

ويقلل  املفيدة  املعدة  بكترييا  ين�صط 

الكولي�صرتول.

وي�صاعد  ال�صموم  من  اجل�صم  يخل�س 

اال�صابة  من  ويقلل  االألوان  يف  التحكم  على 

يقي  كما  العظام  ه�صا�صة  من  ويقي  بال�صكر 

االم�صاك  حالة  يف  مفيد  وهو  ال�صرطان،  من 

واال�صهال.

هو الوحيد يف ف�صيلة Dyscophinae، امل�صتوطن يف مدغ�صقر، اال�صم ال�صائع له ياأتي 

من لونه االأحمر ال�صاطع، عندما يهدد �صفدع الطماطم ومي�صك به املفرت�س يف فمه، 

قيام  ت�صبب  مما  والفم،  املفرت�س  عيون  ت�صل  �صميكة  مادة  يفرز  ال�صفدعة  جلد 

املفرت�س برتك �صفدع الطماطم لتحرير عينيه، فهو لديه مادة �صمغية �صامة التي 

ال  وال�صفدع  االإن�صان  تقتل  ال  فاإن احل�صا�صية  الب�صر،  اأحيانا احل�صا�صية يف  ت�صبب 

يفرزها اإال عند اخلوف.

عمر �صفدع الطماطم ميكن اأن ي�صل اىل من 6 اإىل 8 �صنوات، يرتاوح لون معظم 

البطون  امل�صرق،  الداكن  االأحمر  اىل  املحمر  الربتقايل  من  الطماطم  �صفدع  اإناث 

اأي�صا على  االناث، هي  الذكور لي�صت ملونة زاهية كما  عادة ما تكون �صفراء، 

قائمة االأنواع املهددة باالنقرا�س، اأنها تولد يف مو�صم االأمطار وليلية، فاإنها متيل 

اإىل اأكل احل�صرات ال�صغرية والالفقاريات.

فوائد التفاح األخضر
 رحلة الورق

من  اخل�سب  اأ�سجار الغابات الكبرية ثم ينقل اإىل يقطع 

امل�سانع املتخ�س�سة لن�سره وطحنه وعجن 

بي�ساء  اأوراقا  فت�سبح  وجتفيفه  ورقه 

ل  منها  النتهاء  وبعد  للكتابة  ن�ستخدمها 

املعمل  يف  تدويرها  ويعاد  جتمع  ترمى، 

ميكن  جديدة  ورقة  وتعود  وتعجن  فتغ�سل 

ا�ستعمالها.

مكونات الكواكب
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فأسماء صغار الحيوانات
عار

م
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الديسم

جرو

السمع

هجرس

هيثم

 رأل

صغير الدب يسمى

صغير الكلب يسمى

صغير الذئب يسمى 

صغير الثعلب يسمى 

صغير النسر يسمى 

صغير النعامة يسمى

المعلم
كلمة  من  املا�صي  الفعل  ماهو  تالميذه:  الأحد  املعلم 

»ت�صرق«؟

اأجابه: �صرقت.

وامل�صتقبل؟ اأجابه التلميذ: يف ال�صجن.

طرائف

نظارات وأرنب
تعطيني  اأن  ت�صتطيع  هل  املدر�س:  �صاأل   -

دليالً على اأن اجلزر مفيد للب�صر.

ت�صع  ال  فاالأرانب  ا�صتاذ  يا  نعم  التلميذ:   -

النظارات الطبية على عينيها.

الولد: بابا اأراأيت اأم�س ال�صاحر وقد حول 

قطعة قما�س اإىل ورقة مالية.

حولت  فقد  منه  اأمهر  والدتك  اإن  االأب: 

الورقة املالية اإىل مواد غذائية.

الساحر األشطر

ألغاز
1 – ت�صمع من قدميها فمن تكون؟

2 – �صجرة ال ظل لها وال عمر ويعتز بها كل ان�صان 

فمن تكون؟

3 – له ل�صان لكنه ال ي�صتطيع الكالم.. فما هو؟

مكونات الكواكب
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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

منار �سامي عبا�ص

عبدالعزيز م�سطفى عبدالعزيز

فاطمة جا�سم املرباطي

فجر را�سد عبدالرحمن

رقية اإبراهيم اأحمد

اآيات عبدالنبي ال�سيخ

10 اأعوامحممية العرين

مسابقة: من داخل العدد

مسابقة: فك الرموز

أسماء الفائزين

من داخل العددفك الرمز

من 9 اإىل 10من 6 اإىل 8

كم ميكن ان ي�صل عمر �صفدع الطماطم؟ 

أجوبة األلغاز

1 – اجلرادة

2 – �صجرة العائلة

3 – احلذاء

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

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

1

32

تعلم الرسم
3

2

4

1

5
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قصة قصيرة

ما اأجمل ن�صائم هذا ال�صباح يانور،  نعم يا اأمي الهواء عليل واجلو جميل جداً ؛ وبعد هذا االإفطار اللذيذ.

، فاأنا على اتفاق مع �صديقتي يا�صمني على ت�صفح مواقع االألعاب الرتفيهية على  اإذنك  ا�صمحي يل من بعد 

االآمنة فقط  املواقع  لت�صفح  انتبهي  ؛؛؛ ولكن  ذلك  لك  يا حبيبتي  اأمي...؛  ح�صناً  يا  االإجازة  اإنه يوم  احلا�صوب؛ 

واملذكور عليها العمر املنا�صب واالإلتزام بذلك ..... كوين على ثقة يااأمي .......وداعاً 

مرحبا يا�صمني ... اأهالً نور

يانور  .. هيا  الرابط  افتحي  لنبداأ،  ... المانع  اأمينة  بلعبة ر�صحتها زميلتنا  لنت�صلى  فاأنا مت�صوقة جداً   هيا 

�صاركيني ،، مثرية  األي�س كذلك..  ماهذا.. ماهذا ؟ تريثي قليال، انها لعبة عنيفة،  اإقتتال، ومطاردة، واألفاظ م�صينة 

اأوقفيها حاالً،،،، قالت  يا�صمني وهي تهم�س ، نور �صديقتي.. رجاًء �صاركيني انها لعبة �صيقة تدفعني   ،، اأي�صاً 

للعب واالإندماج اأكرث ،،، هيا اأنها ت�صلية الغري،،،  وكانت والدة يا�صمني ا�صتمعت حلوارهما،  فاإقرتبت منهم بلطف 

وقالت اأال ت�صاركوين، ،، العليك ياأ اأمي اإنها جمرد لعبة، ،،، ماذا قالت نور، بل هي لعبة خطرة ياخالتي!!! �صاحت 

يا�صمني ولكنها م�صوقة و�صريعة ،،،، 

اأفكارك وت�صيع  األعاب العنف يا�صغريتي احلبيبة، فاإنها تعلمك االأذى والتعر�س لالآخرين وت�صتت  جتنبي 

وقتك وعلى ذلك �صيرتكك الكثري من �صديقاتك املقربات،، وعلى مواقع االإنرتنت الكثري من املواقع املحملة باالألعاب 

الرتفيهية املفيدة التي تنمي ذاكرتك وت�صاعدك على مراجعة واجباتك املدر�صية ، وتبادل احلديث مع ال�صديقات، 

وتدخل ال�صرور والن�صاط على يومك واإجازتك ، ميكنك اال�صتفادة منها وانها جداً رائعة يا حبيباتي.

�صمعاً وطاعًة يا اأمي،، اأنا جدا اآ�صفة .

هيا اإذن يا نور لنبحث عن لعبة ترفيهية منا�صبة ومفيدة،،

�صكراً لك يا خالتي،  و�صكراً لكم مل�صاركتي فاأنا على ا�صتعداد دائماً.....

بقلم / اأني�صة الرويعي

األلعاب 
اإللكترونية



مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com

محمد صادق

عبدالرحمن المالكي

سعود نايف
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مع
جت

م
مع

جت
م

روضة المها تقيم المهرجان التراثي لبراعمها

روضة ماجد الزياني التابعة لجمعية رعاية 
الطفل واألمومة تحتفل بيوم المرأة البحرينية



مجتمع
مجتمع
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يقيم أعياد ميالد لألطفال

حفل تدشين كتاب »أنا خليفة«
BOOK WORMS بالتعاون مع



اخلمي�س 19 �صفر 1436 ـ العدد 9377 

Thursday 11th December 2014 - No. 9377

NAT LELB

DORO RAE

HOSER SHIF

 Rearrange The Letters
to Form Names of The Picture


