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بّسوم:

شرطي المرور ينظم السير



أعزائي 
البراعم

المراسالت

فطر �الن�سان على حب �الفر�ح و�العياد. �ذ تتزين �لنفو�س وتلب�س �لبالد �أبهى 

�ملحبة  �أو��سر  تدعم  �لتي  و�لزيار�ت  �لتهاين  ويتبادلون  �لنا�س  ويتو��سل  حللها 

و�الخاء و�لرت�حم.

�لعيد مبا ي�سفى  ولالأعياد يف �ال�سالم معنى خا�س ومفاهيم �سامية وينفرد 

عليه من �سمات �لعلو و�ل�سرف الأنه من �جل فكرة خالدة وحتقيق هدف بنيل.

فعيد �لفطر يفرح �ل�سائم ب�سيامه وفطره وعيد �ال�سحى يفرح �حلاج بحجته.

�أحبائي.. �لعيد فرحة و�أجمل ما فيه �ن يت�سافح متخا�سمان و�ن تر�سم �بت�سامة 

�سافية يف وجه �سديقك.

فالعيد منا�سبة �جتماعية للتو�د و�لرت�حم و�لتعاطف.. ��سعد �هلل �يامكم وجعلها 

كلها �فر�ح.

وكل عام و�نتم بخري

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

مسلسل عدنان ولينا

عالج مشكلة قضم األظافر

جيز كيك بالتوفي

الدولفين الوردي

عطارد

دب بالورق

أخطبوط بالصلصــال

6
7
7
8
8

12

12

ماما شيخة
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اعزائي الرباعم..

الذي  ال�شهر  وهو  احلجة  ذي  �شهر  من  الثامن  اليوم  ي�شادف 

فر�س اهلل على عباده حّج بيته احلرام، فاحلج هو الركن اخلام�س 

من اأركان الإ�شالم، وقد جعل اهلل تعاىل فيه منافع اأولها اأداء منا�شك 

من  احلجاج  ويطهر  له  وحبا  هلل  طاعة  الأكمل  الوجه  على  احلج 

�شتى  من  للم�شلمني  �شنويًّا  لقاء  احلج  مو�شم  يعد  ثانياً  الذنوب، 

ويتعاونوا  بينهم  فيما  ليت�شاوروا  فيه  يجتمعون  الأر�س،  اأقطار 

على الرب والتقوى.

التقرير ن�شرد لكم اعزائي منا�شك احلج وهي:  ومن خالل هذا 

الإحرام والنية، فعندما يريد امل�شلم اأداء فري�شة احلج يختار لذلك 

مالً حاللً، ويجدد التوبة من ذنوبه، ويختار رفقة طيبة، ثم ي�شافر 

اإىل بيت اهلل احلرام، فاإذا و�شل احلاج اإىل امليقات، وهو املكان الذي 

ل يجوز اأن يتجاوزه احلاج اإل وهو حمرم، اغت�شل ولب�س اإزاًرا على 

و�شطه ورداء على كتفيه، اأما املراأة فتلب�س مالب�شها ال�شرعية. 

اللهم  »لبيك  قائال:  بالتلبية  ويبداأ  الن�شك،  احلاج يف  يدخل  ثم 

لبيك، لبيك ل �شريك لك لبيك، اإن احلمد والنعمة لك وامللك، ل �شريك 

لك« ويكرث من التلبية.

بادًئا  الكعبة،  حول  للطواف  توجه  مكة  اإىل  احلاج  و�شل  اإذا 

باحلجر الأ�شود جاعالً الكعبة عن ي�شاره، ويطوف �شبعة اأ�شواط، 

ومن ال�شنة تقبيل احلجر الأ�شود دون مزاحمة، فاإن مل يتمكن احلاج 

مل�شه بيده اكتفى بالتكبري عند حماذاته وللحاج اأن يدعو مبا �شاء 

يف اأثناء الطواف، وبعد النتهاء من الطواف ي�شلي احلاج ركعتني 

خلف مقام »اإبراهيم«، اأو يف اأي مكان يتي�شر له، وي�شتحب للحاج 

اأن ي�شرب من ماء زمزم. 

»ال�شفا«،  اإىل  في�شعد  امل�شعى،  اإىل  احلاج  يذهب  الطواف  بعد 

»املروة«  اإىل  متجًها  يذهب  ثم  ويدعو،  ويكرب  الكعبة،  اإىل  ويتجه 

الثاين، فيتجه  ال�شوط  ثم ي�شرع يف  اإليها، ويكرب ويدعو،  في�شعد 

ينتهى  اأ�شواط  �شبعة  يكمل  »ال�شفا« وهكذا حتى  اإىل  »املروة«  من 

اآخرها عند »املروة«.  يف �شباح اليوم الثامن يتوجه احلاج 

اأن  احلاج  على  التا�شع  واليوم  بها،  للمبيت  »منى«  اإىل 

التا�شع  يوم  �شم�س  غروب  وبعد  عرفة،  اإىل  يتوجه 

اإىل  احلاج  يتوجه  احلجة  ذي  من 

يقوم  العا�شر  واليوم  مزدلفة 

احلاج برمي اجلمرات واحللق 

والذبح.

أطفالنا األعزاء.. 
تعرفوا على مناسك الحج



4 الخميس 8 ذو الحجة 1435 - العدد 9306 
Thursday 2nd October 2014 - No. 9306



الخميس 8 ذو الحجة 1435 - العدد 9306 5
Thursday 2nd October 2014 - No. 9306



6 الخميس 8 ذو الحجة 1435 - العدد 9306 
Thursday 2nd October 2014 - No. 9306

Weekend

يقدم »ابل �شتور« لالطفال امل�شل�شل الكرتوين عدنان ولينا، ليعيد 

لكم اأيام الطفولة عرب م�شاهدته على اجهزتكم اليفون واليبود واليباد، 

التطبيق يتيح لك ال�شتمتاع بامكانية تنزيل احللقات كاملة وم�شاهدتها 

بدون النرتنت.

الكارتونية  امل�شل�شالت  اأجنح  من  الكارتوين  امل�شل�شل  هذا  ويعترب 

بعد  العامل  و�شع  حول  امل�شل�شل  اأحداث  وتدور  العربية  اإىل  املدبلجة 

احلرب العاملية الثالثة، وعن احلروب والدمار التي حلت بالأر�س.

عدنان ولينا

مكتبة البراعم

باإمكان الأطفال ال�شغار حتميل هذه الألعاب من خالل

Education games 

ملك هوكي الهواء

لعبة ح�شرية وممتعة مل�شتخدمي الي فون والي باد، منا�شبة 

البعاد  ثالثية  مذهلة  بر�شومات  اللعبة  وتتميز  العمار.  جلميع 

والتحكم ال�شهل وحتدي ال�شدقاء، هذه اللعبة بدون ت�شجيل ميكن 

اللعب مبا�شرة وال�شتمتاع بها.

كلمة في أربع صور

ع�شالت  حترك  م�شلية  لعبة 

وقوة  دكاءك  وتخترب  الدماغ 

وتن�شط  لديك  والربط  ال�شتنتاج 

تنا�شب  لعبة  فهي  العربية،  لغتك 

م�شتويات  ولها  العمار  جميع 

عديدة وتتدرج يف ال�شعوبة كلما 

تقدمت يف املراحل.

من فضلك

الكتاب اىل غر�س  يهدف هذا 

املقبولة  الجتماعية  الداب 

وحتديدا  احلميدة  والخالق 

�شيء  ال�شتذان عند طلب  اأهمية 

ما، وكيف ومتى نقول كلمة من 

ف�شلك. هذا الكتاب ينا�شب الفئة 

العمرية من �شن 6 �شنوات فما 

على  الكتاب  هذا  وي�شمل  فوق 

ثالث ق�ش�س وهي: كرة خالد، 

�شال�س والع�شري، ق�شة �شعاد.

تحدث وتفاهم

الطيب،  ال�شلوك  تعلم  �شل�شلة  من 

الطفال  بتعليم  خا�شة  كتب  وهي 

اجتاه  واحرتام  مب�شوؤولية  الت�شرف 

كتهدئة  الخرين،  واجت��اه  انف�شهم 

الخرين  اىل  وال�شتماع  النف�س 

العمرية من  وفهمهم، وينا�شب لفئة 

3 �شنوات فما فوق.

كــارتون

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

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خ��الل 



وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

كيك اأمريكانا بالفانيليا »امل�شتطيل ولي�س ال�شوي�س رول« املقادير: 

1 ق�شطة 

6 حبات كريي 

علبة درمي ويب 

علبة كرمي كراميل 

لوز جمرو�س 
تويف »�شكر حمروق + ق�شطة«

الطريقة:

ن�شع يف اخلالط »الكريي + الق�شطة + الكرمي كراميل + الدرمي يقطع الكيك اىل �شرائح »مثل التو�شت« ثم ير�س يف �شينية. 

ن�شب ن�شف اخلليط على �شرائح الكيك ثم ننرث اللوز املب�شور ويب« وتخلط جيداً.
خليط حتى نغطيه ثم ن�شع ن�شف خليط التويف.  من  تبقى  ما  ثم  الكيك  �شرائح  من  اخرى  طبقة  الكريي ثم اللوز املب�شور ثم ما تبقى من التويف ويو�شع يف الثالجة ن�شع 

[ م�ساهمة من ميمونة �سعيد الإقبال 7�سنوات حتى يربد ويقدم.
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جيز كيك بالتوفي

• قلمي اأظافر طفلك بانتظام حتى ل يكون هناك 
ما يق�شمه. 

وحاوىل  بال�شلوك،  يقوم  واأين  متى  لحظي   •
اأو التحاور معه  ت�شتيت انتباهه مب�شاركته لعبة ما 

لين�شغل عن الأمر الذي يقلقه.

واح��ذري  واحل��ن��ان،  باحلب  طفلك  اغمري   •
ا�شتخدام احلب كاأداة يف العقاب والثواب.

• �شجعيه على التعبري عن م�شاعره واأفكاره دون 

قلق، من خالل: الرحالت والألعاب، الر�شم الذي يعد 

و�شيلة رائعة يعرب بها الطفل عما بداخله.

يحب  الطفل  لأن  معه  للعب  وقتاً  خ�ش�شي   •
اللعب مع اأمه، حيث ي�شعره ذلك باهتمامها.

واأثرها على �شحته  العادة  �شوء هذه  اأفهميه   •  

بكلمات  قبحها  اإىل  ووجهيه  يديه،  �شكل  وت�شويه 

م�شجعة تبث الثقة يف نف�شه.

عالج مشكلة قضم األظافر



ف
عار

م

تطري  التي  احل�شرات  من 
وتبي�س.. تتغذى الأنثى على 

واحليوان  الن�شان  دم 
ذكر  ام��ا  وال��ط��ي��ور 

البعو�س يتغذى 

خال�شة  ع��ل��ى 
تت�شبب  ال���زه���ور 

الم��را���س  نقل  يف  املالريا البعو�شة  مثل  الن�شان  اىل  اخلطرة 
يعي�س  ال�شغراء.  احلمى  ومر�س 

الراكدة  املياه  قرب  البعو�س 
وامل�شتنقعات و�شفاف النهار.

البعوضة

يختلف الدلفني الوردي عن الدلفني العادي يف كثري من الأ�شياء حيث يتميز بلونه 

اجلميل امللفت للنظر ومن املعروف انه عند ولدته ل يكون وردياً ولكن يكون رمادياً 

وعندما يتقدم يف ال�شن ياأخذ اللون الوردي.

العامل،  اأنهار  اأكرب  الذي يعد من  باأمريكا اجلنوبية  الأمازون  الدلفني يف نهر  يعي�س هذا 

الأ�شماك وال�شرطان. وتتميز هذه  الدولفني اىل 6000 كيلو، ويتغذى على  حيث ي�شل وزن 

الدلفني بالوحدة حيث ل تعي�س غري اأول 4 �شنوات فقط من عمرها مع اأ�شرتها ثم تنعزل ومتو�شط عمر 

الدلفني الوردي حوايل 40 �شنة.

يتعر�س هذا الكائن لالنقرا�س ب�شبب طمع ال�شيادين فيه حيث يبيعون اأ�شنانه الالمعة باأ�شعار باهظة.
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الدولفين الوردي

عطارد
عطارد هو اقرب كواكب املجموعة 

اأ�شغر  وثاين  ال�شم�س،  اإىل  ال�شم�شية 

الكواكب يف النظام، قطره 40% اأ�شغر 

القمر،  من  اأكرب  و%40  الأر�س  من 

امل�شرتي  قمر  جانيميد  من  اأ�شغر  هو 

وتيتان قمر زحل.

مليء  القمر،  ي�شبه  عامل  عطارد 

منخف�شات  على  ويحتوي  باحلفر، 

عمالقة، والعديد من احلمم الربكانية.



الخميس 8 ذو الحجة 1435 - العدد 9306 9
Thursday 2nd October 2014 - No. 9306

حممد �سادق

 Kumqut كومكوت

موطنها ال�شني ت�شنف من احلم�شيات �شغرية 

جداً بحجم العنب وب�شكل الربتقاله غنية جداً 

. c بفيتامني

مساهمة: من حسن محمد هارون

ريحان الخالدي

سارة عبدالناصر

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

�وروجو�ي

بار�جو�ي

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

عبري �إبر�هيم حمادة

فاطمة فوؤ�د عبا�س

حممد حممود �آل رحمة

حممود ها�سم �لكوهجي

نور �أمري �إبر�هيم

ب�ساير ح�سن عا�سور

ماليزيا

بني 30 اىل 100 بي�شة.

- اأول من اخرتع التلفون هو الك�شندر جراهام 

بل يف عام 1876م وكان من اأهم فوائد اخرتاعه 

الت�شال �شلكيا.

هو  الكهربائي  امل�شباح  اخرتع  من  اأول   -

توما�س ادي�شون يف عام 1878م.

- اأول من اخرتع �شاعة اليد هو لوى كارتييه 

يف عام 1904م.

لوي�س  هو  الت�شوير  الة  اخرتع  من  اأول   -

داجري يف عام 1839 م.

�الأول: كيف يكون �حلليب بارد�؟

�لثاين: بو�سع �لبقرة يف �لثالجة.

طووول  من  تعبت  لأنها  �شقطت،  قدمية...  بناية 

الوقوف.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

حليب بارد

طول وقوف

علم أي دولة؟

من داخل العدد

60 �شنة40 �شنة

كم يبلغ متو�شط عمر الدولفني الوردي؟

طرائف

مخترعون

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2



الفوارق العشرة

الخميس 8 ذو الحجة 1435 - العدد 9306 11
Thursday 2nd October 2014 - No. 9306

اكمل الرسم

تعلم الرسم

تساليتسالي

4

3

2

1
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أخطبوط بالصلصــال
1234

1
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6

3
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دب بالورق

اصنع
بنفسك



  

عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا

مجتبى خالد

علوي نظير

سارة عادل فاضل

نورة صالح الذوادي

زينب أنور رمضان

عبدالعزيز عباس

الخميس 8 ذو الحجة 1435 - العدد 9306 13
Thursday 2nd October 2014 - No. 9306

 



14 الخميس 8 ذو الحجة 1435 - العدد 9306 
Thursday 2nd October 2014 - No. 9306

روضة الفاروق تقيم شعائر الحج لبراعمها

مجتمع
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أطفال روضة سارة يؤدون مناسك الحج

مجتمع



  

Look
at the pictures. circle the correct words:
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ويأتيك باألخبار من لم تزودستبدي لك األيام ما كنت جاهاًل

Potato          ginger Cauliflower      broccoli

Cabbage       lettuceGarlic         Onion

 Cucumber    Zucchini 

Peas         Spinach


