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أعزائي 
البراعم

المراسالت

جاءنا �شهر م�شان املبارك يف اأ�شد �شهور ال�شنة حرارة وهو �شهر يونيو وكذلك �شهر 

يوليو مما يزيد من ال�شعور بالعط�ش طوال النهار.

لذا ين�شح خرباء التغذية باأن يكرث االن�شان ال�شائم من تناول االطعمة التي يكرث بها 

املاء مثل اخليار والبطيخ وال�شمام وفواكه ال�شيف االخرى يف وجبات الفطور وال�شحو 

لتعوي�ش عدم القدرة من ال�شرب اثناء النهار.

كما تعود البع�ش منا يف �شهر رم�شان تناول االغذية الد�شمة واللحوم واحللويات 

واملك�شرات وامل�شروبات لي�شد جوعه، وهذا خطاأ كبري الأن الواجب علينا حتى تكون معدتنا 

يف راحة من عناء كرثة االطعمة ال�شعبة اله�شم وان نقلل منها.

اعزائي.. املعدة بيت الداء وحتى ال ن�شاب بتلبك معوي علينا ان نختار االكل ال�شحي 

املفيد بالفيتامينات واملعادن واالمالح.

رم�شان  وكل  قدومه  عليكم  ومربوك  مفيداً  �شهيا  وفطوراً  مقبوال  �شياما  لكم  امتنى 

وانتم 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، منى النشابة
تنفيذ: عادل عاشور - سيد جالل سعيد

العادات الخاطئة في رمضان

البان كيك 

نباتات ال تنمو على سطح االرض

ماذا تعرف عن كوكب الزهرة؟

حكم

إعادة استخدام السي دي التالف

الصلصال

7

7

8

8

11

12

12

ماما شيخة
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ألطفالنا البراعم لتعويدهم 
على صيام الشهر الفضيل 

نصائح 

والقران  ال�شيام  و�شهر  والربكة  �شهر اخلري  فهو  الكرمي  رم�شان  �شهر  علينا  هل 

و�شهر التوبة والغفران.

فاخرتنا ال�شدقائنا الرباعم بع�ش الن�شائح لتعويدهم على ال�شيام يف رم�شان، 

خ�شو�شا وان تعويدهم على ال�شيام لي�ش باالمر ال�شعب. 

وهذه 7 ن�شائح اأ�شا�شية لتعويد االأطفال على ال�شيام يف �شهر رم�شان:

[ ت�شجيع االأطفال على ال�شيام من خالل حتديد مكافاأة عن كل يوم ي�شوموا فيه، 

اأو تعليق جدول يف البيت ي�شم الثالثني يوما وهي اأيام �شهر رم�شان املبارك، على اأن 

يحفز الوالدان الطفل على ال�شيام باإعطائه جنمة اأو عالمة مميزة يف اجلدول اأمام اليوم 

الذي قام ب�شيامه.

مفطر  اأنه  اكت�شاف  ما مت  اإذا  الت�شديد عليه يف حالة  اأو  الطفل  [ جتنب معاقبة 

وغري �شائم، فهذا ال�شلوك يتطلب هدوء وحكمة يف مواجهة الطفل بهذا ال�شلوك ملعرفة 

اأ�شبابه وعالجها.

[ اإ�شراك الطفل يف اإعداد وجبات االإفطار وال�شحور بو�شع الع�شائر اأو ال�شلطات، 

فهذا مينحه �شعور بالفرحة الأنه �شعور مميز يف �شهر رم�شان.

[ احلر�ش على تواجد الطفل منذ ال�شغر على مائدة االإفطار، فتجمع ال�شائمني 

عند موعد االإفطار وم�شهد تناول التمر حني يرفع اآذان املغرب لها اأثر كبري يف نف�ش 

الطفل، ويجعله يقبل على ال�شيام ليكون مثلهم.

[ الثناء على الطفل اأمام االأقارب حينما يكون �شائماً.

واأهمية  معني  الطفل  يدرك  حتى  ال�شحور  موعد  يف  الطفل  باإيقاظ  االهتمام   ]

َقاَل، َقاَل  َعْنُه   ُ َي اللهَّ َماِلٍك َر�شِ ْبِن  اأََن�ِش  ال�شحور يف �شهر رم�شان الأداء ال�شيام، فعن 

ُحوِر َبَرَكًة”. ُروا َفاإِنهَّ يِف ال�شهَّ ُ َعلَْيِه َو�َشلهََّم : “ َت�َشحهَّ لهَّى اللهَّ النهَِّبيُّ �شَ

�شهر  باأنه  الطفل  لي�شعر  البيت،  والروحاين يف  االإمياين  اجلو  من  حالة  ن�شر   ]

خمتلف عن باقي �شهور العام بجانب احلر�ش على تعليق ف�شائل ال�شيام وال�شالة يف 

هذا ال�شهر على اأحد اأركان البيت حتى يراها الطفل دوماً اأمامه فتذكره بف�شائل ال�شوم 

والطاعات يف �شهر رم�شان.
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Weekend
موقع ألعاب نت

ألعاب
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موقع مميز يعر�ش لنا عدداً  كبرياً  من العاب 

املوقع مبيزة  ويتمتع  واالوالد  الفتيات  للجن�شني 

يوفر  اللعب.   من  للكبار  الفر�شة  اتاحة  وهي 

فال�ش  العاب  ومنها  لعبه،   70 من  اكرث  املوقع 

والعاب 3D والعاب بنات باربي والعاب تلبي�ش 

ومكياج والعاب ديكور وترتيب والطبخ والغذاء 

، باال�شافة اىل العاب ال�شيارات وماريو و�شونيك 

والقو�ش واك�شن و�شبوجن بوب.

الف�شاء  والعاب  ودبابات  املدفعية  العاب 

قتالية  والعاب  وطائرة  والطريان  الف�شائيني 

وتن�ش  وبلياردو  و�شلة  قدم  كرة  والعاب 

واجلولف، �شباق واك�شن، وغريها من االلعاب.

كل هذه االلعاب جتدونها على الرابط التايل، 

وقت ممتع نتمناه لكم 

http://www.al3ab.net/All-Games.htm

ال�شغري  البطريق  حول  الفيلم  اأحداث  تدور  مغامرة   – متحركة  ر�شوم 

الطائرة  الذي يت�شبب يف جعل طائرة تهبط ا�شطرارًيا يف بلدته،  )بورورو( 

حتمل جمموعة من ال�شالحف امل�شافرين لتو�شيل زالجات ثلجية وامل�شاركة يف 

�شباق على اجلليد. تقوم ال�شالحف بتعليم بورورو ورفاقه روح املناف�شة، كما 

يلحقوا بهم يف �شفرهم لال�شرتاك يف ال�شباق.

سينما

بورورو: مغامرة ال�سباق 
Pororo Racing Adventure

 movies

ميكن جلميع ا�شدقاءنا الرباعم متابعة جميع هذه االفالم من خالل زيارة هذا الرابط:

html.1/14/ـ افالم ـ كارتون/http://el7l.biz/online2

 ويتيح هذا املوقع العزائنا اال�شتمتاع مب�شاهدة العديد من االفالم الكارتونية، وقت ممتع نتمناه لكم..

Agent F.O.XAqua TalesThe House of MagicMoshi Monsters Otto the Rhino
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مطبخ 

البراعم

 في رمضان 

بان كيكي المفضل 
● مقادير

110 غرامات طحني جميع اال�شتعماالت

بي�شتني 

90 مل ماء 

200 مل حليب 

60 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفه

ر�شة ملح 

�شكر بودرة

● احل�سوة مربى فراولة
كوب فراوله طازج مقطع قطع �شغرية

ن�شف كوب �شكر تطبخ على النار ملدة 15 دقيقه حتى يذوب الفراوله وي�شبح مربى 

● طريقة عمل العجينة 
• ينخل الطحني مع امللح 

• تو�شع البي�ش واحلليب على الطحني النخول ويخلط جيدا 
• يوخذ ن�شف كمية الزبدة وتو�شع على خليط الطحني وتعجن جيدا حتى ت�شبح عجينة 

�شائله 
• يوخذ مقله تيفال وي�شخن قليالً ويو�شع قليل من الزبدة 

• يو�شع مقدار ملعقتني من اخلليط يف املقله ب�شكل دائرة وتطبخ ملدة دقيقه واحدة وبعدها 
تقلبل على الوجه الثاين ملدة دقيقه اأي�شاً 

• حت�شى مبربى الفراوله وتثني على �شكل مثلث وتزين بال�شكر البودر
وبالهناء والعافيه
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وتغذية
عيادة

العادات الخاطئة في رمضان »3-1«
1- تناول املاء بكرثة وقت ال�شحور وقبل الفجر حيث يعتقد الكثريين 

اأنه يقي اجل�شم من العط�ش طوال نهار رم�شان ،ولكن �شرب املاء بكرثة اأثناء 

ال�شحور يعمل على زيادة عمل الكلية للتخل�ش من املاء مما قد ي�شبب العط�ش 

بنهار رم�شان ،لذلك ين�شح بتناول الفاكهة الغنية باملاء على ال�شحور مثل 

البطيخ وال�شمام والتفاح فهي تعمل على اإفراز املاء تدريجياً يف اجل�شم اأثناء 

ال�شوم.

2- احرت�شوا من �شرب املاء البارد عند االإفطار مبا�شرة حيث يعمل على 

اجلهاز  مب�شاكل  اجل�شم  ي�شيب  مما  واالأمعاء  املعدة  اإىل  الدم  حركة  تقليل 

ين�شح  لذلك   ، الكبد  تليف  وي�شبب  تقل�شات  وحدوث  مغ�ش  من  اله�شمي 

اأو  االإفطار  بعد  الغرفة  درجة حرارة  الفاتر يف  املاء  ب�شرب  التغذية  خرباء 

البارد  املاء  تناول  ميكن  االإفطار  وجبة  تناول  وبعد  بالتمر  احلليب  �شرب 

لريوي العط�ش. 

زينب جميل  احمد المديفعمساهمة من الطفلة 
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ف
عار

م

الغرنـــــــاطي

ماذا تعرف 
عن كوكب الزهرة؟

ال�شم�ش يوجد  البعد عن  ثاين كوكب يف  الزهرة 
ال�شم�ش بني االر�ش وكوكب عطارد. با�شتثناء  ال�شماوية  االأجرام  اأملع  يقطع وهو  االر�ش  من  اقرتاباً  الكواكب  اأكرث  وهو  والقمر 

م�شاره حول ال�شم�ش يف 225 يوما.

هو اأبو القا�شم ا�شبغ بن حممد املهري املعروف بالغرناطي ن�شاأ يف قرطبة ثم رحل اىل غرناطة 

مهم يف العلوم الطبية.واقام فيها بقية عمره ومنها اكت�شب لقبه. كان عاملا يف احل�شاب والهند�شة والفلك والطب وله دور 

و«طبيعة  باملعامالت«  املعروف  العدد  و»ثمار  الهند�شة«  اىل  »املدخل  كتاب  كتبه  اأ�شهر  من 

العدد« و»كبري يف الهند�شة« و»الكامل يف ح�شاب الهوائي«.
وله كتابان عن اال�شطرالب.

اأعد جداول فلكية بها معلومات دقيقة عن ار�شاد االجرام الف�شائية املختلفة. 

ولد عام 972 ميالدية وتويف عام 1035م.

 Universal اأ�شهر منفذ تو�شيل )اأ�شهر �شيء يف الدنيا( وهو اخت�شار لـ :USB
االأجهزة املختلفة وت�شغيل  البيانات بني  Serial Bus وهو منفذ خمت�ش يف نقل 
اأجهزة تتعلق بالكمبيوتر )مثل الفاأرة والكيبورد وغريها( وي�شتطيع ت�شغيل كثري 

من االأجهزة دون احلاجة مل�شدر خارجي للطاقة بل ي�شتخدم طاقة اجلهاز املو�شل 

به والذي هو الكمبيوتر عادة، واآخر تطور لهذه التقنية هي USB 3.0 حيث اأنه 

فائق ال�شرعة يف نقل البيانات ف�شرعته ت�شل لـ 10 جيجا بت/ثانية.

التو�سيل والبيانات

8

نباتات ل تنمو على �سطح الأر�ض
مت�ش  وال  واحلدائق،  الغابات  يف  تنمو،  نباتات  عن  تقراأ  عندما  ت�شتغرب  قد 

هو  ذلك  اىل  ودافعها  الغابات.  ا�شجار  على  عاليا  تعي�ش  النها  وذلك  ابدا:  االر�ش 

بع�شا، وحتجب عنها �شوء  بع�شها  قريبة من  تكون  عاليا  تنمو  التي  اال�شجار  ان 

ال�شم�ش، في�شبح بذلك منوها �شعبا لذلك تلجاأ اىل اال�شجار العالية لتتمتع باأ�شعة 

ال�شم�ش، وتكون قريبة من ال�شوء لتنمو. والغريب ان هذه النباتات ال تتطفل على 

ماء ومواد معدنية، من  تعي�ش عليها، فهي حت�شل على غذائها، من  التي  اال�شجار 

االوراق التالفة وروث الطيور و�شوى ذلك من مواد ت�شقط عادة على تلك اال�شجار. 

والطحلب  ال�شنديان،  �شجرة  على  ينمو  الذي  ال�شرخ�ش  نذكر:  النباتات  تلك  من 

وال�شحلبية. ولكن، يبقى ال�شوؤال االهم، وهو: كيف ت�شتطيع تلك النباتات الو�شول 

اىل اعايل اال�شجار؟

توجد  انها  اذ  االمر،  وت�شهل  العملية  هذه  الطحلب،  او  ال�شرخ�ش،  بذرة  تبداأ 

النباتات  حمبو�شة بني �شقوق حلاء ال�شجر، وتنمو مكونة و�شادة ت�شتطيع حبوب 

االأكرب حجما الهبوط عليها والنمو من ثم اىل اأعلى.

وهكذا، اذا، ت�شبح ال�شجرة م�شيافة لنباتات خمتلفة االنواع.
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ت
ساهما

م
هو اأبو القا�شم ا�شبغ بن حممد املهري املعروف بالغرناطي ن�شاأ يف قرطبة ثم رحل اىل غرناطة 

مهم يف العلوم الطبية.واقام فيها بقية عمره ومنها اكت�شب لقبه. كان عاملا يف احل�شاب والهند�شة والفلك والطب وله دور 

و«طبيعة  باملعامالت«  املعروف  العدد  و»ثمار  الهند�شة«  اىل  »املدخل  كتاب  كتبه  اأ�شهر  من 

العدد« و»كبري يف الهند�شة« و»الكامل يف ح�شاب الهوائي«.
وله كتابان عن اال�شطرالب.

اأعد جداول فلكية بها معلومات دقيقة عن ار�شاد االجرام الف�شائية املختلفة. 

ولد عام 972 ميالدية وتويف عام 1035م.
سارة إبراهيم بدر

ميكنكم ارسال مساهامتكم

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com

محمد صادق

مريم عبدالله متروك
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مسابقات
ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف 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 

سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًلمؤسسة األيام للنشر

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1-رو�سيا

2-اليونان

-1

-2

1ـ بلجيكا

1- 1033م

املراآة

اال�شفنج

الثلج

ترى كل شيء وليس لها 
عيون؟

كله ثقوب مع ذلك يحتفظ 
بالماء؟

هو من الماء ويعود اليه 
فما هو؟

األب البنه: هل تعلم 

ان المرء في الحياة 

يشعر بفرحة أكبر في 

العطاء أكثر من االخذ!!

االبن: إذن اعطني 
دينارا يا أبي.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

علم أي دولة

من داخل العدد
اجابة االلغاز

في أي عام ولد الغرناطي؟

فاطمة �شالم ح�شن

جواد هاين عي�شى

طرائف

ألغاز
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2- 1035م1- 972م
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ي
سال

ت

حكم

أكمل الرسم

االبتسامة كلمة معروف 
من غير حروف!

كلنا كالقمر .. له جانب 
مظلم!!

من أطاع الواشي ضَيع 
الصديق!

االجتهاد أربح بضاعة. 
إذا غلب الهوى بطل 

الرأى. 

الفوارق
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أصنع
بنفسك

استخدام 
السي دي التالف

الصلصال

123
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تسالي
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المتاهة
فك الرمز التايل

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

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

فك الرموز 
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14

عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا

الخميس 5 رمضان 1435 - العدد 9215 
Thursday 3nd July 2014 - No. 9215

فاضل عباس

حسن فاضل زين الدين

رؤى حازم الفيل

سارة علي الزين

فجر محمد الكحالي

خليفة محمد الكحالي
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االطفال يتابعون كأس مجتمع
العالم بمركز األيام اإلعالمي
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Circle the correct action 
word for each picture.

Write / Throw / Drink

Stand / Sleep / Kick

Swim / Sweep / Write

Brush / Watch / Catch

Watch / Wash / Draw

Open / Hop / Draw
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