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بسوم
يؤدي واجباته الدينية



أعزائي 
البراعم

المراسالت

ان بع�ض  بل  اأو �صغاراً.  كباراً  كنا  ال�صيام ونحر�ض عليه �صواء  كلنا نحب 

ال�صغار ي�صرون على ال�صيام حتى لو تعمد اآباوؤهم عدم اإيقاظهم وقت ال�صحور 

ولكن قد جند قلة قليلة من ال�صغار الذين ال ي�صربون على ال�صيام رغم قدرتهم 

فال  اأوالدهم،  على  مربر  غري  من  يخافون  واالأمهات  االآباء  من  قلة  وهناك  عليه، 

ي�صمحون لهم بال�صيام. ظناً منهم اأنه ميكن اأن ي�صرهم وهذه مبالغة يف اخلوف.

اأيام  نبداأ بال�صيام عدة  اأعزائي علينا االعتياد على ال�صوم منذ ال�صغر فمثالً 

الطفل ذو ال�صت �صنوات لن ي�صتطيع امتام �صيامه، فمن  حتى نعتاد عليه فمثالً 

املمكن اأن ي�صوم يوماً ويفطر يوماً و�صيعتاد بعد ذلك عليه وي�صب على حبه.

اأعزائي ان ديننا دين رحمة ولطف فال�صيخ الكبري يف ال�صن الذي ال ي�صتطيع 

ال�صوم فعليه ان يطعم م�صكيناً.

اأما املري�ض وامل�صافر الذي ال ي�صتطيع ال�صوم فعليهما ان ي�صوما بعد �صهر 

رم�صان الأنه كالدين البد من ت�صديده.

فلله وهو  اإال �صوم رم�صان  له  احل�صنة حتت�صب  اآدم  بني  اأعمال  كل  اأعزائي 

يجزي عليه.

ف�صوموا لربكم واأ�صكروه.

العدد

للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« 
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل

إعداد: منى النشابة

العادات الخاطئة في رمضان

سلطة الجرجير

طبقة االوزون

جذع الشجر

تعلم الرسم

اصنع بنفسك خروف

الصلصال
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12

ماما شيخة



رمضانيات
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1ــ االإم�صاك عن كل ما يفطر من طلوع الفجر اإىل غروب ال�صم�ض.

2ــ النية: فالبد ان ينوي امل�صلم ال�صيام والبد اأن تكون النية قبل الفجر من كل ليلة من ليايل رم�صان. وت�صح النية يف اأي 

جزء من الليل. املهم اأن تكون قبل الفجر..

وال ي�صرتط التلفظ بالنية اأي ال ي�صرتط اأن تقول نويت ال�صيام غداً مثالً. بل يكفي اأن تنوي بقلبك فاإنها عمل قلبي تنوي به 

الفعل امتثاالً الأمر اهلل.. فمن ت�صحر بالليل قا�صداً ال�صيام فقد نوى ومن عقد العزم على ال�صيام خمل�صاً له فقد نوى حتى وان 

مل يت�صحر، قال ر�صول اهلل �صلى عليه و�صلم: »من مل ُيجمع ال�صيام قبل الفجر فال �صيام له«. ومعنى يجمع ال�صيام اأي يعقد 

النية والعزم على ال�صيام.

أحاديث شريفة رمضانية
1ــ قال �صلى عليه و�صلم يف احلديث القد�صي: »كل عمل ابن اآدم له. اإال ال�صوم فاإنه يل واأنا اأجزي به«.

2ــ قال عليه ال�صالة وال�صالم )من �صام رم�صان اإمياناً واحت�صاباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاأخر(. 

3ــ قال �صلى عليه و�صلم: )والذي نف�صي بيده خللوف فم ال�صائم اأطيب عند اهلل من ريح امل�صك(.

أركان الصيام
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Weekend
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Ernest & Celestine

The Snow Queen

Barbie and her 

Despicable Me 2

The Lion King

ميكن جلميع ا�صدقاءنا الرباعم متابعة 

جميع هذه االفالم من خالل زيارة هذا 

الرابط:

http://el7l.biz/online2/14/_1/افالم_كارتون.html
 ويتيح هذا املوقع العزائنا اال�صتمتاع 

مب�صاهدة العديد من االفالم الكارتونية، 

وقت ممتع نتمناه لكم..

الكرتون  من ق�ص�ض  االعزاء جمموعة  املوقع الطفالنا  هذا  يعر�ض 

القدمية )زمن الطيبني( ومن احللقات التي يعر�صها املوقع: مايا، قرية 

زعتور،  روكي،  �صنبل،  عودة  ماجد،  كابنت  العجائب،  رحلة  التوت، 

الف�صاء،  �صهم  نيلز،  مغامرات  الدين،  عالء  احليوان،  �صديق  خمل�ض 

البوؤ�صاء، فادي بائع احلليب، مغامرات زينة، �صايل، املخرتع ال�صغري، 

الرحالة ال�صغري، احالم هبه، ا�صايل لبيبة، حكايات ما احالها، ال�صربة 

ال�صاعقة، كابنت رابح، كونان، موجاكو، توته يف املريخ، الكابنت ثابت.

هذا  على  م�صاهدتها  ميكنك  واكرث  الكرتونية  الق�ص�ض  هذه  جميع 

الرابط: 

http://www.cartoonarabi.com/index.php

موقع الكرتون العربي
سينما

ر�صوم متحركة »اك�صن« مغامرة تدور اأحداث 

الذي يعمل طباًخا للكعك  االأرنب فو  الفيلم حول 

تدريًبا  يتلقى  والذي  ال�صينية،  بكني  مدينة  يف 

اأن  منه  يطلب  حيث  القرد،  �صيفو  يد  على  مكثًفا 

الباندا  وهو  �صيفو،  املعلم  اأعداء  األد  اأحد  يقاوم 

مدى  الالحقة  االأحداث  من  يت�صح  ولكن  �صال�ض، 

الزيف الذي يرتع فيه

أسطورة األرنب
Legend of a Rabbit

Movies
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عيادة
وتغذية

فهي  االإفطار  وجبة  اأثناء  املقلية  االأطعمة  تتناولوا  ال   -1

وال�صمنة  اله�صم  �صعوبة  اإىل  وتوؤدى  املعدة  على  خطراً  ت�صكل 

واحلمو�صة املتكررة بعد االإفطار فيجب احلذر من تلك االأطعمة 

اأثناء وجبة االإفطار.

* االأطعمة املقلية توؤدي اإىل �صعوبة اله�صم وال�صمنة.

* تناول احللوى بعد �صالة الرتاويح وبكميات �صغرية . 

2– ال تتناولوا احللوى بعد االإفطار 

الدهون  تركم  اإىل  يوؤدى  مبا�صرة 

ال�صمنة  وزيادة  اجل�صم  يف 

اأردمت  اإذا  ،لذلك  والكولي�صرتول 

احللويات  تناول  اأ�صدقائي 

�صالة  بعد  تتناولها  اأن  يجب 

�صغرية  وبقطعة  الرتاويح 

يف  اثنتني  اأو  مرة  ويف�صل 

االأ�صبوع بحد اأق�صى.

العادات الخاطئة
في رمضان )3-2(

المكونات
جرجري

خيار

ب�صل ابي�ض

طماطم

حبات من الرمان احلام�ض

حبات من اجلوز

قليل من االفكادو

الصلصة
قليل من خل التفاح

زيت الزيتون

قليل من دب�ض الرمان

ملح ح�صب الرغبة

قليل من ال�صماق ير�ض على ال�صلطة

الطريقة
تر�ض  ثم  ومن  متنا�صقة  قطع  اىل  املكونات  جميع  تقطع 

بال�صل�صة عند التقدمي.

بالهنا والعافية

مساهمة من الطفلة زينب 
جميل احمد المديفع

سلطة الجرجير

مطبخ

البراعم في 

رمضان



Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii 
accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi 
vocibus suscipiantur.

Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit 
de�niebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte de�nitionem, 

-
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ف
عار

م

�صطح  من  كيلومرتاً   30 ارتفاع  على  االأوزون  طبقة  تقع 

ا�صعاعات  من  االأر�ض  حماية  يف  مهماً  دوراً  تلعب  وهي  االأر�ض. 

ال�صم�ض ال�صارة خا�صة اال�صعة فوق البنف�صجية، ولقد اكت�صف يف 

الثمانينات من القرن املا�صي ثقب يف هذه الطبقة تبلغ م�صاحته 28 

ن�صب  زيادة  و�صببه  اجلنوبي..  القطب  فوق  يقع  مربعاً  كيلومرتاً 

غاز ثاين اأك�صيد الكربون يف الهواء لكرثة الن�صاطات ال�صناعية على 

اأكا�صيد  وزيادة  والربومني  الكلور  غازات  ن�صب  وزيادة  االأر�ض. 

مناخ  على  جداً  �صار  اأثر  االأوزون  ولثقب  والنرتوجني..  الكربيت 

االأر�ض ون�صاطات الكائنات احلية عليها.

الذين  اأيها  تعاىل:«يا  اهلل  قال 

كتب  كما  ال�صيام  عليكم  كتب  اآمنوا 

على الذين من قبلكم لعلكم تتقون« من 

�صورة البقرة.

اأحاديث  ال�صيام  ف�صل  يف  كذلك  ورد  وقد 

كثرية.

ُتبني ف�صله وحتث عليه. با�صلوب باهر ومنها قول 

ر�صول اهلل �صلى عليه و�صلم )قال اهلل عز وجل كل عمل 

ابن اآدم له اإال ال�صوم فاإنه يل واأنا اأجزي به(..

ي�صر  ال�صوم  اأن  اأي  جنة  وال�صيام 

�صاحبه ويحفظه من الوقوع يف املعا�صي 

فاإذا كان يوم �صوم اأحدكم فال يرفث وال 

قاتله  اأو  اأحد  �صابه  فاإن  ي�صخب 

فليقل )اإين �صائم اإين �صائم(..

التي حتمل  ال�صجر خمزن للخاليا  جذع 

اأجزاء  باقي  اإىل  اجلذور  من  والغذاء  املاء 

ال�صجرة.

وي�صبه جذع ال�صجرة خاليا جلد االن�صان 

يف حمايته الجزاء ال�صجرة الداخلية، وبع�ض 

وبع�صها  ناعمة  ال�صجر  يف  اجلذوع  ق�صور 

اأنواع  فت�صكنه  يت�صقق  وبع�صها  �صميكة 

كالطحالب واخلناف�ض  معينة من احل�صرات 

والعناكب.

جذع 
الشجر

رمضان 
نور 

الطاعة 
وصدق 
اليقين

طبقة 
األوزون



Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii 
accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi 
vocibus suscipiantur.

Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit 
de�niebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte de�nitionem, 

-

مساهمات

آية عبدالجليل

محمد صادق

عيسى صادق

م ارسال مساهامتكم
ميكنك

صوركم من خالل هذا اإلمييل:
و

barae
m@alay

am.com
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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 جللاهللًامؤسسة األيام للنشر

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1- ال�صني

2- كوريا ال�صمالية

-1

-2

1ـ رو�صيا

1- 972م

ال�صلحفاة

ال�صوء

البي�ض

 ما هو الذي لحمه من الداخل 

و عظمه من الخارج ؟

إذا دخل الماء لم يبتل ؟

ما هو الشي الذي ال يستفاد 
منه إال إذا كسر ؟

المريض للطبيب: هل 

الدودة الزائدة لها فائدة 

في جسم االنسان؟

الطبيب: ان لم يكن لها 

فائدة لجسم االنسان 

ففائدتها كبيرة بالنسبة 
لنا.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

علم أي دولة

من داخل العدد
اجابة االلغاز

على أي ارتفاع تقع طبقة األوزون؟

رو�صة اأحمد �صعد

م�صاعل �صاكر

طرائف

ألغاز
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2- 30 كيلومرت1- 28 كيلومرت
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ي
سال

ت

لون معنا

حكم

أكمل الرسم
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استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان. 

اقتنص الفرصة فالوقت ال يعود.
الوحدة خير من جليس السوء. 

الوفاء سجية الكرام.
الناس معادن.

تعلـم 
الـرســم



كيف تصنع خروف
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أصنع
بنفسك

1

3

5

2

4

6

7

1

2

3

4

الصلصال



تسالي فك الرموز
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المتاهة

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

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

فك الرمز التايل



عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
خولة خالدنا

شيخة خالد

عبدالله طالب

رغد صالح

شهد صالح

فاطمة خالد
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مجتمع

تهنئة قلبية إلى األستاذ هاني مصطفى بمناسبة 

نجاح كيندا بمجموع 97% و جودي بمجموع 

95% وندعوا الله أن يحفظهم لنا من كل شر 

عمكم طارق غانم 

حمد عبدالنبي من 
ٔ
مبروك تخرج هشام ا

روضة مدرسة النور العالمية

مبروك تخرج الطفل يوسف اياد من 

روضة نادي المحرق

مبروك تخرج تخرج الطفلة زهراء عادل 

العريض من روضة مدرسة النور العالمية
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W or X? Fill in each blank with the correct 
letter .Then say the words aloud.

orm

atch

heel

indow

-ray

ylophone

اختارت ادارة ملحق براعم الطفلة 

جنمة  لتكون  بدر  اإبراهيم  �صارة 

و�صديقة امللحق مل�صاهماتها امل�صتمرة 

املا�صية  اال�صهر  مدار  على  واملتميزة 

يف امللحق ومن م�صاهماتها:

نجم
البراعم

سارة إبراهيم بدر
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