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بسوم بين التجديد والتغيير

بسوم والشكل الجديد



   

النف�س  الناظرين وتبعث يف  ت�سر  من�سجمة متنا�سقة  األواناً  فيه  فاأبدعه وح�سنه وجعل  الكون  الـله  خلق 

االأزهار واال�سجار  الوان  الطبيعية, مثل  االألوان  الكون كثرية ومتنوعة منها  الراحة وال�سكينة. واالألوان يف 

واجلبال والطيور واحليوان, واذا ما التفتنا مييناً او ي�ساراً فاإن عيوننا �سرتى االألوان حتيط بنا من كل اجتاه 

وكل مكان ب�سورة تثري الفكر وحترك اخليال, انها لوحه يف غاية اجلمال انها نعمة عظيمة ت�ستحق ال�سكر هلل 

رب العاملني. واىل جانب االألوان الطبيعية نرى هناك االألوان ال�سناعية من �سنع االن�سان ي�ستخدمها الفنان يف 

ر�سم لوحاته, وكذلك يف الطباعة واملن�سوجات وال�سناعات املختلفة.

واأمام كل هذا يا اأعزائي ال منلك اإال اأن نردد قول الـله عزو جل »فتبارك الـله اأح�سن اخلالقني«.

ماما شيخةواإىل لقاء

داخل العدد02
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أعزائي البراعم

صناعة الدالل

الغــــــــرق

أطول حلبة تزلج في العالم!

أبو القاسم الزهراوي

الـفــول

 تجارب علمية بنادي شريفة العوضي

أنشطة متنوعة لنادي األطفال والناشئة
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للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« المراسالت
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل
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نصائح لمساعدة األطفال لالنتظام في الدراسة

املرح  الكثري من  اإىل مدار�سهم وق�ساء عطلة طويلة تخللها  الطلبة  ابنائنا  ال�سيفة وعودة  االجازة  انتهاء  بعد 

وال�سهر حتى ال�ساعات االأوىل من ال�سباح, ولتغيري منط احلياة التي تعودوا عليها خالل هذه االجازة البد على 

اأولياء االمور من اتخاذ عدد من اخلطوات العملية لتهيئة اأبنائهم ذهنياً ونف�سياً لالنتظام يف الدرا�سة وتقبل االأجواء 

الدرا�سية اجلديدة. وفيما يلي اأهم اخلطوات التي ميكن اتباعها لهذا الغر�س.

االجازة  فرتة  الطفل يف  تعود  لقد 

مع  اطول  وقت  ق�ضاء  على  ال�ضيفية 

واملرح،  اللعب  يف  واأهله  ا�ضدقائه 

ال�ضهر طويالً، لذلك يجب  وتعود على 

تعويده على االنتظام مبكراً يف النوم، 

وذلك ب�ضكل تدريجي.

واال�ضتعداد  التح�ضري  يف  الطفل  ا�ضراك  اإن 

للمدر�ضة مع والديه ي�ضاهم يف زرع الثقة يف نفو�ضهم 

وي�ضعرهم باالأهمية والراحة النف�ضية والطماأنينة مما 

ينعك�س ايجابياً عليه وتقبل الو�ضع اجلديد.

ي�ضعر االطفال املنتقلون من دور احل�ضانة اىل املرحلة 

لفقدانهم  للمدر�ضة  اجلديدة  االأجواء  من  بالقلق  االبتدائية 

ملعلماتهم واأ�ضدقائهم ودخول عامل جديد يجهلونه متاماً، 

املهم يف هذه احلالة  بالتوتر واخلوف، من  لذلك ي�ضابون 

املدر�ضة  اىل  اطفالهم  با�ضطحاب  االأمور  اأولياء  يقوم  اأن 

و�ضفوفهم  اأ�ضاتذتهم  على  ليتعرفوا  الدرا�ضة  انتظام  قبل 

واملرافق االخرى حيث يتم تبديد بع�س خماوفهم من عامل 

جديد جمهول بالن�ضبة لهم.

التغذية السليمة:
افطار  وتناول  ال�ضليمة  التغذية  اأن  الدرا�ضات  اأثبتت 

مكتمل ي�ضاعد االأطفال على ا�ضتيعاب درو�ضهم ب�ضكل اأف�ضل 

من الذين يهملون هذه العادة، فمن ال�ضروري يف هذه احلالة 

اختيار الوجبات ال�ضحية التي �ضيتناولها يف املدر�ضة بدقة 

وعناية وذلك بالتن�ضيق مع ادارة املدر�ضة.

زيارة الطبيب:
االمور  اأولياء  قيام  املهم  من 

الطبيب  على  اطفالهم  بعر�س 

�ضالمتهم  من  للتاأكد  املخت�س 

حيث  اجل�ضمانية،  ولياقتهم 

الطفل  فح�س  الطبيب  ي�ضتطيع 

�ضمعه  �ضالمة  من  والتاأكد 

من  فكثري  وب�ضره، 

من  يعانون  قد  االطفال 

وال  االأمرا�س  بع�س 

التعبري  ي�ضتطيعون 

ينعك�س  مما  عنها 

مع  التكيف  على  �ضلباً 

الدرا�ضة وتلقي حت�ضيلهم 

الدرا�ضي.

الواجبات
المنزلية:
بامللل  ي�ضعر  ال  حتى 

الطفل  اعطاء  يجب  واالحباط 

بعد  الكافية  الراحة  من  فرتة 

وتناوله  املدر�ضة  من  عودته 

ال�ضغط  وعدم  الغذاء،  وجبة 

واجباته  الداء  عليه 

يف  خا�ضة  املنزلية 

بدء  من  االأوىل  االيام 

الدرا�ضة، فيجب تهيئته 

وتوفري  تدريجياً 

الهدوء واالجواء املالئمة 

لذلك.

من املهم منح طفلك فرتة كافية لالختالط مع ا�ضدقائه 

وم�ضاركتهم  احلي  يف  جدد  ا�ضدقاء  وك�ضب  اجلريان  من 

باأن  وي�ضعره  بالنف�س  ثقة  يعطيه  ذلك  اأن  حيث  اللعب، 

يومه لي�س خم�ض�ضاً بالكامل للمدر�ضة وتاأدية الواجبات 

الدرا�ضية.

معالجة مخاوفه وقلقه:تنظيم أوقات النوم:

المشاركة في التحضيرات:

اللعب مع األصدقاء:
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اإىل  التي دخلت  القدمية  الدالل من احلرف  تعد �ضناعة 

املجال  هذا  يف  عملهم  بداية  يف  احلرفيون  وكان  البحرين 

الدالل(  )رب  ي�ضمى  ما  اأو  وجليها  بتبيي�ضها  يقومون 

البالد  غرب  �ضمال  يف  وانت�ضرت  �ضناعتها  تطورت  ثم 

وبالتحديد يف قرية عايل وعلى الرغم من اأنواعها املختلفة 

ال�ضناعة،  واأ�ضلوب  ال�ضكل  يف  جميعها  تت�ضابه  اأنها  اإال 

اأ�ضهرها  ر�ضالن وم��ن  ودل��ة  واحلم�ضية  البغدادية 

والنجدية والبلدية واحلايلية واحل�ضاوية واجلنوبية.

ال�ضناعات  اأ�ضهر  من  القهوة  دالل  �ضناعة  وتعد 

اأهل البحرين، وكانت لهذه ال�ضناعة  النحا�ضية التي عرفها 

�ضوق رائجة يف املا�ضي، وقد تفنن �ضناع الدالل يف �ضناعتهم 

اجلميلة  التقليدية  والزخارف  النقو�س  فا�ضتخدموا  هذه 

واأبدعوا فيها حتى اأ�ضبحت البحرين من البلدان التي ت�ضنع 

لندرتها  تفنت  فنية  حتف  مبثابة  فكانت  اجلميلة،  الدالل 

وجمالها، واالآن ُت�ضنع اأنواع عادية من الدالل مثل القري�ضية 

عامة  ي�ضتخدمها  االأن��واع  وهذه  والر�ضالن،  واحل�ضاوية 

ل�ضيوفهم  القهوة  لتقدمي  ويف�ضلونها  جمال�ضهم  يف  النا�س 

ال�ضيما يف املنا�ضبات واالأفراح، وقد قل عدد العاملني يف هذه 

كانوا  اأن  بعد  قليلة،  قلة  اإال  منهم  يتبق  ومل  االآن  ال�ضناعة 

فيما م�ضى ي�ضكلون اأكرب ن�ضبة بني �ضناع الدالل يف اخلليج 

العربي، وكانوا ي�ضدرونها اإىل دول اخلليج املختلفة.

ثقافات06
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وطني حبيبي

صناعة الدالل

اأبو القا�ضم خلف بن عبا�س الزهراوي، عامل وطبيب اأندل�ضي 

م�ضلم، ولد يف الزهراء ب� » االأندل�س« عام 936م. ويعترب اأ�ضهر 

جراح م�ضلم يف الع�ضور الو�ضطى، والذي �ضمت كتبه خربات 

واحل�ضارة  االإغريقية  احل�ضارة  وكذلك  االإ�ضالمية  احل�ضارة 

الرومانية من قبله.

كتاب  كان  الطبي  احلقل  احلديث  العامل  ر  يطِوّ اأن  وقبل 

ُيعترب مرجعاً يف  ابن �ضينا،  اإىل جانب كتاب  الطبي  الزهراوي 

تاريخ  يف  طويلة  فرتة  وهي  قرون،  خم�ضة  مدى  على  اأوروبا 

الطب.

كتب الزهراوي كانت اأ�ضا�س اجلراحة يف اأوروبا حتى ع�ضر 

يف  له  اإ�ضهام  اأعظم  اجلراحة،  اأبو  الزهراوي  ويعترب  النه�ضة. 

احل�ضارة االإن�ضانية كان كتاب الت�ضريف ملن عجز عن التاأليف، 

والذي تاألف من 30 مقالة )كل مقالة تبحث يف فرع من فروع 

الطب( وخ�ض�س املقالة الثالثني لفن اجلراحة )اأو �ضناعة اليد 

كما كان يطلق عليها يف ذلك الع�ضر(، يحتوي الكتاب على �ضور 

للمئات من االآالت اجلراحية اأغلبها من ابتكار الزهراوي نف�ضه. 

وكانت كل اأداة جراحية اخرتعها مرفقة باإي�ضاحات مكتوبة عن 

طريقة ا�ضتعمالها، كان ميلك حوايل 200 اأداة.

أبو القاسم الزهراوي
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ليموناضة وردية

الـفــــــــــــــول
عرف نبات الفول منذ اأيام قدماء امل�ضريني يوؤكل نيئاً او مطبوخاً وهو غذاء لذيذ الطعم ومفيد 

يحتوى على ماء - بروتني - دهون - كريوهيدرات - األياف، وفيتامني اأ - ب1 - ب2 - فيتامني 

ج - �ضوديوم - بوتا�ضيوم - كال�ضيوم - مغن�ضيوم - حديد - نحا�س - فو�ضفور - كربيت.

يطلق عليه ا�ضم حلم الفقري ب�ضبب كمية الربوتني املوجودة فيه والتي تعترب اللحوم غنية بها.

وزراعته منت�ضرة جداً يف اآ�ضيا وبالد البحر املتو�ضط يوؤكل على هيئة مدم�س مع اخلبز.

املقادير

4/1 كيلو توت طازج

ع�ضري ليمونا�ضة جاهرة

الطريقة

يخلط التوت الطازج مع ع�ضري الليمونا�ضة للح�ضول على 

نكهة الفاكهة وتقدم باردة.

يوؤدي الغرق اإىل االختناق اإما بوا�ضطة دخول املاء اإىل الرئتني اأو بت�ضنج 

احلنجرة الذي ينجم عنه ت�ضييق م�ضلك الهواء، للمعاجلة: اأخرج من فم امل�ضاب ب�ضرعة كل 

ما ميكن اأن ي�ضد م�ضلك الهواء كاالأع�ضاب البحرية، وابداأ التنف�س اال�ضطناعي فوراً، حتى يف املاء 

ميكن بدء التنف�س اال�ضطناعي اإذا كان امل�ضاب �ضاكناً واإذا كان عمق املاء ميّكنك ا�ضتعمل اإحدى 

يديك اإ�ضند ج�ضم امل�ضاب واليد االأخرى اإ�ضند راأ�ضه و�ضّد اأنفه،

قم بعد ذلك باإجراء التنف�س من الفم للفم واإذا ح�ضل الغرق يف مياه عميقة، قم بالنفخ عندما 

ال�ضاطيء، عندما تتمكن من و�ضعه على �ضطح �ضلب، حتقق  اإىل  امل�ضاب  اأثناء �ضحب  تتمكن 

من تنف�ضه ونب�ضه، ووا�ضل االنعا�س اإذا لزم االأمر، مبجرد اأن يبداأ امل�ضاب بالتنف�س، �ضعه يف 

و�ضع االفاقة، قم بتدفئته، واإذا اأمكن انزع عنه املالب�س املبللة وجففه، وغطه باأغطية اإ�ضافية اأو 

منا�ضف وعند ال�ضرورة عالج هبوط احلرارة.

واذا ا�ضطر االأمر اعمل على نقله اإىل امل�ضت�ضفى، واحمله على نقالة واأبقه يف و�ضع املعاجلة.

الغــــــــرق
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براعم . نت

يف  ريدو  قناة  حلبة  افتتاح  حفل  جذب 

العا�ضمة الكندية اأوتاوا والتي تعد اأطول حلبة 

تزلج يف العامل اآالف امل�ضاهدين واملحبني لهذه 

الريا�ضة.

اأكرث  التزلج على اجلليد من  وتعد ريا�ضة 

الريا�ضات �ضعبية يف كندا حيث يقبل الكنديون 

يف  الريا�ضة  هذه  ممار�ضة  على  كبرية  باإعداد 

ف�ضل ال�ضتاء. .. وقد ترقب اجلميع موعد و�ضل 

�ضمك اجلليد اىل 10 �ضنتيمرتات يف القناة حتى 

ي�ضبح الو�ضع اآمنا.

اال�ضتمتاع  من  املتزجلون  يتمكن  و�ضوف 

بالتزلج الأكرث من 7.8 كم اذا حافظت االأجواء 

 30 اىل  ت�ضل  والتي  امل�ضتمرة  برودتها  على 

ال�ضحية  اجلهات  اأن  غري  ال�ضفر  حتت  درجة 

قد  التي  االأجواء  تقلب  من  املتزجلني  حذرت 

ت�ضبب م�ضاكل �ضحية للبع�س وطالبت اجلميع 

باأخذ احليطة واحلذر من برودة االأجواء.

تتيح  التزلج  حلبة  ان  بالذكر  يجدر 

اأثناء  امل�ضروبات  وتناول  الت�ضوق  للمتزجلني 

القيام بهذه التجربة الريا�ضية املميزة.

يحتوي موقع )playnow3dgames( على األعاب متنوعة ثالثية االأبعاد، 

والذكاء  والريا�ضة  واملقذوفات  وال�ضباق  واملغامرات  االأك�ضن  األعاب  منها 

باالإ�ضافة اإىل االألغاز والفقرات املرحة.

كل هذا وكرث جتدونة على عنوان املوقع:

www.playnow3dgames.com

األعاب متنوعة ثالثية الأبعاد

أطول حلبة تزلج في العالم!

اأرجاء  كل  يف  ال�ضقور  تنت�ضر 

العامل كما توجد يف االأرياف واملدن 

القمم  ويف  االأ�ضجار  يف  وتع�ض�س 

اأبراج  ويف  القالع  ويف  ال�ضخرية 

االأجرا�س اأو يف االأبنية القدمية.

يربي الذكر واالأنثى الفراخ معاً بعد ان 

فراخ.  خم�ضة  او  ثالثة  عن  البي�س  يفق�س 

ويدربانها على ال�ضيد..

ويرو�ضونها  للتدجني..  قابلة  وال�ضقور 

منذ قرون لغر�س �ضيد الطيور. اإنه فن تربية 

ال�ضقور.

اىل 180كم  ال�ضاهني  ال�ضقر  �ضرعة  ت�ضل 

يف ال�ضاعة عندما ينق�س نحو االأر�س.

وتعترب ال�ضقور من اجلوارح اجلريئة.

والثعابني  واحلمام  الفئران  وتلتقط 

واحل�ضرات، وال �ضيء يخيفه. 

ال�ضقور  برتبية  اخلليج  اأهل  وتولع 

وا�ضتخدامها يف ال�ضيد بالرباري.

»Falcon« ال�صقر
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حممد �صيد مهدي

زينب حممد الزجني

ح�صن وريتاج حممد الزجني زينب حممد مفتاح

ها�صم �صيد جميل

بدر عبدالأمري علي �صالح
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ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 
على امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد على ورقة بيضاء في الصندوق اخملصص للمسابقة مببنى 

»األيام« باجلنبية في موعد أقصاه يوم األحد من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: أحلى تعليق

مسابقة: من داخل العدد

2- 936م 1- 963م

في أي عام ولد أبوالقاسم الزهراوي؟

المسابقة

دوالر وحما  مائة  اأح�ضر  دوالرات..  ع�ضرة  تزييف  اأراد  �ضاذج 

منها �ضفرا.

ا�ضرتى اأحدهم دقيقا و�ضلمه اإىل حمال ليو�ضله اإىل 

بيته..

�ضاحب  من  احلمال  هرب  الطريق  زحمة  يف 

الدقيق.  ويف اليوم التايل وقع نظر الرجل على 

احلمال.. فهرب منه لئال يطالبه باأجرته.

تزييف

الدقيق والحمال
حلوة  وحدة   -1

مئة  تلب�س  مغرورة  و 

تنورة، من هي؟

2- اأنا ابن املاء فاإن 

تركوين يف املاء مت فمن 

اأنا؟

ومع  ثقوب  كلي   -3

ذلك اأحفظ املاء فمن اأكون؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- �ضرتة

زهرة حسن محمد
مريم سعيد محمد العبار

غدير عقيل مهدي

1- اخل�س

2- الثلج

3- اال�ضفنج
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- امي احلنونة كم م�ضتاق لكي.

- بو�ضة على الرا�س ماتويف حقك.

- �ضاحميني ماما ما بكررها مرة ثانية.

أحلى تعليق

من داخل العدد



11 تسالي

[ ي�صمى �صوت الثعلب: �صباح.

[ ي�صمى �صوت الديك: �صياح.

[ ي�صمى �صوت الكلب: نباح.

[ ي�صمى �صوت الذئب: عواء.

أصوات الحيوانات

الـمتــاهــة

كيف ترسم »دب«
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سودوكو
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الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات

كنغر

�صفدع

ثعلب

قنفذ

فهدمت�صاح

غورل

دجاجة

غزال

بقرة

1

3

5

2

4
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هيا وفار�س داين  بندر العيد 

الثالث،  ميالده  بعيد  احلالل  حممود  علي  الطفل  اإحتفل   

و�ضط اجواء عائلية وبح�ضور عدد من االهل واال�ضدقاء.

وتتمنى ا�ضرة ملحق براعم االأيام للربعم علي العمر املديد 

وعقبال 100 �ضنة.

م�صاركة مميزة  لـ »اأطفال الأق�صى« يف »مدينة نخول«
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 ت����ج����ارب ع��ل��م��ي��ة ب����ن����ادي ش���ري���ف���ة ال���ع���وض���ي 
ل����أط����ف����ال وال����ن����اش����ئ����ة ل���ل���ن���ش���اط ال����خ����اص
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أن��ش��ط��ة م��ت��ن��وع��ة ل���ن���ادي األط���ف���ال وال��ن��اش��ئ��ة
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

THE GARDEN احلـــــــــــــديـــــــــــــقـــــــــــــة

ال�صياج

البيت الأخ�صر

�صماد

�صجريات

مر�صة

زهور

عربة يدوية

جمرفة

جمرفة

�صوكة احلديقة

حقل الزهور

حقل اخل�صراوات

ابريق املاء


