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بسوم يحتفل بالقرقاعون



   

�سهر رم�سان هو �سهر اهلل رب العاملني وهو ا�سرف ال�سهور، �سهر تتفتح فيه اأبواب ال�سماء واأبواب اجلنان 

واأبواب الرحمة، وتغلق فيه اأبواب جهنم. ويف هذا ال�سهر ليلة تكون عبادة اهلل فيها خرياً من األف �سهر اإنها ليلة 

القدر.

اأعزائي.. لننتبه يف هذا ال�سهر لأنف�سنا ونتب�سر كيف نق�سي فيه ليلنا ونهارنا وكيف ن�سون جوارحنا عن 

املعا�سي. واإيانا اأن نكون يف ليلنا من النائمني ويف نهارنا من الغافلني عن ذكر اهلل، ولنطهر قلوبنا من العيوب 

ونخل�ص الولية هلل ون�سوم عما قد نهانا اهلل عنه يف ال�سر والعلن، واأن نخ�سى اهلل حق خ�سيته ونهب اأنف�سنا هلل 

يف اأيام هو منا ونن�سب انف�سنا له يف كل ما اأمرنا ودعانا اإليه.

فاإذا فعلنا ذلك فاإننا �سائمون هلل تعاىل بحقيقة ال�سيام.

قال ر�سول اهلل �سلى عليه و�سلم »هذا �سهر رم�سان �سهر مبارك افرت�ص اهلل �سيامه. ُتفتح فيه اأبواب اجلنان 

ماما شيخةوي�سفد فيه ال�سياطني وفيه ليلة خري من األف �سهر« �سدق ر�سول اهلل.
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أعزائي البراعم

سوق المنامة

متـى اكتشف أول مـصـــل لـعــالج مــرض الـجـدري

نزول القرآن الكريم

ــــــــــــن ســــيــــريــــن اب

سلطة الشمندر والبربير

عربة تسوق تحذر من األطعمة غير الصحية!

الطلبة والطالبات في زيارة للمركز العلمي البحريني
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شهر رمضان

ت�شعد الفتيات مب�شاحبة الأمهات يف مطبخ �شهر رم�شان اإذ يت�شابقن ملعرفة اأ�شرار الطبخات ال�شهية التي يخت�ص بها هذا ال�شهر الكرمي. كالفرا�شات 

يحلقن فوق ال�شحاب، يحمن فوق الروؤو�ص واأناملهن الناعمة ت�شتبك مع اأدوات املطبخ، هي التجربة الأوىل على طريق الحرتاف تكون بوابتها �شهر رم�شان.

محررة ملحق براعم

بوابة الفتيات للمطبخبوابة الفتيات للمطبخ

احب الطبخ كثريا وخ�سو�سا يف �سهر رم�سان حيث اأطلب �سنويا من والدتي 

ان ت�سمح يل بالدخول معها اإىل املطبخ وقد كانت ترف�ض يف ال�سنوات ال�سابقة 

خالف هذا العام فقد �سمحت يل ان ا�ساعدها يف الطهي وذلك بعد ان ان�سممت 

موؤخرا يف دورة طهي مع مطعم رزويال وهي دورة »طبخ الآن�سات ال�سغريات« 

وح�سلت على �سهادة خربة من املطعم.

لقد تعلمت مع مطعم روزيال طريقة اعداد بع�ض الو�سفات مثل »القيمات 

والبالليط و�سلطة الفواكه« وبع�ض احللويات التي اع�سقها كالكب كيك، و�سرت 

ال�سعريية  الو�سفات مع والدتي كالبيتزا والقيمات وحالوة  اعد بع�ض  يوميا 

وا�سعر بال�ستمتاع يف دخويل املطبخ لنني اأول �سنة اأ�سوم رم�سان كامال.

احب ان ا�ساعد والدتي يف املطبخ خ�سو�سا يف �سهر رم�سان الكرمي، فاأمي 

جميع  اعداد  احب  فانا  واخلفيفة،  الب�سيطة  الطباق  اعداد  على  علمتني  من 

انواع ال�سلطات ومنها �سلطة الزيتون وال�سلطة اخل�سراء وال�سلطة اليونانية 

منها  املوالح  اعداد بع�ض احللويات واطباق  اجيد  كما  باملعكرونة،  وال�سلطة 

والدتي يف  واعاون  واملهلبية.  والكرميل  واجليلي  ال�سوربات،  وانواع  البيتزا 

لف ورق ال�سمبو�سة، وال�سربنق رول، و�سرت يوميا اعد بع�ض الو�سفات مع 

والدتي.

�شعاد وليدندى علي العمر 9 �سنوات 
العمر 9 �سنوات 

فاطمة تعد طبق 

»الباف با�سرتي« 

مع �سقيقتها اآية..

والدتي دائماً حتب اأن اأ�ساعدها يف املطبخ خ�سو�ساً يف �سهر رم�سان من 

هذا العام، وهي التي ت�سرتي مقادير الأطباق الرم�سانية، ولقد علمتني اأن اأعد 

بع�ض الطباق ال�سريعة مثل »الباف با�سرتي«..

مقادير  جتهيز  يف  اأحيانا  اأ�ساعدها  اأن  اأحب  كما 

الأطباق التي تنوي حت�سريها، وعندما اأكرب اأمتنى 

اأن اأ�سبح طاهية ماهرة مثل اأمي. 

بالعتناء  الأوق��ات  بع�ض  يف  اأق��وم  كما 

واللعب  و�سارة  اآي��ة  ال�سغريات  باأختاي 

معهما اأثناء ان�سغال اأمي بالطهي.

العمر 6 �سنوات فاطمة �شيد �شادق
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وطني حبيبي

س��������������وق ال�����م�����ن�����ام�����ة
اأحد اأف�سل الأ�سواق ال�سعبية يف اخلليج العربي، ويعترب باب البحرين، هو بداية هذا ال�سوق، ويحتوي هذا ال�سوق على عدد �سخم من املحالت، وجتد فيه كل اأنواع الب�سائع، 

وبالإ�سافة اإىل اأن �سوق املنامة يحتوي على اأماكن رئي�سية: يتيم �سنرت وهو اأول جممع يف البحرين والثاين يف اخلليج بعد مدينة الغرير، وهو مكون من اأربع طوابق من املحالت 

التجارية، ويعد هذا املجمع تابعا ل�سوق املنامة، مدينة الذهب وهو جممع يحتوي على العديد من املحالت التي تبيع الذهب واملجوهرات، كما حتتوي �سوق املنامة على العديد من 

الفنادق، و�سركات ال�سفر وال�سياحة، بال�سافة اىل مركز الرتاث الذي يقع داخل باب البحرين، وفيه الكثري من املج�سمات واللوحات القدمية كال�سفن وما �سابه.

اب���ن س��ي���ري���ن
هو �سيخ ال�سالم حممد بن �سريين موىل اأن�ص بن مالك خادم ر�سول اهلل �سلى عليه 

اأديباً كثري احلديث. �سدوقاً �سهد له اأهل العلم والف�سل  و�سلم. كان فقيهاً عاملاً. ورعاً 

يت�سدر  ان  يحب  تعاىل ل  اهلل  وكان رحمه  اهلل  ذكر  اإل  اأحد  راآه  فما  بذلك وهو حجة 

املجال�ص ويبتعد عن ال�سهرة..

اأبوبكر ال�سديق عبد اهلل بن عثمان التيمي القر�سي )50 ق.ه� - 13ه� 

املب�سرين  الع�سرة  واأحد  الرا�سدين،  اخللفاء  اأول  634م(   - 573م   /

باجلنة، وهو وزير نبي الإ�سالم حممد و�ساحبه، ورفيقه عند هجرته اإىل 

الأنبياء  بعد  النا�ض  خرَي  واجلماعة  ال�سنة  اأهل  ويعتربه  املنورة،  املدينة 

والر�سل، واأكرَث ال�سحابة اإمياناً وزهداً، واأحَبّ النا�ض اإىل النبي حممد بعد 

ّديق، وهو لقب لقبه اإياه  زوجته عائ�سة. وعادة ما ُيلَحق ا�سمه بلقب ال�سّ

النبي حممد لكرثة ت�سديقه اإياه.

ولد اأبوبكر يف مكة �سنة 573م، وكان من اأغنياء قري�سفي اجلاهلية، 

وملا دعاه النبي حممد اإىل الإ�سالم اأ�سلم دون تردد، فكان اأول من اأ�سلم من 

الرجال الأحرار. ثم هاجر اأبو بكر مرافقاً للنبي حممد من مكة اإىل املدينة، 

و�سهد غزوة بدر وامل�ساهد كلها مع النبي حممد، وملا مر�ض النبي مر�سه 

النبي حممد  تويف  ال�سالة.  النا�ض يف  يوؤم  اأن  بكر  اأبا  اأمر  فيه  مات  الذي 

يوم الثنني 12 ربيع الأول �سنة 11ه�، وبويع اأبو بكر باخلالفة يف اليوم 

والق�ساء  الولة  تعيني  من  الإ�سالمية  الدولة  �سوؤون  باإدارة  فبداأ  نف�سه، 

فاأخذ  الإ�سالم،  عن  العربية  القبائل  من  كثري  وارتدت  اجليو�ض،  وت�سيري 

يقاتلها وير�سل اجليو�ض ملحاربتها حتى اأخ�سع اجلزيرة العربية باأكملها 

بتوجيه  بكر  اأبو  بداأ  الردة،  حروب  انتهت  وملا  الإ�سالمي،  احلكم  حتت 

اجليو�ض الإ�سالمية لفتح العراق وبالد ال�سام، ففتح معظم العراق وجزءاً 

كبرياً من اأر�ض ال�سام. تويف اأبو بكر يوم الثنني 22 جمادى الآخرة �سنة 

13ه�، وكان عمره ثالثاً و�ستني �سنة، فخلفه من بعده عمر بن اخلطاب.

أبوبكر الصديق
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سلطة الشمندر والبربير

املقادير:

روؤو�ض  �سمندر   �� ن�سفني  مقطوعة  �سغرية  طماطم 

منظفة  بربري  باقة   �� اأرباع  ومقطعة  ومق�سرة  م�سلوقة 

ملح   �� كوب   4/1 زيتون  زيت   - وجمففة  ومغ�سولة 

ع�سري ليمون 4/1 كوب.

الطريقة:

1�� تخلط الطماطم وال�سمندر والرببري يف وعاء كبري.

فوقها  وت�سكب  وامللح  والع�سري  الزيت  يخلط   ��2

مبا�سرة قبل التقدمي.

متى اكتشف أول م�صل لعالج مرض ال�ج�دري؟
العنقز هذا هو ال�سم ال�سائع للمر�ص اجللدي املعروف طبياً بجدري املاء..

كان اجلدري مر�ساً خطرياً قبل مائتي �سنة وا�ستمر حتى لحظ اجلراح الربيطاين اإدوارد حيز اأن الأ�سخا�ص 

الذين ي�سابون مبر�ص جدري البقر وهو مر�ص �سبيه باجلدري ولكنه اأخف اأثراً منه ل ي�سابون مبر�ص اجلدري 

القاتل. 

ويف عام 1798م خد�ص جزءاً من جلد �سبي �سغري ثم و�سع عليه �سائالً اأخذه من فتاة م�سابة بجدري البعر 

فكانت النتيجة ان ال�سبي مل ي�سب باجلدري حينما تعر�ص له.

اأول اكت�ساف مل�سل م�ساد للجدري. وبذلك حتول من مر�ص ل ميكن عالجه اىل مر�ص  فكان هذا 

يعالج ب�سهولة.

القرع العسلي
يعترب القرع الع�شلي من حما�شيل اخل�شار التجارية ل�شتعماله يف الطهي وال�شناعات 

الغذائية.

ويعترب ثمار القرع غنيًا باملواد ال�شكرية والربوتينات الهامة للعمليات احليوية للج�شم 

ا�شافة للألياف الهامة لعملية اله�شم.

ويزرع يف فرتات طويلة بدول املناخ احلار وميكن زراعته من اكتوبر حتى مار�ص ويتم جمع 

ثمارة بعد 45 يومًا.
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براعم . نت

لذلك  رقمي،  هو  ما  وكل  الكمبيوتر  يحبون  اأطفالنا 

�سنقدم لكم اأف�سل املواقع اخلا�سة بالأطفال والتي تعترب 

اآمنة وتعليمية وم�سلية. 

اإىل  املوقع  هذا  ل يحتاج  �سم�سم؟  �سارع  من ل يحب 

تعريف اإذن. فقط اتركي اأطفالك يزورون املوقع ويلعبون 

التلفزيوين  الربنامج  هذا  من  املف�سلة  �سخ�سياتهم  مع 

�سوف  الأطفال  كل  واإيرين.  بريد  وبيج  اإملو  مثل  الرائع 

يحبون اللعب بالألعاب يف هذا املوقع وم�ساهدة فيديوهاته  

املجانية  الأن�سطة  من  العديد  توجد  اأي�سا.  معها  والغناء 

على هذا املوقع وقوائم من الأغاين اأي�سا، هذا املوقع باللغة 

الجنلينزية.

كل هذا واأكرث �ستجدونه على املوقع التايل:

www.sesamestreet.org

Sesame Street

ماركت،  ال�سوبر  يف  الت�سوق  عربات  لتطوير  فكرة  الأمريكية  التكنولوجيا  �سركات  اإحدى  طرحت 

لت�سهيل عملية اختيار و�سراء ال�سلع املنا�سبة، وعدم الن�سياق وراء اإغراء العبوات اجلذابة. تعتمد فكرة 

التطوير على تزويد عربات الت�سوق ب�سا�سة كومبيوترتقراأ الر�سم الكودي )باركود( لل�سلع، تقوم بعدها 

بتحليل جميع املعلومات ال�سرورية على ال�سعرات احلرارية والقيمة الذاتية وامل�سدر وغريها من النباتات 

املوجودة على املنتج، ثم تظهر النتائج على ال�سا�سة.

 كما حتذر العربة امل�سرتي اإذا زادت م�سرتياته من الأطعمة غري ال�سحية عن احلد املفرو�ض!

عربة تسوق تحذر من األطعمة غير الصحية!

ن�����زول
 القرآن الكريم

فر�ص اهلل �سبحانه وتعاىل ال�سيام يف �سهر رم�سان 

بالذات لأنه ال�سهر الذي �سرفه اهلل ببداية نزول القراآن 

الكرمي فيه على النبي حممد �سلى عليه و�سلم.

والقراآن الكرمي هو د�ستور امل�سلمني وكتابهم املبني 

ومن هنا وجب على كل م�سلم ان ي�سكر اهلل تعاىل على 

لنا.  هادياً  الكرمي  القراآن  انزال  نعمة  النعمة وهي  هذه 

وان يبادر بثالثة دائماً.
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م�شاهمة من �شديق ملحق براعم: عي�شى �شادق م�شاهمة من �شديق ملحق براعم: حممد �شادق

�سمع اجلمل الأعرج ب�سباق للجمال .. قرر امل�ساركة رغم عرجته ..

تقدم طالبا ت�سجيل ا�سمه .. ا�ستغربت جلنة الت�سجيل .

قال : ما �سبب الغرابة ؟ اأنا �سريع العدو قوي البنية ..

خافت اللجنة اأن يتعر�ض ل�سوء اأثناء ال�سباق .. فدخل ال�سباق على م�سوؤوليته ..

جتمعت اجلمال يف نقطة النطالق .. �سخرت اجلمال من عرجة اجلمل الأعرج ..

قال : �سرنى يف نهاية ال�سباق من هو الأقوى والأ�سرع ..

انطلقت اجلمال كال�سهام .. كان اجلمل الأعرج يف اآخر املت�سابقني ..

�سرب اجلمل على عرجته .. �سببت له الأمل عند رك�سه ال�سريع ..

كان على اجلمال اأن تت�سلق اجلبل ثم تعود ..

اجلبل عال ووعر والطريق طويلة ..

اجلمال الفتية حاولت ال�سعود ب�سرعة فاأ�سابها الإنهاك ..

بع�سها �سقط من التعب وبع�سها قرر العودة ..

اجلمل الأعرج كان ي�سري ببطء وقوة ..

اأكرث اجلمال تراجعت قبل و�سولها اإىل القمة ..

اجلمال التي و�سلت القمة قليلة جدا .. كانت متعبة فا�ستلقت ترتاح ..

اجلمل الأعرج �سار باإ�سرار .. حتى و�سل القمة ..

مل يكن ي�سعر بالتعب .. عاد مهرول بعرجته ..

اجلمال امل�سرتيحة مل تنتبه اإل بعد و�سوله اإىل اأ�سفل املنحدر ..

حاولت اجلمال اللحاق به فلم ت�ستطع ..

كان اأول الوا�سلني اإىل نهاية ال�سباق ..

نال كاأ�ض البطولة وكان فخورا بعرجته ..

الجمل األعرج

م�شاهمة من �شديقة الرباعم: عبري اإبراهيم علي



مسابقات10
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: احلى تعليق

مسابقة: من داخل العدد

2: 13ه�  1: 11ه� 

في أي عام توفي أبو بكر الصديق؟

المسابقة

املعلمه لتلميذتها �سلوى: كيف تثبتني ان الر�ض كروية.

�سلوى: ملاذا اثبت وانا مل اقل انها كروية يامعلمة!!

�ساأل الب ابنه: ماذا يعجبك يف الدرا�سة؟؟

وح�سة  وال�سبت  اجلمعة  يوم  البن: 

اللعاب واجازة اآخر العام.

الأر�ص

1- من الذي مات الدرا�شة

ومل يولد؟

2- ما هو اجلرح 

الذي ل ينزف دماً؟

3- ماهو الرقم الذي 

يزيد اإذا قلبته؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

2002 -

1-  صالح محمد صالح
2- أحمد جميل العفو

3- تقوى أحمد علي

1- اآدم عليه ال�سالم

2- جرح امل�ساعر

3- رقم 7
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بع�سينا  مع  احنا  ع�سان   -

ولول مره لوحدينا.

- نام يا حبيبي نام.

- نوم العوايف عليكم.

أحلى تعليق

من داخل العدد



11 تسالي

1�� اأن �سورة الفاحتة ت�سمى ب� )ام الكتاب( و)اأم القراآن( و)ال�سبع 

املثاين(.

2�� اأن اأطول �سورة يف القراآن الكرمي هي �سورة البقرة واأق�سر �سورة 

هي �سورة الكوثر.

3�� اأن اأق�سام ال�سور هي ال�سبع الطوال، املنون، املثاين، املف�سل.

4�� اأهلك اهلل قوم هود عليه ال�سالم بالريح.

5�� اأن الع�سا من معجزات مو�سى عليه ال�سالم.

6�� اأولو العزم من الر�سل هم نوح / ابراهيم / مو�سى / عي�سى / 

حممد عليهم ال�سالة وال�سالم.

هل تعلم؟!

الرسم على النقاط

كيف ترسم حصان؟
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سودوكو
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الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات

الـمنامة

الكويت

�شللة

لندن

انقرة

الـدوحة

املحرق

م�شقط

باري�ص

6



13 نادي البراعم
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ح�شني علي يعقوب

هناء من�شور

اآلء اأحمد مرهون �شبيب

علي ح�شني رم�شان

اأ�شماء حممد علي

اأحمد يو�شف ال�شندي
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الطلبة والطالبات في زيارة للمركز العلمي البحريني

عائلة  اح��ت��ف��ل��ت 

الطفلة زهراء نادر بعيد 

ان  بعد  ابنتهم  ميالد 

الثانية،  اأطفاأت �سمعتها 

و���س��ط ف��رح��ة الأه���ل 

قدموا  الذين  وال�سدقاء 

والقبالت  الهدايا  لها 

�سعيدا  عاما  لها  متمنني 

وعمرا مديدا.

ملحق  ا�سرة  وتقدم 

خا�سة  تهنئة  ب��راع��م 

وعقبال  زهراء،  للطفلة 

املائة عام. 

زهراء تطفاأ �شمعتها الثانية
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متفوقون مبروك تفوق 
م���ح���م���د ك�����اظ�����م ح����رز

الهل وال�سدقاء  لفيف من  واآيات بعيد ميالدهما و�سط  احتفل الخوان ح�سني 

الذين قدموا لهما التهاين والتربكات، حيث اكمل البطل ح�سني عامه ال�سابع واأطفاأت 

المورة اآيات �سمعتها الثالثة.

وتهنئة خا�سة من ا�سرة »براعم« للطفلني ح�سني واآيات.  

عيد ميالد سعيد حسين وآيات

Date

27/7/2013

Sat

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

28/7/2013

29/7/2013

30/7/2013

1/8/2013

31/7/2013

2/8/2013

pm 10:00

am 11:00

am 11:00

am 11:00

am 11:00

am 11:00

pm 10:00

pm 10:00

pm 10:00

pm 10:00

pm 10:00

مناظرة األسبوع

Debate of the Week

Should adult play games?

تشريح العين والسمك
Fish & Eye dissection

(8+ years)

 خدع وتجارب طبيعية
Natural Tricks show 

(8+ years)

اكتشف اإلختراعات اإلسالمية
Discover Islamic Inventions

( 6+ years)

عرض الكهرباء الساكنة
Static Electricity Show

(8+ years)

تجربة األسبوع
Experiment of the Week

(8+ years)

ورشة عمل في مختبر الفلك
Astrolab Workshop

(11+ years)

فنون وأعمال يدوية
Art & Science Workshop

(years 9-12)

تجربة األسبوع
Experiment of the Week

(8+ years)

عرض الكهرباء الساكنة
Static Electricity Show

(8+ years)

عرض األصوات الموسيقية
      ‘Sound of Music’ show 

 (6+ years)

Time Activity

 الــــعــــب لــتـتـعـلـم
Theme: Play to Learn  

     Weekly Programme: 5th week of July, 2013
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

In town يف املدينة

معمل

حديقة

متجر

م�شرف

مطار

مدر�شة

مكتبة �شينما

جممع مكاتب

مركز ال�شرطة


