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بسوم

والكتب المدرسية



أعزائي 
البراعم

المراسالت

ان الكرم هو بذل املال او الطعام او اي نفع م�شروع عن طيب نف�س.. ولكن على ان ال 

يكون على ح�شاب انف�شنا واهالينا.

الن اهلل تعاىل يقول »ال تكلف نف�س اال و�شعها« �شدق اهلل العظيم.

عندما نكون كرماء ومعطائني يحت�شب اجرنا عند اهلل كالزكاة متاما.. اال ان الزكاة من 

االمور املفرو�شة ولكن الكرم وال�شخاء �شفتان ال توجدان اال يف النفو�س الطيبة املحبة 

وا�شبحت  ال�شامي  واميانها  اهلل  تقوى  اغناها  التي  النفو�س  تلك  االجر  واكت�شاب  للخري 

تعطي دون كلل وتنتظر االأجر والر�شا من اهلل دون غريه.

نتفاخر عندما نعطي  ان ال  ان نعطي بحب ولي�س كرها كذلك  وعلينا عندما نعطي 

وعلينا ان نكون كرماء ليكون اهلل معنا ا�شد كرما ويجود علينا بوا�شع مغفرته.

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

اإلسهال

سلطة الربيان مع الخس

مطار البحرين الدولي

التوت البري

حكم وأمثال

الصحون الورقية 

الصلصال

7

7

8

8

11
12

12

ماما شيخة



ومن الغد، اجتمع اجلميع اأمام اأحد البيوت املنهارة وبداأ اجلميع يف العمل.

ليلى و�شارة  اأما  للبناءة،  اأنا و�شعيد نحمل احلجر  به، وها  ملا �شنقوم  اأبو �شعيد يخطط  فها هو 

فكانتا تاأتيان باملياه للعمال، ومع الغروب اأنهى اجلميع عمله واأ�شبح البيت وكاأنه حتفة فنية، ف�شكرنا 

اجلميع على م�شاعدتهم لنا، وعاد كل واحد لبيته وهو �شعيد وفخور مبا قام به.

ومع اإطاللة اأوىل اأ�شعة ال�شم�س ا�شتيقظت، فاإذا ب�شوت ع�شفور جميل يزقزق على اأحد االأ�شجار 

التي زرعناها بجانب بيتي. وما اأن غ�شلت وجهي حتى ات�شل بي رقم اأعتذر عن ذكر ا�شمه واأخربين اأنه 

يريد مني التوجه مع اأ�شدقائي يف امل�شاء اىل �شاحة املدينة واأنه تنتظرنا مفاجاأٌة �شارٌة.

االلتقاء  الغريب فوافقوا على املجيء معي، واتفقنا على  باأ�شحابي واأخربتهم بهذا اخلرب  ات�شلت 

هناك.

على  حملونا  منهم  اقرتبنا  وملا  متجمعني،  النا�س  وجدنا  املدينة  �شاحة  اىل  و�شلنا  وعندما 

يهتفون  اجلميع  وكان  هناك،  و�شعت  قد  من�شة  اإىل  بنا  وانطلقوا  اأكتافهم 

ميدالية  واأعطانا  �شرفية  �شهادات  املدينة  حمافظ  لنا  فقّدم  باأ�شمائنا 

تطوعية  اأعمال  تنظيم  �شرف  اأن مينحنا  وقرر  الف�شة،  من  م�شنوعة 

“اأ�شكركم على  قائالً:  كلمة  واألقيت  فتقدمت  املجاورة،  للمدن  اأخرى 

هذا التكرمي، ونحن نحمد اهلل الذي وّفقنا يف عملنا، مل نكن ِلننجح 

لوال م�شاعدة بع�س النا�س لنا، اأمثال اأبي �شعيد والَبّناة وال�شيدة 

ال�شغرية، اأيها النا�س لقد اأمرنا عز وجل بالتعاون يف وجوه اخلري 

يف قوله: “وتعاونوا على الرب والتقوى”، ونهانا عن التعاون يف 

وجوه ال�شر يف قوله: “وال تعاونوا على االإثم والعدوان”.

يا اأحبائي للتعاون على العمل التطوعي عدة اآثار اإيجابية اأهمها 

ن�شر املحبة بني النا�س، وتقوية الروابط بني االأفراد”.

اإىل بيته م�شروًرا فرًحا مطمئًنا  وبعد انتهاء كلمتي عاد كل واحد 

على حال املدينة.

ومنذ ذلك اليوم حتّولت مدينتي من قحط اإىل مدينة ُيحكى بها على 

االأ�شجار  لكرثة  اخل�شراء؛  باملدينة  تلّقب  واأ�شبحت  الدويل  ال�شعيد 

اأف�شل مدينة يف م�شابقة املدن  واحلدائق فيها، وح�شلت على جائزة 

ال�شنوية، ومن ذلك اليوم واأهل مدينتي يعي�شون يف رغد وان�شجام.
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نن�شر هذا اال�شبوع اجلزء الثالث من ق�شة »احلياة تطوع« للطفل ا�شرف �شليم التي فازت باملركز االول 

يف م�شابقة اجرتها جمعية البحرين للعمل التطوعي. 

احلياة تطوع »3-3«

فازت قصته »الحياة تطوع« بالمركز األول.. 
الطفل أشرف سليم صاحب قلم 

مبدع يعشق الكتابة
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Weekend

وتنقلب  بروكلني  ليجويزامو( يف  �شيب�س )جون  يعي�س   - متحركة  ر�شوم 

حياته بعدما يقوم والده بطرده من املنزل، ويطلب منه اإرجاع �شيء ثمني ُفقد من 

العائلة، وهو عظم �شمكة.  يقرر رولف )روجري دين�س( �شديق �شيب�س م�شاعدته 

بكل ما اأوتي من قوة يف حتقيق هدفه. يحاول �شيب�س تنفيذ طلب والده، ولكن 

كلما حاول انتهت حماولته بالف�شل الذريع. يف اإحدى املرات، بينما يحاول �شيب�س 

ا�شرتجاع العظم يدخل يف عراك مع في�س )ماريو كانتون(، وي�شقط العظم يف 

املجاري، ومن هنا تبداأ االأحداث.

يوفر موقع العاب واي العاب للجن�شني االوالد والبنات، ومنها العاب االك�شن 

القدم  كرة  العاب  اىل  باال�شافة  فال�س،  والعاب  ال�شيارت  والعاب  والبلياردو 

وماريو و املغامرات.

والعاب  لالطفال  العاب  واي   العاب  موقع  يوفر  االخرى  االلعاب  وملحبي   

�شونيك،  دورا،  وجريي،  توم  والتلبي�س،  البنات  والعاب  تن  بن  والعاب  باربي 

�شبوجن بوب، العاب الذكاء والطبخ وق�س ال�شعر واملكياج.

كل هذا �شتجدونه من خالل زيارتكم لهذا الرابط:

/http://gameswi.com

فيش وشيبس 
Fish n› Chips

موقع 
ألعاب واي

سينما

ألعاب

متابعة  الرباعم  �شديقات  جلميع  ميكن 

جميع هذه االلعاب من خالل هذا الرابط:

/http://banatstylegames.com 

الفتيات  الحبتنا  املوقع  هذا  يتيح  حيث 

االلعاب  من  العديد  يف  باللعب  اال�شتمتاع 

وقت طيب نتمناه لكن..

Games

األعاب ت�شميم 

ت�شريحات ال�شعر

األعاب تلبي�س

األعاب الطبخ

األعاب ديكور



   

وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

سلطة الربيان مع الخس

المقادير
كيلوغرام ربيان حجم كبري مق�شر وم�شلوق. 

8 اوراق خ�س.
حبة فليفلة حمراء مقطعة �شرائح.1/2 كوب ع�شري الليمون.

ملعقتان طعام كزبرة مفرومة. ملعقة طعام خل ابي�س.
�شرائح ليمون.

ملح.

اخل�شراء الطريقة والكزبرة  واخلل  الليمون  ع�شري  مع  الربيان  ميزج  1ـ 

يت�شرب  حتى  �شاعتني  ملدة  الثالجة  يف  اخلليط  ويرتك  وامللح  والفليفلة 

الع�شري. 

2ـ ي�شع الربيان على ورق اخل�س ويجمل ب�شرائح الليمون ويقدم.
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االإ�شهال من امل�شاكل ال�شحية الب�شيطة التي ميكن للمري�س معاجلة نف�شه 

بنف�شه وذلك اأوال: االإكثار من �شرب ال�شوائل كال�شاي وماء الرز.

ثانيا: حت�شري حملول اجلفاف املتكون من لرت ماء مذاب به كي�س االمالح.

ثالثا: تناول وجبات خفيفة ك�شوربة اخل�شار اأو الروب واخلبز املحم�س.

ولكن يجب ا�شت�شارة الطبيب يف حالة ما يلي:

1ـ خرج دم او �شديد بالرباز.

2ـ قيء متكر.

اإلسهال



ف
عار

م
البحرين  مطار  يخدم  املنامة،  العا�شمة  �شمال  املحرق  جزيرة  يف  يقع 

الدويل جزيرة مملكة البحرين باأكملها، ويعترب املطار هو املطار الدويل 

الوحيد املوجود يف مملكة البحرين.

حوايل  ي�شتوعب  والذي  االأ�شا�شي،  الركاب  مبنى  البحرين  مطار  ي�شم 

10 مليون راكب �شنوياً، وقاعة ال�شيافة التابعة ل�شركة طريان اخلليج، 

يتعلق  فيما  االأعمال،  رجال  ودرجة  االأوىل  الدرجة  لركاب  واملخ�ش�شة 

ببقية املرافق فقد مت موؤخراً تطوير بقية مرافق املطار وبالذات تلك التي 

زيادتها  مت  والتي  للجوازات  التابعة  واملنطقة  ال�شفر  باإجراءات  تتعلق 

لت�شل اإىل ال�شعف تقريباً، وذلك لت�شهيل معامالت امل�شافرين خالل فرتة 

زمنية ب�شيطة.

الصقر

التوت البري

مطار البحرين الدولي

يحتوي علي كميات كبرية من م�شادات االك�شدة فهو 

كبرية  فوائد  لها  التي  الكاروتني  مادة  على  يحتوى 

للغاية ــ فهي تعالج اأي التهابات موجودة يف اجلهاز 

البويل فهي تعمل كم�شاد حيوي من اأجل اإبقاء اجلهاز 

ال�شارة ويفيد يف حاالت  البكترييا  من  البويل خالياً 

احللق  اأورام  عالج  يف  يفيد  ال�شهية  فاحت  الدم  فقر 

واللثة واجلدري وال�شعال واحل�شبة.

يحتوى على ماء / بروتني / دهون / كربوهيدات / 

اأ / ب1 ب2 / ج / وعلى حم�س  األياف / فيتامني 

نيكو تنيك وماليك و�شرتيك / �شود يوم ــ كال�شيوم 

/ نحا�س فو�شفور / كربيت / حديد.

ال�شقر هو طائر جارح مفرت�س.. ويوجد منه انواع كثرية خمتلفة اال�شكال 

وااللوان.

منه يطلق ال�شاهني ـ واحلر ـ والباز ـ وكلها تعي�س يف اجلبال وال�شحاري. 

اىل 2 كيلوغرام.  �شنتمرت ووزنه من 250 غراما  اىل 70  طوله يرتاوح من 20 

يعي�س على �شيد الطيور واحليوانات.. ب�شبب قوة خمالبها ومناقريها. ويقوم بع�س 

ال�شيادين بتدريب ال�شقور على ال�شيد لت�شبح معاونة لهم يف رحالت ال�شيد الربي 
ونرى ذلك يف معظم دول اخلليج العربي.

وطني حبيبي 

[ رجب: الن العرب كانوا يرجبون فيه ال�شجر وي�شذبون فروعه.

[ �شعبان: �شمي بهذا اال�شم الن العرب كانوا يت�شعبون فيه ويفرتقون يف كل 

ناحية لالإغارة.

[ رم�شان: �شمي بهذا اال�شم الأن االر�س كانت ترم�س من �شدة احلر.

[ �شوال: �شمي بهذا اال�شم الن النياق »اجلمال« كانت ت�شول فيه باذنابها.

[ ذوالعقدة: الن العرب كانت تقعد فيه عن القتال.

[ ذواحلجة: �شمي بهذا اال�شم الأن العرب كانت تخرج فيه حلج بيت اهلل احلرام.

معاني الشهور العربية
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ت
ساهما

م

مريم أحمد الحداد

ميكنكم ارسال مساهامتكمحنان محمد

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com

عبدالله ابراهيم حمادة

عليك  العقلية  مهاراتك  وحت�شن  ذاكرتك  تقوي  ان  اردت  اذا 

الفاكهة  يف  املوجودة  بالعنا�شر  دماغك  غذ  التايل:  اتباع 

والفراولة  الربي  التوت  م�شادرها  واهم  واخل�شروات، 

وال�شبانخ واخلوخ املجفف والثوم واال�شماك.

 بعد ذلك مرن دماغك بحيث ت�شتمر يف التعليم و�شوف ي�شتمر 

حمدثك  عيني  اىل  وانظر  مالحظاتك،  دون  النمو،  يف  دماغك 

وكرر ما تقوله عدة مرات وابتعد عن ال�شغوط النف�شية قدر 

امل�شتطاع.
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ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. مسابقات

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- االرجنتني

2-الربازيل 

-1

-2

2-   لبنان

1-   1989م

5 اوالد

الفيل

�شجر املوز

فكانوا  �شف  يف  االأوالد  من  عدد  �شار 

اأربعة اأمام ولد واأربعة خلف ولد وولد يف 

الو�شط فكم كان عدد االأوالد؟

من هو احليوان الذي يحك اإذنه باأنفـه؟

ما هو ال�شجر الذى يطلق عليه قاتل اأبيه؟

ورقة  يطالع  البنه، وهو  االب  قال 

تاأخذ  ان  يعقل  هل  امتحانه:  درجات 

درجة ال�شفر يف التاريخ؟

ابي،  يا  افعل  وماذا  الولد:  اجاب 

لقد جاءت اال�شئلة يف احداث جرت قبل 

مولدي بزمن طويل.

�شاي  واحد  اريد  للناذل:  الزبون 

ثقيل؟

اجابه: احتاج احدا يحمله معي.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

علم أي دولة

اجابة االلغازمن داخل العدد

2- املحرق. 1- املنامة.

اين يقع مطار البحرين؟

رقية امري حاجي عبداهلل

ح�شن عبداهلل القي�شي

طرائف

ألغاز
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سال

ت

حكم وأمثال

أكمل الرسم

اجلزاء من جن�س العمل.

اتق �شر احلليم اذا غ�شب. 

ال�شحة تاج على روؤو�س االأ�شحاء، ال يراه االّ املر�شى. 

ال ت�شحك على اخيك، فريفع اهلل عنه ويبليك.

الفوارق
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أصنع
بنفسك

الصحون 
الورقية

الصلصال

123



عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا
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حوراء إبراهيم علي الزنجي

محمد علي الحواج

مقتدى فاضل نصيف

ابراهيم مسلم الوادي

حسن عبدالله القيسي
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مجتمع

مبدر�شة  ال�شاد�شة  �شمعته  يطفئ  حاجي  اإح�شان 

احلكمة الدولية »كانو الدولية« تزور هيئة االإذاعة والتلفزيون
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 طالب الطبري يعاينون بعض الحرف القديمة

الب�شيتني  طالبات  ت�شتقبل  النواب«  »اأمانة 

االبتدائية

طالبات بيت احلكمة يزرن  جمل�س النواب

مبروك تخرج 
زينب حسن عبدهللا عيسى

طالب »تايلو�س« يح�شرون جانباً من جل�شة جمل�س النواب
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ريحان  الطفلة  براعم  ملحق  ادارة  اختارت 
الخالدي لتكون نجمة وصديقة الملحق لمساهماتها 
المستمره والمتميزه على مدار االشهر الماضية في 

الملحق ومن مساهماتها:

 حب األم
أمــــي الـحـبيبــــه يــــا بعــــد عـمـــري 

أمــــي الحـبيبـــه الـقـــلــب الـحـنــــون
احــــبــــك دوم لحــــمــــي ودمــــــــي

أحــبــــــك دوم و نــــــور الــكـــــــون 
أول كـــلــمــــة قــــالــهــــا فـــــمــــــي

احـــلـــى كــلـمــة مـهـمـــا يقـــولــون
بــعـيـــده قــريبــه تــســـألــي عــنــــي

هللا يـحــفــظــــك لـــي بـــالــهـكـــــون

كل عام و كل أم في العالم بخير و صحة

الـشـاعــرة: الطفلــة ريحـــان بــنت 
راشـد الخالــدي التاريج:21-3-2014م
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