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الصداقة الحقيقية01

ليد يقال أن الصداقة احلقيقية كالعالقة بني العني واليد إذا تأملت ا
.دمعت العني وإذا دمعت العني مسحتها اليد

لفرح  الصديق احلقيقي هو الذي يكون معك يف السراء والضراء ،ويف ا
واحلزن ، ويف السعة والضيق ،وهو الذي ينصحك إذا رأى عيبك 
ويشجعك إذا رأى منك اخلري ويعينك على العمل الصاحل فالصاحب 

قل لي من تصاحب أقل لك من  ”ساحب ، وكما يقال أيضا   
يظن بك الظن احلسن ، وإذا أخطأت معه يلتمس  كما أنه “أنت

.لك العذر ويقول يف نفسه لعله مل يقصده
تعلمت من الصحبة احلقيقية التعاون و التنافس يف فعل اخلري

واالجتهاد كما تعلمت حسن التصرف مع الغري، فهي تهيئنا للعيش
.يف اجملتمع كما أنها تبقى راسخة طول الزمن

:كما قال الشاعر 
رفاق الدرب مازلتـــم بعمق القلب أحبابـا

وإن غبتم وإن غبنـــا فإن احلب ما غـــــابا

اقواللن رشا : للتلميذة 



النظافة في اإلسالم02

حثنا الدين اإلسالمي على النظافة والطهارة 
يف حياته أنواع النظافة  ( صلى اهلل عليه و سلّم)فعلمنا الرسول 

:وهي
.نظافة البدن ونظافة األيدي ونظافة املكان

"أن اهلل حيب التوابني وحيب املتطهرين:" حيث قال اهلل تعاىل 
ولذلك علينا باألخذ بنصيحته لنكون من الفائزين باجلنة  
ة من النظاف" والنظافة تقينا من شر الشيطان كما تعلمنا يف املدرسة 

اللهم اجعلين من التوابني واجعلين" ،" اإلميان والوسخ من الشيطان
ولذلك فأنا إنسان نظيف وطاهر و علي باحملافظة " من املتطهرين

.على ذلك ألبقى التلميذ املثالي دائما 

أورقية ياسمين: للتلميذة 



الفلك و الكواكب و النجوم03

بسم اهلل الرمحان الرحيم 
والصالة والسالم على رسول اهلل 

الفلك هو علم يعرف بأنه يدرس عن الفضاء والكواكب والنجوم ولقد .. أما بعد
اهتم القدماء بعلم الفلك من خالل حساب حجم الشمس وبعدها ويف القرن السابع 

عشر ظهر العديد من العلماء الذين درسوا الفيزياء وعلم الفلك مثل نيوتن 
ت حول كوبرنيكوس وبعد مئات السنني مت بناء تلسكوبات ضخمة أطلقت يف مدارا

.  األرض لرؤية األشياء
عبارة عن كتلة من الغازات الساخنة واليت ميكنها من أن تنتج ضوئها :النجوم 

وتعطي الشمس وهي مهمة جدا للكائنات احلية وعيشها على األرض 
ختتلف عن النجوم وهي شيء أخر وبالرغم من أنها كروية الشكل  : الكواكب 

وكبرية احلجم أال أنها مكونة من الصخور واملعادن والغازات مثل اهليدروجني 
ة النيرتوجني وامليثان وهناك كواكب تتحرك حول الشمس مشكلة اجملموعة الشمسي

.  وأهمها األرض
الكواكب والنجوم ميكن التمييز بينهما من خالل السمات الفيزيائية لكل منهما 

وسطوع. فيكون الكوكب ثابتا يف السطوع والشكل أما النجمة فال: السطوع
الكواكب يكون اقوى من سطوع النجوم وميكن التمييز بينهما من خالل اجتاه 

لونه شيء صعب متييزه بالعني فاألفضل استخدام التليسكوب فإذا كان. احلركة
ابيض فهو جنم 

الكواكب هي كوكب عطارد والزهر واألرض واملشرتي وزحل واملريخ وأورانوس 
.ونبتون هذه هي اجملموعة الشمسية 

إيمان قراد:للتلميذة 



فيروس كورونا04

هو مرض اجتاح 19كوفيد :فريوس كورونا أو املعروف بـ 
.وسيطر على عاملنا ، هو خطري جدا ألنه معدي

ل حياتنا فهذا الفريوس ينتقل بسهولة وسرعة فائقة بني البشر ،ليدخ
متنيت أن أنام و أنهض على خرب انتهاء هذا الكابوس .  إىل جحيم

نا منها  متنيت أن ترجع األيام قبل ظهوره ألستمتع بطفوليت اليت حرم
ع  مل أذهب إىل البحر هذا العام ومل أستمت. وأللعب وألخرج من البيت 

بعطليت كباقي السنوات ،وعندما حان موعد الدخول املدرسي 
ختيلت أنين سأختلص من كل هذا غري أنه زاد الطني بلة أصبحنا 

ها منذ ندرس باألفواج فصديقيت املقربة مل تكن معي يف فوجي مل أر
.العام املاضي

أسيل إسراء دوير: للتلميذة 



العالمة عبد الحميد بن باديس05

يس مواقف التاريخ تسجلها شخصيات كبرية تضحي بالنفس والنف
من أجل أن تصنع مستقبالً لوطنها وشعبها ومن بني هذه الشخصيات

ذهب  التارخيية يف اجلزائر واليت ساهمت يف رسم تارخينا بأحرف من
ن وكان هلا دور هام يف االستقالل لوطننا الغالي العالمة عبد احلميد ب

من . من ليلة اجلمعة الرابع من ديسمرب1889باديس الذي ولد عام 
أبرز صفاته الذكاء والعبقرية وذو شخصية قوية وعظيمة وخصال 
محيدة ومتميزة واتسم كغريه من العباقرة بالذكاء اخلارق وكان من  

كان له الدور يف توجيه . سنة13حفظة القرآن الكريم وعمره 
يت الشباب والدور األكرب له يف تأسيس مجعية العلماء املسلمني ،ال

.تويف رمحه اهلل ليلة الثالثاء. مزال اجلميع حتت رايتها
ام مما سبق ذكره عن هذه الشخصية اجلزائرية الكبرية نتوصل إىل ما ق

ة مبعية  به الشيخ من إصالح وإعداد جليل متشبع بالقيم الوطنية النبيل
ل ذلك اجليل الذي قاوم االحتال.أصحابه يف مجعية العلماء املسلمني 

الفرنسي الغاشم، إىل أن حرر اجلزائر الغالية بدماء وتضحيات 
.  الشهداء واجملاهدين األبطال

أنس زواقري: للتلميذ 



األخالق الحميدة06

احلمد هلل على نعمة اإلسالم الذي غرس فينا األخالق احلميدة و 
.  حسن املعاملة و االبتعاد عن الفساد و االحنراف

ه  و األخالق هلا أهمية كبرية يف اجملتمع و كان الرسول صلى اهلل علي
وسلم وصف بالصادق األمني و الصداقة خلق عظيم مشتق من 

و " املسلم اخو املسلم"الصدق قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
.  الصديق وقت الضيق ينفع صاحبه يف السراء والضراء

و األمانة من األخالق اهلامة و هي العامل األساسي يف اخلري و أمرنا 
بل اهلل باألمانة يف العبادات و األهل و الصحة، جيب احملافظة عليها ق

.  أن تسأل أمام اهلل
و "و بر الوالدين و صلة الرحم أخالق علمها لنا اإلسالم قال تعاىل 

". قضى ربك أال تعبد أال إياه و بالوالدين إحسانا
ش ما أروع أن يقتدي الشباب بأخالق االنبياء لتطوير وطننا و نعي

.بتواضع يف كل مكان

آدم جبل طابورت: للتلميذ 



أطفال القمر07

يف العامل أمراض خطرية جدا من بينها مرض أطفال القمر و هو مرض 
نادر يصيب فئة من األطفال، حيث تعترب أشعة الشمس العدو 

.اللدود هلم، ميلكون لباسا خاصا عند اخلروج إىل الشارع
كرب عند تعرضهم ألشعة الشمس يصابون حبروق تؤدي لظهور بثور ت
يف لتصري أورام سرطانية جيب نزعها ليصبح لذلك الطفل تشوهات

.أجسامهم
ذها  لذا أنصح مجيع التالميذ جبمع أغطية القوارير البالستيكية و أخ

.للجمعيات لشراء لباسهم اخلاص

براءة بودرع: للتلميذة 



االنحباس الحراري08

يف االحنباس احلراري هو خلل يف النظام البيئي لكوكب األرض وزيادة
.درجات احلرارة

ب  حيدث بسبب دخان السيارات واملصانع و احلرائق، ويساهم يف ثق
طبقة األوزون مما يساعد على إدخال الرياح الشمسية، كما انه يذيب  

.صفائح اجلليد ويرفع مستويات البحر مما يهدد العامل 
التندرا، حيث حلت: أدى تغري املناخ اىل خسارة بيئات عديدة مثل

مكان السراخس أشجار قصرية مما أدى اىل تقليل أيائل الرنة املهددة  
.باالنقراض رغم بعض اإلجراءات للحفاظ عليها

اتنا جتاه االحنباس احلراري تهديد حقيقي للعامل أمجع مامل ننتبه إىل تصرف
. الطبيعة

بسايح هبة أنفال: للتلميذة 



البحث عن الحقيقة09

صغري يف يوم من األيام ويف مدينة صغرية ولد طفل صغري ،يدعى احلارث كان هذا ال
ديانات فطنا ذكيا سريع الفهم وملا كرب وأصبح شابا يافعا مل يرقه ما حييط به من

خمتلفة ،فقرر اخلروج الستكشاف العامل طمعا يف مزيد من العلم وهربا من قومه
عى الكفرة فأعد عدته وامتطى حصانه وانطلق يف رحلته اىل أن وصل إىل قرية تد
طمع بين عراف فسأل عن سبب تسميتها بهذا االسم فعلم أن أهلها ذوي علم كثري ف
يف دخوهلا وما أن كاد ليفعل اعرتض طريقه عجوزان ،أحدهما حليته بيضاء 

يرتدي ثوبا أبيض يتحلقه جمموعة من الشبان،واآلخر عجوز ضحكته عريضة 
ال يرتدي ثوبا أسودا ومعه كثري من الرجال ،ثم قاال معا بصوت واحد تعاال معي،ق

لم السحر الشيخ الذي يرتدي األبيض تعال لتتعلم دين اإلسالم وقال األخر تعال لتتع
بل مع فرفض الذهاب مع الساحر يف كيانه رفضا قاطعا وق(والعياذ باهلل)والشعوذة 

.الشيخ بصدر رحب وقلب صادق
فذهب معه إىل أن وصلوا اىل مسجد خارج القرية فدخله عندها رأى طفال صغريا 

إلسالم ،فتأثر ملا قاله ودخل ا(أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوبهم لذكر اهلل)يردد 
وعرف أن علم أهل القرية علم سحر وشعوذة ،فعزم على إدخاهلم اإلسالم على  
رغم تعرضه ألذاهم وكان يدخل للقرية عرب ممرات سرية وبقي على هذه احلال إىل 
أن أسلم مجيع أهل البلدة أال ملكها الذي كان من عبدة النار فاهتدى احلارث إىل 

ترك فكرة أن يتحدى امللك برمي حفنة من الرتاب على النار فإذا بقيت مشتعلة ،
مللك احلارث وقومه دينهم وإذا انطفأت أسلم امللك فوافق وبعد جناح فكرته اعرتف ا

.بعظمة دعوة احلارث ودينه ودخل اإلسالم

بقاش إبراهيم الخليل : للتلميذ 



رحلة إلى المستقبل10

.  رحلة اىل املستقبل
اجلدة و هي فلتبدأ رحلتنا اىل عامل اخليال لعلنا نشبع خميلتك الصغرية يا عزيزي، قالت

ة تضحك حلفيدها الوحيد رامي فلذة كبدها البشوش، فقصت له اجلدة حكايات مبهر
ينها و بني عن سيارات طائرة و روبوتات كالبشر يف مشيتها و حتدثها فال تكاد تفرق ب

وقعوا البشر اندهش رامي قائال أن هذا مستحيل، مل توافقه اجلدة الرأي ففي زمنها مل يت
انه ميكن لشخص أن يرى و يتحدث اىل شخص آخر وهو يبعد عنه مئات 

ذ الكيلومرتات، ذهب رامي اىل النوم فهو ما لبث يتثاوب اغمض جفنيه و بعد مهلة إ
به يستيقظ على ضجيج هائل لريى آلة مكورة اخرتقت السقف فقفز عن سريره و

دخل إليها ببطء و هو ال ينفك يفكر بقصص جدته، خرج منها بعد مدة، لقد وجد 
الناس عاملا خمتلفا متاما، مل يرد السؤال عن العام فهو مبهور، فالسيارات بال دواليب و
يرتدون مالبس غريبة و ميشون مع الروبوتات بألفة و حمبة و الشوارع تربق من 

عماله النظافة، لكنه اليوم قد يضطر للبقاء جائعا فحتى لو كان عنده مال ال ميكنه است
.  أو استخدامه، الن املال سيكون قدميا، و ما زاد الطني بلة هو انه ال جييد القراءة

رأى مكانا كبريا و حلظة دخوله تفاجئ أنها حمكمة، لقد دخل وسط قضية، حكى 
رامي للحضور قصته، اندهشوا فمنذ مدة فقدت آلة الزمن وها هو راكبها، ذكرهم 
ذلك حبادثة وقعت منذ أمد بعيد، اعطوه بلورة كتذكار و طلب منه دخول االلة و 

ورة جبانبه ثم التفكري مبنزله، فتح باب األلة بعد وهلة قصرية و إذ به يف غرقته وضع البل
.  نام فهو جد نعس

استيقظ على صوت امه و هو مندهش فالسقف الزال على حاله، يا إالهي، لقد 
ر انه نسي متاما أنه يومه األول يف الدراسة، ما أن قفز عن سريره حتى تذكر، لقد تذك

.  الف أن يرى نفس البلورة عند خزانة جدته فرتى ما السر الذي ختفيه

بلقاضي لينة: للتلميذة 



مهنة الطيران11

يت هي مهنة شريفة وإنسانية وحتليق يف السماء ، فما هي املخاطر ال
يواجهها سائق الطائرة ؟

الصعوبات واملخاطر اليت يواجهها الطيار هي أن حيافظ على سالمة  
الركاب وهو مسؤول عن أرواحهم فمهمته احلفاظ على سالمة الركاب 

، ويستمتع مبشاهدة العامل وكما أن الطيار معرض ألخطار مميتة  
.بسبب سوء اجلو أو حدوث مشاكل للطائرة 

ق أعجبت بهذه املهنة كثريا فهي مهنة حتليق يف السماء وأقول لسائ
.الطائرة بأن يعتين بالركاب 

"من جد وجد ومن زرع حصد " 

بن صالح محمد: للتلميذ 



األخالق والقيم الحميدة12

ة  حتلي األنسان باألخالق احلميدة جتعله حمبوبا وذو مكانة كبرين إ-
مد بني الناس وحيظى باحرتام مجيع من حوله حيث نبينا وقدوتنا حم

ومن " إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"اهلل عليه و سلم قال صلى 
مة هذا احلديث يظهر لنا مدى مكان اخللق يف البناء األساسي يف قي

د اجتماعيا و كيفية تعامله مع الناس وملكانة اخللق احلسن جناإلنسان 
"  إنك لعلى خلق عظيم"أن اهلل تعاىل قال يف وصفه لرسوله الكريم 

لذا جيب االقتداء بنبينا حممد صلى اهلل عليه و سلم يف أخالقه و
ق كيفية تعامله مع الناس كالصدق ،الصرب، احللم، الكرم، التصد
على الفقراء ،التواضع والوفاء بالعهد وحفظ األمانة وغريها من  
األخالق والقيم احلميدة اليت تساهم يف بناء جمتمع سليم ومتكامل

خالي من اإلجرام الذي نعيشه فرتبية النشء منذ الصغر على هذه 
ناءه القيم واألخالق مسؤولية اجلميع لكي ننهض باجملتمع ونساهم يف ب

.

بن لعلى عبد الرحمان: للتلميذ 



الشمس13

التبانةدرب الشمس جنم من ماليني النجوم و تقع الشمس يف جمرة 
ا و يعرف أن الشمس من اكرب النجوم يف اجملرة وتقع على حافة جمرتن

على حسب مقولة العلماء ستنهار الشمس بعد مليون سنة واهلل 
اعلم واذا اختفت الشمس ستبتعد األرض عن مركزها مثل 

.البيت الذي تدخله الشمس ال يدخله الطبيب: إجنليزي

بن ماي أحمد بشير: للتلميذ 



النجوم14

، وهي عبارة عن سحب من الغازات، "سدم"تكون النجوم على هيئة 
، %3غاز اهلليوم بنسبة % 97مكونة من غاز اهليدروجني بنسبة 

ريق وتتقارب كتل الغاز يف الفضاء عن ط. باإلضافة إىل بعض األتربة 
أن اجلاذبية فيما بينها، ويتولد ضغط هائل يف منتصف الكتلة، حتى

وتؤدي هذه . مليون درجة مئوية15إىل 10درجة احلرارة تبلع من 
رة العملية إىل تولد النجم، حيث تبدأ عملية االندماج النووي، ثم تبدأ ك

عض ب. عندما ينفد الوقود من النجم يؤدي ذلك إىل موته . الغاز يف التوهج
النجوم العمالقة  مثل النجم العمالق األزرق، متوت عن طريق انفجارات 

نجم إىل ويف بعض هذه التفجريات يتفتت ال". سوبر نوفا: "هائلة تسمى
نجم  قطع صغرية ، ويف البعض األخر يظل مركز النجم باقيا، فيسمى بال

مها مع يطلق على النجوم اليت تتساوى أحج-النيوتروني أو الثقب األسود 
مثال أكرب من الشمس " أنتاريس"حجم الشمس اسم النجوم األقزام فنجم 

إبسلني"ضعف، ويستنتج العلماء احتمال وجود جنم يف نظام 700ب 
ضعف  4000يبلغ حجمه ( أوريغا)املوجود يف اجملموعة النجمية " 

حجم الشمس

بن لخضر استبرق: للتلميذة 



اللة فاطمة نسومر ملكة الجبال15

بقرية عني 1830اللة فاطمة نسومر امسها احلقيقي فاطمة سيد امحد ولدت سنة 
زائر لقبت احلمام بتيزي وزو يف نفس السنة اليت احتلت فيها اجليوش الفرنسية اجل

غية كان ترعرعت يف عائلة صوفية أمازي.بنسومر نسبة اىل القرية اليت عاشت فيها 
.فاطمة نسومر من حفظة القران* الزاوية الرمحانية*والدها يدير مدرسة قرآنية 

حني بلغت السادسة عشر من عمرها تويف والدها عاشت مع أخيها سي حممد 
ه طيب الذي زوجها مكرهة من قريبها فلم تعيش معه ومل يطلقها بقيت على عصمت

كانت هلا شخصية قوية ترفض االضطهاد والقمع فاخنرطت يف املقاومة ضد . 
طقة جرجرة الفرنسيني وسعت اىل التنسيق مع القائد شريف بوبغلة يف الدفاع عن من

أصيب بوبغلة يف رأسه * واضية*فشاركا معا يف معارك عديدة ويف معركة 
مة بعد أن تويف شريف بوبغلة تولت فاط1854ويف سنة .فأنقذت فاطمة حياته 

1857يف سنة . القيادة و استمرت يف املقاومة وحققت انتصارات كبرية 
ع حاصرت اجليوش الفرنسية بقيادة جنرال راندون ملجأ فاطمة نسومر ومت أسرها م

حتى توفيت يف شهر سبتمرب* تابالط*عدد من النساء ونقلت اىل سجن 
سنة رمحها اهلل كانت 33متأثرة مبرض عضال أصابها وهي مل تتجاوز 1863

اجملد واخللود لشهدائنا األبرار. مثاال للمرأة اجلزائرية الشجاعة

بهلول أحمد: للتلميذ 



َبْدُء الَتَكون 16

كيف بدأ التكون ؟-
هل كان للكون وجود ؟ -

.سنعرف اآلن كيف بدأ التكون 
 يكن  يف البداية مل يكن يوجد للكون أثرٌ ال النور و ال الظالم ال الزمان و ال املكان، مل

.يوجد شيء أال الفراغ 
ثم حدث أمرٌ غامض ،بدأ الزمان و يف الوقت نفسه ظهرة الطاقة و عناصر أخرى 

.
.يف البداية كان كل شيء جممعا داخل كرة حرارية مبنتهى الصغر ال ميكن ختيلها 

بدأت الكرة تربد و بدأت العناصر بالتوازن ليشكل الكون ،....اىل حني 
ولكن يف الواقع كان ( االنفجار الكبري ) يطلق العلماء على هذا احلدث اسم 

ويف وقت الحق . التكون هادئا جدا ، فلم يكن اهلواء موجودا لينقل الصوت 
ظهر األنسان و أراد أن يعرف ماذا حصل بالتحديد فبدأ باستخدام العلم إلجياد 

اجلواب من خالل بعض النظريات و االخرتاعات لبعض العلماء و قد بني القرآن أن
تَبَارَكَ الذي جَعَلَ يف السَماء --: الكون هو من صنع اللّه عزوجل ،يف قوله 
.-61-سورة الفرقان --بُرُوجًا و جَعَل فيها سِراجَا و قَمراً مُنِيْرًا 

بودربالة عبد الرحمان : للتلميذ 



الذكاء االصطناعي17

بوسالمة عبد القدوس: للتلميذ 

القدرة على التفكري والتعلم ولقد ظهر مصطلح الذكاء االصطناعي حتديدا عام 
يم الذكاء عندما قام العامل  آالن تورينغ مبا يعرف باختبار تورينغ مبعنى تقي1950

ستخدم جلهاز الكومبيوتر وبعد ظهور هذا االختبار بعام تقريبا مت إنشاء أول برنامج ي
فر الذكاء االصطناعي من قبل رئيس أحباث الربجمة يف جامعة أكسفورد كريستو
سرتاشي وإذا استطاع تشغيل لعبة الدامة وتطويرها عرب جهاز الكومبيوتر ومت

يف كلية دارمتوث ولكنه مل حيقق 1956إعالن هذا املصطلح بشكل رمسي سنة 
ي أي تقدم وقد يعود هذا إىل القدرات احلاسوبية احملدودة آنذاك وللذكاء االصطناع

:  عدة أنواع منها 
ام مبهام  الذكاء االصطناعي احملدود أو الضيق ويعترب أحد األنواع اليت تستطيع القي

.  معينة 
وميكن هلذا النوع أن يعمل بقدرة تشابه قدرة األنسان: الذكاء االصطناعي العام 

.  على التفكري
وهلذا الذكاء .  وهو النوع الذي يفوق مستوى ذكاء البشر: الذكاء الفائق

-ليومية توفري العديد من التطبيقات املهمة يف احلياة ا: أالصطناعي إجيابيات منها 
ية الطبية تقديم الرعاية الطبية فيوجد العديد من األنظمة اليت تستطيع تقديم الرعا

القدرة على معاجلة كم هائل من املعلومات والبيانات فبإمكان هذه -لإلنسان 
عدم حتكيم العاطفة فهذه األنظمة ال تتأثر بأي -األنظمة ختزينها ومعاجلتها 
عدم : ولكن رغم كل شيء قلة سلبيات أيضا وهي .عواطف تعيق سري العمل 

عدم قدرة هذه -وعي أنظمة الذكاء أالصطناعي باألخالقيات والقيم البشرية 
التكلفة العالية اليت ترتتب على-األنظمة على تغيري نظام عملها وتطويرها 
استخدام هذه األنظمة وحتديثها وصيانتها



كائنات حية من حولنا18

نرى كل يوم كائنات حية حتيط بنا من كل جانب، منها النباتات 
.واحليوانات واجملهريات
: مليون نوع يف مخسة جمموعات وهي1.75وقد صنف العلماء 

.ويةاألوليات والنباتات والفطريات واحليوانات وعدمية األغشية النو
نوع مقسمة لالوعائية كالطحالب 300000تضم النباتات 

النباتات املزهرة والصنوبريات  : والقرنيات، والوعائية هي
.والسرخس

ومملكة احليوان فيها الفقاريات كالثديات والطيور والسمك،  
ي  وعدمية األغشية النووية ه. والالفقاريات كاألوليات واملفصليات

.الفريوسات والبكترييا
وتبقى معرفتنا بالكائنات احلية من حولنا قليلة جدا، ونأمل أن  

.نتعرف على هذه الكائنات مستقبال

للتلميذ بوصار عمر يونس 



الكون و الفضاء الخارجي19

منذ قديم الزمان واإلنسان يتأمّل السّماء وحياول معرفة ما يوجد وما حيدث فيها، 
.كل يوم يبتكر ويكتشف طرقا جديدة ليتعرف على الكون احمليط بنا

يتكون الكون من جنوم وكواكب وجمرّات كبرية وصغرية، ومن خالل االكتشافات 
والبحوث العلمية أكّد العلماء أنّه قبل مخسة عشر مليار سنة، وقع انفجار كبري 
تلئ فارتفعت احلرارة إىل حد كبري ثم اخنفضت، وأصبح اجلو باردا وراح الكون مي
كل شيئا فشيئا، ثم نتج عن ذلك أوىل النجوم اليت جتمّعت مشكِّلة أقراصا تعرف

.واحدة منها باجملرّة
ليت  التبّانة، ادرب ينتمي كوكبنا األرض الذي نعيش فيه إىل جمرة تسمى مبجرّة 

وجنم كبري مضيء يعرف سيّارة عرفت عدة انفجارات نشأت عنها كواكب 
بالشّمس، تدور حول الشّمس تسعة كواكب سيارة، لذلك نقول بأنّها تنتمي إىل

النّظام الشّمسي، إنّ سرعة الكواكب حول الشّمس متفاوتة جدا، تزيد سرعتها 
كلما كانت أقرب إىل الشّمس، إنّ كواكب النّظام الشّمسي ذات أحجام خمتلفة وكل 

.كوكب له مساره املعيّن الذي يدور فيه حول الشّمس
دون إن التّأمل يف الكون يبيّن لنا مدى عظمة اخلالق اليت تتجلى يف رفع السّماء ب

ه أعمدة وتعاقب اللّيل والنّهار وخلق الكون والشّمس والقمر لقوله تعاىل يف كتاب
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي  --: الكريم
190سورة آل عمران اآلية --األَلْبَابِ

حبيب زحماني معتز : للتلميذ 



الصداقة20

الصداقة 
الصداقة كلمة صغرية يف حجمها كبرية يف معناها، فعندما نتحدث 

و هي  . عن الصداقة فإننا نتحدث عن احلب، و عن الوفاء و الثقة
لصديق من أبرز القيم اإلنسانية اليت تسمو بها احلياة، فما الذي مييز ا

احلقيقي عن غريه؟  
لفرح  الصديق احلقيقي هو الذي يكون معك يف السراء والضراء، ويف ا

وهو الذي ينصحك إذا رأى فيك . و احلزن، ويف السعة والضيق
عيب، ويشجعك اذا بادرت بفعل اخلري، ويعينك على العمل 

الصاحل، كما انه يظن بك الظن احلسن، واذا أخطأت حبقه يلتمس  
. لك العذر ويقول يف نفسه لعله مل يقصد

أن صداقة الرفقاء يف املدرسة من أهم الصداقات وأمتنها، فقد 
ال أوصانا رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم بالصديق الصاحل وق

(.  املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل)

حداد عبد الكريم : للتلميذ 



القلب في جسم األنسان21

يتكون جسم األنسان من أعضاء كثرية تتعاون وتكمل بعضها، أهمها القلب، فما هو القلب
يا ترى؟ 

القلب عضلة موجودة وسط صدورنا، حممي بالقفص الصدري، مييل قليال إىل اليسار،
، أذينان أمين و أيسر: يضخ الدم باستمرار حول اجلسم من خالل الشرايني، له أربعة غرف 

داخال عنإما وبطينان أمين و أيسر، له أربع صمامات تضمن تدفق الدم يف اجتاه واحد، 
، املخ اليد العني:طريق الشرايني، فيكون حممال بالغذاء واألوكسجني إىل خمتلف األعضاء 

وباقي األعضاء األخرى، وإما يكون تدفق الدم خارجا عن طريق . . . . ،الكلى
يته، األوردة الدموية، فيكون حممال بثاني أكسيد الكربون، متجها إىل الرئة لتقوم بتصف

.  وهكذا تستمر الدورة مدى احلياة
ة ألف نبضة للقلب نبض ال يتوقف يعمل ليال ونهارا، فقد يبلغ نبض األنسان البالغ حوالي مائ

.يف اليوم الواحد 
ألمراض لكن قد يتعرض هذا العضو املهم إىل بعض املشاكل الصحية، واليت تتمثل يف بعض ا

دورها تضخم القلب، انسداد الشرايني، اضطراب نبضات القلب ،واليت قد تؤدي ب: منها 
.  إىل الوفاة

ريض هذه األمراض يتم تشخيصها بوسائل علمية من طرف الطبيب املختص، بداية بسؤال امل
.  عن تارخيه الصحي، له ولعائلته، إجراء بعض التحاليل الدموية، إجراء أشعة

اجلة ومنها يستخلص الطبيب املختص طريقة العالج، سواءا بتغيري أسلوب احلياة ،أو مع
.  دوائية ، أو جراحية، أو إجراء طيب آخر

:للوقاية من أمراض القلب ،علينا اتباع قواعد صحية معينة منها
.اإلقالع عن التدخني_
.  ممارسة الرياضة بانتظام_
.تناول أغذية صحية _
.احلفاظ على وزن صحي_

.صحتنا حياتنا ، فالصحة تاج األصحاء 

حنين صحراوي : للتلميذة 



لقاح كورونا األمل22

هو حديث السنة وحديث   COVID-19كورونا أو ما يسمى 
قتل اكثر من مليون شخص يف العامل 2020كل يوم وهو فاجعة 

.حيث جند له العامل كل الوسائل البشرية واملادية ملواجهته
فضل مستمر قد يكون إجياد لقاح األتطور األحباث حول الفريوس يف 

امل إلنهاء هذا الوباء حيث أظهرت األحباث يف العامل جناح عدة 
كلقاح فايزر األمريكي  % 95لقاحات ونسبة جناحها وصل اىل 

طرة  وسبوتينك الروسي وبيوتنك األملاني سيكون أداة حامسة للسي
.على اجلائحة 

ن اهلليف انتظار تسويقه نتمنى أن يعطي األمل والنجاح على أالزمة بإذ

خليفاتي إكرام : للتلميذة 



أسمى وأرقى المهن23

"أمسى وأرقى املهن"
يب تتعدد املهن يف حياة األمم واجملتمعات فكل يف جمال عمله يطور و خيدم وطنه كالطب

.واليوم سنتحدث عن هذا األخري . واملهندس و الفالح و املعلم
إال مهنة التدريس و التعليم مهنة شاقة و قدمية قدم األنسان، و ما قامت احلضارات ن إ

على أكتاف املعلمني فمهنة املعلم هي ليست جمرد مهنة عادية و عليه أن ال ينظر إليها 
.بصورة جمردة كأنها مهنة يتقاضى عليها راتبه فقط

بل هي مهنة محلها ثقيل على صاحبها ومسؤوليتها كبرية ،ألنها مهنة األنبياء لقول 
".العلماء ورثة األنبياء: "الرسول صلى اهلل عليه و سلم

رفع اهلل ي: "وأنها وظيفة سامية قدسها اهلل تعاىل يف كتابه الكريم وقدس أهل العلم فقال
قم للمعلم و: "،وكما يقول املثل أيضا"الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات 

".فيه التبجيل كاد املعلم أن يكون رسوال
فكل الشرف و التقدير للمعلمني ألنهم يكرسون الليل و النهار حياولون غرس القيم

.واألخالق يف نفوس طالبهم ألنهم زهور املستقبل وآماهلم املشرقة
.إخل. فاملعلم هو من يعلمهم كيفية محل القلم إىل أن يصل بهم إىل درجة الطبيب

. نرسالة التعليم هي أمسى وأخلص رسالة وتعترب املهنة األوىل يف سلم األعمال واملهإن 
لذي  ،وسيجد يف سنته النرباس ا(ص)وما على املعلم أال االقتداء بسنة نبيينا حممد

وت العز و العلم يبين بيوتا ال عماد هلا واجلهل يهدم بي: "يضيء ظلمة دروبه فاملثل يقول
".الكرم

خولة بوشلخة : للتلميذة 



أخي24

2020ديسمرب12:وهران ، التارخ
أخي العزيز: املرسل إليه

[ و بعد التحية الصادقة[]بعد بسم اهلل الرمحن الرحيم]
أبعث لك هذه الرسالة ألطمئن على أحوالك الشخصية 

أتبع أمتنى أنكثريا كما جمتهد وسُرِرْتُ لذلك تلميذ وقد بلغين بأنك 
خطواتك كي أكون تلميذًا جنيبًا و أُصبح إنسانًا مهمًا ونافعًا وحُلمي

.الكبري أن أتفوق كثريًا يف دراسيت ألُفرح أُمي
نى أرجو أن ترد على رسَاليت و أن ترجع إىل بيتنا عن قريبًا كما أمت

إذا صلُح الفرد صلُح  :" صدق من قالو . أكثرلك جناحات 
"اجملتمع

ريان: املرسل

داودي ريان : للتلميذ 



تأثير الذكاء االصطناعي والروبوت على العالم25

، الذكاء االصطناعي هو اخلصائص والصفات اليت متيز األجهزة والربامج واحلواسيب
ء فالذكا. وهو يف طريقه لتغيري مجيع الصناعات مبا يف ذلك صناعة الروبوتات

االصطناعي يهدف إىل جعل هذه األجهزة قادرة على حماكاة القدرات الذهنية للبشر، 
.حبيث تصبح هذه األجهزة والروبوتات تستطيع االستنتاج والتفكري والتعلم

ورة وإىل يومنا هذا حياول العلماء أكرب شركات التكنولوجيا صنع آالت وروبوتات متط
جدا تقوم بكل مهام البشر فمنها مثال روبوت منزلي، روبوت اخلدمة العسكرية، 

إخل. روبوت طيب، روبوت للعناية باملسنني
سيكون لتطور الروبوت والذكاء أالصطناعي آثار إجيابية أهمها تقليل حوادث 
ا، أما السيارات، والتشخيص املبكر لألمراض، وتوقع الكوارث الطبيعية قبل حدوثه

ال وخماطر أخرى.. السلبيات تتمثل يف زيادة البطالة وفقدان األشخاص حلريتهم
.نعلمها

ناعي لكن يف املستقبل سيتضح أن كان هذا التطور يف جمال الروبوت والذكاء أالصط
.سيكون نافعا أم ضارا على العامل

للتلميذ دكار محمد الشريف 



الطب26

الطب
مهنة الطب مهنة إنسانية عظيمة ، وهلا مكانة خاصة يف قلوب 

مهم  الناس مجيعا ملا هلا من دور كبري يف مساعدة املرضى و تسكني آال
مة  فهي مهنة الرمحاء ألن املريض يكون يف حالة ضعف واحتياج اىل كل

طيبة وصادقة قبل الدواء والطبيب طريقه شاق وطويل يتعب و
يصرب على حتصيل العلم النافع خلدمة البشرية وهي مهنة قدمية 

.ومتطورة على مر العصور 
أبو بكر الرازي هو أعظم األطباء املسلمني من البشرية على األطالق

وهو عامل وطبيب فارسي و فيلسوف وكيميائي .و أكثرهم شهرة 
يت طلب  سطع جنمه يف شتى ميادين العلم و اشتهر بذكائه يف القصة ال

ضع  منه أحد اخللفاء بناء املستشفى يف مكان مناسب يف بغداد فو
أغصان عليها حلم يف عدة أماكن ثم بناء املستشفى يف أخر مكان 

.فسد فيه اللحم ألن اجلو عليل وهذا ما حيتاجه املرضى بالضبط

روان بثينة : للتلميذة 



الوباء والفتاة المضيئة.قصة 27

الوباء والفتاة املضيئة

.هناك عامل مجيل و كبري جدا وكان لونه اسود
ويف هذا السواد توجد جنمة مضيئة عندما تقرتبون من هذه النجمة  

.جتيدونها فتاة مجيلة ومهذبة، تسكن يف احد بلدانه
قضى يف يوم من األيام مسعت هذه الفتاة بوباء انتشر يف هذا العامل ،

على اآلالف، فقررت أن تلتزم باحلجر الصحي ،خوفا على أخيها  
ا كتابا الصغري ، لكي ال تضيع وقتها ، طلبت من أبوها أن يشرتي هل
وم  كبريا جدا ألنها ال تعلم متى ينتهي احلجر ،وبينما هي تقرأ كل ي

كان هناك العديد من األطفال اللذين خالفوا احلجر الصحي وسببوا
فادت  املوت لعائلتهم ،ويف األخري سوف ينتهي الوباء وتكون قد است

من الكتاب و حافظت على أخيها وعائلتها ،اىل اللقاء يف قصة 
.أخرى مع مغامرات الفتاة املضيئة اليت كان امسها ريتاج جبالي 

ريتاج جبالي : للتلميذة 



الطب وجسم األنسان والوقاية من األمراض28

ية الطب هو فن العالج، وهو العلم الذي يعتين بالصحة البدنية والنفس
ها لإلنسان أو احليوان، وهو من اهم العلوم التطبيقية اليت تستفاد من

.البشرية
وجسم األنسان يتكون من أجهزة وأعضاء كثرية كل جزء منها يقوم  

بوظيفة ،وهو إبقاء اجلسم بصحة جيدة ومن بني هذه األعضاء القلب،
وتتعاون هذه األعضاء يف ما بينها بانتظام...الكبد الكلى وغريها 

اجلهاز  : للقيام مبظهر من مظاهر احلياة وتسمى اجلهاز وهذه األجهزة هي 
.التنفسي، اهلضمي، الدوري، العصيب، العظمي

والوقاية من األمراض تتطلب اتباع أنظمة غذائية ،ممارسة الرياضة  
ظافة  احلفاظ على الوزن الصحي ،النوم اجليد، االبتعاد عن التدخني، الن

،اخذ اللقاحات الالزمة ،وباتباع هذه النصائح نتجنب األمراض من  
بينها السكري ،ضغط الدم ،السرطان وغريها ومرض العصر كورونا 

اء الذي أصاب العامل وجيب الوقاية منه بالتباعد غسل اليدين عند قض
احلاجة ،ارتداء الكمامة، االبتعاد عن التجمعات ،إلزام البيت واخلروج  

( .الوقاية خري من العالج: ) للضرورة كما يقول املثلإال 

سمايلي أالء الرحمان : للتلميذة 



األخالق الحميدة29

سأل سائل عن طريق اكتساب األخالق احلميدة فيكون ذلك إن 
: باحلرص على عدة أمور منها

جمالسة األخيار الذين يتصفون باألخالق احلسنة، و قراءة سنة  
أن برسول اهلل و سري الصاحلني و االقتداء بهم، و الدعاء هلل تعاىل 
يهدينا اىل حسن اخللق كما كان يفعل رسول اهلل صلى اهلل عليه  

.وسلم

شرفي لجين : للتلميذة 



.النبي المصطفى والرد على اإلساءة الموجهة إليه30

التعرض للناس باإلساءة والتعدي عليهم جسديا أو لفظا أمرا غري مقبول وخاصة أن كانت إن 
اإلساءة موجهة إىل سيد العاملني رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فهو من عظماء التاريخ حيث 

ا كانت له ذكره املستشرق برنارد لويس بأنه من صفوة الناس الذين مرور على تاريخ البشر بأسره مل
من مكانة وملا حققه من إجنازات غريت جمرى اإلنسانية مجعاء يف كافة مناحيها والدافع الذي  

ت دفعين للكتابة هو الرد على اإلساءة اليت قامت بها فرنسا يف حق نبينا الكريم حيث عرض
عرف صورا مسيئة للمصطفى عليه أفضل الصالة والتسليم حتت مسمى حرية التعبري وملن ال ي

حياة املصطفى سأعرض بعضا من حمطات حياته هو حممد بن عبد اهلل حامل أمسى الرساالت  
ربيع األول عام 12وخامت األنبياء ويعود نسبه إىل إمساعيل عليه السالم وكان مولده املوافق ل 

به وملا ربيع بداية النور للعامل ما مييزه صدقه وأمانته منذ صغره عن بقية أترا12الفيل مبكة املوافق 
رض تقدم يف العمر وبلغ األربعني بدأت معامل النبوة تظهر عليه ونزل عليه القرآن يف غار حراء ع
رسالته على قومه وواجه املعارضة الشديدة من قومه وحارب من أجل إعالء راية احلق 

واإلسالم وهاجر وأسس دولته باملدنية املنورة بعد أن هاجر وتعذر عليه نشر اإلسالم مبكة 
وخاض العديد من الغزوات منها بدر وأحد وغريها وأسس دستور املدنية للحفاظ على األمن 
ها واالستقرار ولكن رغم ذلك مل يسلم من اإلساءة ومل تكن فرنسا السابقة لذلك فقد كان أجداد

ة الذين حاولوا اليهود أسبق باإلساءة إىل رسول اهلل ومنهم يهود بين قينقاع وبين النضري وبين قريض
قتله ونكثوا بعهودهم معه وأساءوا إليه يف العديد من املرات ولكن كان رد املصطفى رحيما  

وأجالهم من املدنية وبعد أن فارق رسول اهلل الدنيا وهو حيكم جزيرة العرب ويرهب ملوك الدنيا  
للهجرة عن عمر ثالث وستون سنة وكانت أشد 11ربيع األول سنة 12وكان ذلك يوم اإلثنني 

لوا  األيام سوادا على املسلمني ومنحة كربى للبشرية وبعد وفاته الزم احلقد نفوس اليهود وحاو
تشويه صورة رسول اهلل على مر العصور حتى وصلنا إىل أحفادهم من يهود فرنسا واليوم جيب

ن علينا كنشء مسلم الدافع عن النيب ودنينا وجيب على األطفال مطالعة سرية العظماء لدافع ع
.مقويات أألمه ألننا أطفال اليوم رجال الغد

عبد العالي بومخيلة : للتلميذ 



الوباء و البالء31

ى بعدما كنا نعيش حياة عادية يف سالم و أمان ضرب العامل فريوس خطري يدع
ري  وفرض على العامل قانونه على العامل بأسره حيث أجربنا على تغي19كوفيد 

ا، البعض من سلوكياتنا و منط عيشنا فأصبحنا ال نصافح وال نزور أقاربن
ها  أصبح ككابوس يف أحالمنا، فأنا قبل أن أرى شكله ظننته دائرة ملتصقة ب

له فيهاجم مناعته ويقت.. مليون حقنة عندما يلمس شخصا حبقنته يصاب به
وهو و ميتص دمه و يزداد حجمه كربًا، حني رأيته يف التلفاز كان يشبه الوحش
بالفعل وحش، كل من يف األرض خائف غري إنين قررت أن يكون تفكريي

.إجيابي وان أكون أقوى من خويف فمعي معرفة تكفى ألكافح أوبئة الدنيا
روج من البعض ال يلتزم باإلجراءات الوقائية املتمثلة يف ارتداء الكمامة و عدم اخل

.البيت أال للضرورة وترك مسافة األمان و غسل األيدي جيدا
رياء أتعلمون أن هذه لعنة إالهية ألننا ابتعدنا عن ديننا أصبح الشعب مشغوال بال

الدواء هو الصالة، الوضوء مخس مرات .. مل جيد احد الدواء و على ما أظن
ول حتى يف عصر الرس. يف اليوم، قراءة وحفظ القرآن، الدعاء و التضرع هلل

هم الل: " صلى اهلل عليه وسلم و الصحابة أتاهم وباء و عاجلوه بالدواء قائلني
آمنا ارفع عنا الوباء و سيئ األسقام اللهم أنت املؤمن اخلافض احلفيظ سبحانك

".يف وطننا 

عبدالعزيز آية : للتلميذة 



الكذب32

الكذب هو قول غري احلقيقة و هو سلوك سيء ال جيوز ال يف اجلد،
وال يف اهلزل وهو من صفات املنافق 
فما هي أشكاله؟ وماهي عواقبه؟

ري  الفتوى بغ)الكذب على اهلل تعاىل بغري علم : للكذب عدة أشكال
ن لقوله تعاىل قل أن الذين يقرتون على اهلل الكذب ال يفلحو(علم

وأيضا شهادة الزور وهي بأن . ، و الكذب على رسوله .....
.تشهد على أمر غري صحيح

ه لذلك وجب علينا االلتزام بالصدق و االبتعاد عن الكذب ألن عواقب
.وخيمة فهو يؤدي إىل الفجور

عليان أبو بكر الصديق : للتلميذ 



الدماغ البشري33

الدماغ البشري
يما  الدماغ البشري ، ذلك العضو املركزي للجهاز العصيب البشري، ف
وصف العلماء بأنه اجلزء األكثر تعقيدا يف جسم األنسان، حيث  

من و يتكون الدماغ. يشكل مع احلبل الشوكي اجلهاز العصيب املركزي
املخ و املخيخ و اجلذع الدماغي ، و يربز دوره يف التحكم مبعظم 
لقاها  أنشطة اجلسم عن طريق معاجلة ودمج و تنسيق املعلومات اليت يت

سلة إىل من األجهزة احلسية ليتخذ القرارات فيما يتعلق بالتعليمات املر
باقي أعضاء اجلسم، يتواجد الدماغ داخل اجلمجمة و يعترب املخ 
ة و كأكرب جزء يف دماغ األنسان، وتشمل خاليا الدماغ اخلاليا العصبي

مليار خلية عصبية يف 86اخلاليا الدبقية الداعمة ، هناك اكثر من 
الدماغ، وعدد متساوي أو أقل من اخلاليا األخرى، وهذا دليل على  

عظمة اخلالق عز و جل يف تصوير خلقه و على قدرة األنسان يف 
.اكتساب املعلومات

عمرون محمد األمين : للتلميذ 



عمرو بن العاص34

بقوته  م عرف 284عمرو بن العاص السهمي القرشي ولد سنة 
وشدة ذكاءه كان من فرسان قريش وأبطاهلا كان شاعرا يضرب به  

بشة  املثل يف الفطنة والدهاء واحلزم أرسلته قريش قبل إسالمه إىل احل
رارا  ليطلب من النجاشي تسليمه املسلمني الذين هاجروا إىل احلبشة ف

من الكفار فلم يستجب له النجاشي وبعد إسالمه كانت أول غزوة له  
دة ذات السالسل وبعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم شارك يف ع
غزوات وكان النصر له يف كل احلروب حتى أن اخلليفة عمر بن  
اخلطاب لقبه بأرطبون العرب وفتح بالد مصر وولي عليها وسري

م284شؤونها حبنكة فائقة وتويف عام 

عيادة عمرو خالد : للتلميذ 



فيروس كورونا35

م  284عرفت البشرية أمراضا سببها الفريوسات كالطاعون واملالريا 
فتكت بكثري من أرواح سكان العامل لألسف، وها حنن اليوم نشهد

الذي ظهر يف مدينة  ( 19كوفيد )أخطر هذه الفريوسات كورونا 
زائر  ووهان الصينية وانتشر يف مجيع أحناء العامل ووصل إىل بلدنا اجل

وأثر على مجيع اجملاالت حتى املدارس والتعليم وينصحنا األطباء
:  بوضع الكمامة واملعقم الكحولي والتباعد اجلسدي ومن أعراضه

وهاهم . احلمى، السعال اجلاف، اإلرهاق والصعوبة يف التنفس
هذا العلماء على أقصى جهد إلجياد اللقاح النهائي لتحرير البشرية من

.الوحش القاتل
.اللهم ارفع عنا البالء والوباء يا أرحم الرامحني

فريال بشرى تيوة : للتلميذة



الطب36

الطبيب هو الذي يعاجل الناس كالكبار والصغار واحيانا يشتغل  
مبلغ  باملستشفى أو يف خمرب متوسط وملا تعاجل عنده قد يطلب منك

ال  صغري أو بدون مقابل وهناك أنواع يف الطب كاالختصاص باألطف
والقلب والعظام واجللد اىل أخره أما أنا أفضل طب األسنان و أمتنى 
أن أكون خمتصة يف هذا اجملال لعدة أسباب منهم كون خالي طبيب  

ناجح بكندا والسبب الثاني هو إعجابي باألجهزة املختصة به  
لطب األسنان .وسعادة الزبون عند انتهائه يف تصليح أسنانه 

ه جامعات يتم الدراسة فيها باجلزائر فهناك أيضا قائمة مواد خاصة ب
.العاملاملهم هي افضل التخصصات يف 

قسيار دينا : للتلميذة 



الّزائر الغير المرغوب37

يف زمن العلم و التكنولوجيا ظهر زائر غريب ال يرى، حاد الطباع مع اآلخرين وال
.  يرحم صغريا وال كبريا

هو عرف اجلميع أن ذلك الزائر الغريب. بعد مدة بدأ الناس يتوّفون واحدا تلو األخر
ها فزاد بدأ يغيّر شكله و زار مدن العامل كلّ. القاتل فبدأ العلماء حياولون القضاء عليه

بدأ الناس خيشون على أنفسهم وعلى عائالتهم من هذا . خطره شيئا فشيئا
سارعوا لشراء الكمّامات و املعقّمات ضدّ هذا الغريب املسمّى كوفيد . الفتاك
19.

.بدأت ضحاياه ال تعد بسبب كثرتها ، مائة ، ألف ، ألفان ، عشرات اآلالف
يال رغم كلّ هذا ميكننا أن نقول أن فريوس الكرونا أفادنا قل. كلّ أحسّ بقرب نهايته

نقص دخّان املصانع بعد غلقها و نظّفت.، فقد أصبح النّاس ال يؤذون البيئة 
.الشوارع من وسخها

، و بسبب خشيتهم هلذا الوباء صارت العائالت جتتمع معا بسبب احلجر الصّحي
.فعاد الرتابط والتالحم بني أفراد األسرة الواحدة

عريونه فهل كان النّاس يف انتظار اختبار صعب كهذا حتّى يعطوا قيمة ملا مل يكونوا ي
ة باال من قبل ؟ فلم يبق لنا سوى الدعاء هلل أن يوفّق العلماء إلجياد دواء حلماي

.  أألمه

كرموس أمازيغ : للتلميذ 



قصة القنفد38

ات وكان دائما يرى الفراش. يف أحد األيام كان هناك قنفد صغري يعيش وسط الغابة
ن فقال يف تطري يف املكان متباهية بألوانها اجلذابة ،وكذا الطيور تقفز من غصن إىل غص

أن جيب: مسعه عصفور فقال له!ملاذا مل خيلقين اهلل مثلهم؟! يا جلمال منظرهم: نفسه
.ترضى بشكلك وال جيب أن تكون من املتذمرين

.ال يهمين ما تقوله ولكين سأسعى ألصبح مثلكم : فقال له القنفد
سقطت من جناحي العصفور بعض ...طار العصفور وعالمات احلرية يف وجهه

ظهره الريشات ،فأسرع القنفد اللتقاطها ووضعها على رأسه و جسمه و صار يتباهى مب
نفد رآه ذئب قادم من بعيد فقرر أن يأكله ظنا منه أنه عصفور ، وملا رآه الق...اجلديد

جرب أن يهرب ولكن الريش الذي كان يغطي وجهه منعه من الفرار أو الدفاع عن  
.من حسن حظه أن جاءت أمه و أنقذته من الورطة اليت أوقع نفسه فيها. نفسه

:قامت أمه بنزع الريش معاتبة إياه
أن اهلل عندما خلق الكائنات على هذه األرض أعطى لكل واحد ميزة خيتلف بها عن  

منذ . أن هلل يف خلقه شؤون...غريه وال ميكن أن جنرب أن نكون يف مكان أي أحد
...ذلك احلني أصبح القنفد راضيا بنفسه و شكله ومحد اهلل محدا كثريا

لعلوي رهف : للتلميذة 



األخالق والمعاملة و التربية اإلسالمية39

الرتبية اإلسالمية واألخالق واملعاملة
شرف احلمد هلل الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والصالة السالم على أ

املرسلني حممد صلى اهلل عليه وسلم معلم الناس اخلري، محل الرسول الكريم صلى اهلل
عليه وسلم راية اإلسالم وسار على نهجه الذي وضعه اهلل سبحانه وتعاىل للناس كي 

يستقيموا ولتكون حياتهم مبنية على جمموعة من املبادئ واملعامالت األخالقية اليت
.على األنسان التحلي بها

فاألخالق أساس كل عمل أو اجتهاد أو مبادرة خريية حتى العلم بال أخالق كالشجر 
.بال أوراق حيث تعترب املنطلق الرئيسي للنجاح والتفوق

أن االتصاف مبكارم األخالق سهل يسري ال يكلفك مشقة وال عناء وإنك بذلك تشعر
يا احلميدة بارتياح الضمري فتطرب نفسك حني تقوم بالواجب، فاملعاملة احلسنة والسجا

م من أعظم ما تعتز به األمم ومتتاز عن غريها فالشريعة اإلسالمية دعت إىل تتميم مكار
وخالق :"األخالق، وقد أوصى الرسول عليه الصالة والسالم حبسن اخللق فقال

"وقولوا للناس حسنا :" ، وقال اهلل تعاىل"الناس خبلق حسن
ام مع يا أخي اجلزائري املسلم احلياة وردة رحيقها العبادة وحسن املعاملة فتبادلك االحرت
الناس جيعلك تعيش يف وئام ووفاق، وقدم احلسن من األعمال واألقوال لريضى اهلل

.  عنك، وحتلى بالصدق لتسمو يف مراتب الفردوس العالية
حمي الدين لينة 

لينة محي الدين : للتلميذة 



مهنة المستقبل40

وعنده حلم يراوده منذ الصغر ويكرب معه ويسعىإال كل إنسان يعيش 
.لتحقيقه، فأمنييت و طموحي أن أصري طبيبة يف املستقبل

فالطب مهنة راقية ونبيلة وهي من أعظم املهن ففيه ارفع الضر عن 
املرضى وأخفف عنهم آالمهم و أزرع فيهم اآلمال و أن تتحول يدي 

إىل منديل ميسح األوجاع ، وأن يتحول قليب إىل بلسم يشفي  
ومن أحياها فكأمنا أحيا :" األجساد والقلوب مصداقا لقوله تعاىل

"الناس مجيعا 
.ولكن هذا ال يكون باللعب و املزاح بل بالعمل و املثابرة واجلد 

سبا وأخريا أمتنى أن أحقق أمنييت وأصبح طبيبة و أحقق لنفسي ك
.حالال و أساهم يف تطوير بالدي الغالية

ماريا لبشك : للتلميذة 



البحث عن حياة في الفضاء41

تتكون جمرة درب التبانة من تسعة كواكب تدور حول جنم يدعى الشمس وحنن نعيش على
:  كوكب األرض الذي فيه كل مستلزمات احلياة واليت تتمثل يف 

أن النجم هو جسم ضخم مضيء ،أو كرة 2010حسب ما ذكر يف العربي الصادرة يف 
من اللهب جيذب حوله عددا من الكواكب أما الكوكب فهو أصغر من النجم و يدور حوله 

، ويعكس ضوءه والشمس هي جنم تفوق مساحتها مساحة األرض مبليون مرة ، وقوة 
لشمس جاذبيتها هي اليت حتفظ الكواكب التسعة التابعة هلا ، ثابتة يف مداراتها ،وضوء ا

.ينري سطوح كواكبها و أما حرارتها فتبعث دفء العيش فيها 
و أنا دائمة التساؤل عن إمكانية العيش يف كواكب أخرى ووفق الدراسات وجد علما 

بانة  األمريكية أنه ال يزال هناك العديد من الكواكب الصاحلة للعيش يف جمرة درب الت" ناسا"
الثني اكتشف حتى أالن حوالي ث" كليرب" أن املسار الفضائي " سبايس" حيث قال موقع 

يات كوكبا خارجيا يف النطاق الصاحل للحياة وفقا ملا أفاد به املسؤولون يف ناسا فإن عمل
ة أن العدد  التابع لوكالة الفضاء األوربي" غايا"الرصد اجلديدة اليت قام بها املسبار الفضائي 

كوكبا حيث قال الربوفيسور السويسري كيلوز 12أقل بكثري و قد يرتاوح بني كوكبني و 
لك لقد فتحنا نافذة جديدة يف الفيزياء الفلكية، و أكدنا وجود كواكب أخرى مثل ت:" 

الكائنة يف جمموعتنا الشمسية ، وهذا أمر وسع أفاقنا حيث عثر العلماء حتى اللحظة على
.كوكب سيار يف خارج جمموعتنا الشمسية 4100أكثر من 

.إىل أن تكون هناك إثباتات أخرى أمتنى العيش فوق سطح املريخ

ماسة سيلينة حالس : للتلميذة 



األمير عبد القادر42

ه حبا مين لشخصيته و ولعا به كقائد أحببت أن يكون موضوعي عن
فأنا أحب أمسي ألنه كامسه إنه األمري عبد القادر املولود يف سنة  

م يف أسرة علم ودين فقد كان طالبا للعلم وفارسا و 1808
.شاعرا

قاوم املستعمر الفرنسي بكل ما أوتي من قوة حتى نفاه املستعمر
سياسية الفرنسي إىل سوريا وكان له دوره الفعال واإلجيابي يف احلياة ال

.ميالدي1883و األدبية ومكث هناك إىل أن وافته املنية سنة 

محمدي عبد القادر نايل : للتلميذ 



الصالة43

الصالة
��نادى املؤذن يف كل املآذن 

صديقي توضأ وال تبقى ساكن
��فماء الوضوء لوجهنا نور
صديقي توضأ مباء طَهور
��ناداك ربك مخس أوقات

صديقي توضأ فاملوت آتٍ
��صلِّ لربك جتين رضاه

صديقي توضأ وسر للصالة
��طاعة اهلل درب النجاحِ

صديقي توضأ وسِر للفالحِ
��أقِم الصالة وحافظ عليها

صديقي نصيحة تؤجر عليها
��أحِبَّ الصالة واخشع فيها
صديقي إياك والتفريط فيها
��فما أمجل البَوحَ يف سجدة

صديقي تُنَاجي رحيما يف شِدَّة
��وما أروع أن تَنْحَنِي يف ركعة

صديقي خيفُّ بها وِزْرُكَ يف ساعة
��وداعا وداعا للحزن والقلق 

صديق صالتك تبعد ليال من األرق
��قل يا ربًي ها قد جِئتُكَ تائِبا
صديقي عبارة ردًدها دائما

��تذّكر نعيما تريد لَحاقَه
.صديقي هو فجر خنشى فواته

مريم البتول مدرق نارو : للتلميذة 



فيروس كورونا44

ىل بدا ينتشر يف العامل شيء فشيء ثم أتى ا2019هو وباء قاتل ظهر يف الصني عام 
لكي  بالدنا هو ال ينتقل بل حنن ننقله فينتشر عرب احلديث و التقارب االجتماعي و

ابون و حنمي أنفسنا و عائالتنا من الفريوس التاجي جيب أن نغسل أيدينا باملاء و الص
إالال خنرج من منازلنا . نستعمل حملول كحولي إلزالة اجلراثيم ، اذا مل يتوفر املاء

للضرورة و إذا خرجنا جيب أن نضع الكمامة، و نأخذ املعقم لنطهر أيدينا و نطبق 
التباعد اجلسدي و عند عودتنا إىل املنزل نضع األحذية يف املكان املخصص هلا، و
مي نرمي الكمامة يف سلة مهمالت مغلقة و نغتسل ثم نرتدي مالبس نظيفة ، و لكي حن
جسمنا من هذا الفريوس جيب أن ناكل طعاما صحيا غنيا باخلضر و الفيتامينات 

العطاس، احلمى، السعال، -لتجنب األمراض، و تتمثل أعراض هذا الفريوس يف
ال يؤثر 19كوفيد . الصعوبة يف التنفس، القيود اضطرابات اجلهاز اهلضمي أحيانا

ن نستفيد من على األطفال مثلما يؤثر على البالغني فعلينا أن نلتزم بتدابري الوقاية ، و أ
را القرآن و احلجر الصحي فيما ينفع كاملطالعة لتعزيز مكتسباتنا املعرفيون علينا أن نق

مان نقيم الصالة و ندعو اهلل و جيب أن نردد اللهم ارفع عنا هذا الوباء و البالء يف كل ز
.و مكان حتى يرضى اهلل و مين علينا بالصحة و العافية أن شاء اهلل

مزوزي الهام هناء : للتلميذة 



الفلك و الكواكب و النجوم45

يعرف العلماء علم الفلم على أنه العلم الذي يشمل مجيع مكونات الفضاء : تعريف الفلك
اخلارجي، من مشس وقمر وكواكب وجنوم ومذنبات، وقد ارتقى علم الفلك منذ أواخر القرن 

اليت ليظهر على أسس علم الفيزياء والكيمياء، لفهم األجسام الفضائية ودراسة التفاعالت19
العلم النظري، والعلم : تصدر طاقة، ويركز علماء الفلك احلديث يف اختصاصني هما

. الرصدي
 الفضاء ويفيد علم الفلك األنسان يف اكتشاف وفهم خفايا الكون، وكل التغريات اليت حتصل يف

.  وكشف أسرار الظواهر الكونية
الكوكب هو جسم يدور حول الشمس ولديه كتلة كافية ليملك جاذبيته : تعريف الكواكب2

:  اخلاصة من أجل صنع مداره حول الشمس، وقد قسم العلماء الكواكب اىل جمموعتني
عطارد، : اليت تعرف باجملموعة الداخلية أي القريبة من الشمس وهي: اجملموعة األوىل* 

.  الزهرة، األرض، املريخ
:  هي اجملموعة اخلارجية وتعرف باسم الكواكب الشمسية وهي: اجملموعة الثانية* 

. املشرتي، زحل، نبتون، أورانوس
.  وليست هذه الكواكب الوحيدة يف الكون ، فهناك جمرات أخرى مازالت غامضة

توصل العلماء اىل أن النجوم عبارة عن أجرام مساوية أي أجسام فلكية : تعريف النجوم3
كروية ضخمة والمعة، ومكونها األساسي هو غاز اهليدروجني فالنجوم ذات حجم وجاذبية 

:  هائلة ومتيز النجوم خبمس خصائص أساسية هي
. السطوع، احلجم، الكتلة، اللون، درجة احلرارة

وأخريا يبقى األنسان عاجزا على فك أسرار هذا اللغز األزلي للكون الفسيح، والذي يدل على
.  عظمة اخلالق عز وجل وهو القائل يف كتابه

.وما أوتيتم من العلم أال قليال

مسعود أويس:للتلميذ 



الطفل آدم46

.  الطفل ادم
قلب  كان يا ما كان يف قديم الزمان طفل امسه ادم، كان يتصف بطيبة ال

و الوسامة، رباه جداه الن والديه ماتا يف حادث سيارة عندما كان 
،  صغريا، و يف ليلة حلم الطفل ادم بقصر مصنوع من كل أنواع احللوى

و استيقظ وهو متحمس ليخرب جده .... الشوكوالتة و الفانيال
لويات  باحللم، و يف اليوم الثاني دخل اجلد اىل البيت و معه الكثري من احل

للطفل ادم، فرح ادم و اكل احللوى لكن حذره جده بان ال يأكل احللوى  
ته يف الليل، و جاء الليل غسل ادم أسنانه و ذهب اىل النوم، بعدما قبل
جدته و ذهبت لتنام، فتح ادم الدرج و بدأ يأكل احللوى، األوىل و 

اء  حتى بدأت أسنانه تؤمله و صرع من البكاء، ج... الثانية و الثالثة
: جداه مسرعان جلس اجلد أمام ادم، و حكى له ما جرى قال اجلد

لقد حذرتك يا ادم من عدم اكل احللوى لكنك خيبت املي فيك، و 
.اخذ درسا و مل يعد هذه احلادثة

مكاوي آية: للتلميذة 



الصحة و الغذاء47

الصحة و الغذاء 
وم يعاني الصحة تاج فوق رؤوس األصحاء وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بغذائنا، فالعامل الي

:هيو للغذاء قواعد حمددة جيبأن نتبعها و . من سوء التغذية وما ينتج عنه من أمراض
تناول أغذية صحية ومتنوعة كاحلليب و مشتقاته، و احلبوب و اخلضر والفواكه و1

".  األمساك( "احلمراء و البيضاء) اللحوم 
عد اإلفراط يف احللويات 2
.  احرتام أوقات و مواعيد األكل3

و حيتوي الغذاء املتوازن على بروتينات، كربوهيدرات، دسم فيتامينات، أمالح
.  معدنية، ماء

.  و احتياجات اجلسم من هذه العناصر متغرية حسب العمر و النشاط البدني و اجلنس
وإن اختالل عنصر من هذه العناصر بالزيادة أو النقصان يسبب أمراض خمتلفة مثل 

.  وغريها من األمراض( مرض السكري–السمنة –ضغط الدم )
ثلة انطالقا من هذه األم" العقل السليم يف اجلسم السليم"و " غذائنا دوائنا"كما يقال 

فأنه يتوجب علينا احلفاظ على صحة أجسامنا و التقيد بالنصائح و اإلرشادات 
.  ألخصائي التغذية

مالوي أنس: للتلميذ 



طاعة الوالدين48

طاعيت لوالداي رمز أخالق و دين وواجب مقدس أقوم به بكل 
يصبحوا تربي أبنائها ل.  القرآنفخر فاألم كلمة الرمحان اليت أوصى بها 

صاحلني و تتعب و تسهر الليالي ألجلهم و األب يعمل جبد ليطعم
أوالده فهو السند و من حيمينا يف احلياة فلهاذا علينا طاعتهما و 

احرتامهما و مساعدتهما و الدعاء هلما ندرس و نتعلم و نعمل على  
و « و أطيعوا اهلل و رسوله و أولي أالم منكم»إرضائهما لقوله تعاىل 

ختاما احرتامنا و طاعتنا لوالدينا هو السبيل الوحيد لنجاحنا يف 
حياتنا فاللهم أحفظهما و اطل يف عمرهما و اجعلهما تاجا على  

.رؤوسنا

موريتز نهاد: للتلميذة



األخالق و المعاملة49

األخالق أساس رقي البلدان وتطورها، تقوم كل أمة راقية على األخالق، فاألمم بال
أخالق كالشجر بال أوراق، كما أن لألخالق درجة عالية يف اإلسالم، فقد جعل 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم أقرب الناس إليه منزلة يوم القيامة أحسنهم أخالقا، 

.وبذلك نستنج أن األخالق أساس النجاح والتفوق يف الدنيا واآلخرة
لذا فاألمم اليت تبنى من دون أخالق فإن مصريها الزوال، وهذا ما يؤكده الشاعر يف

عالوة على  ” إمنا األمم أخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا: " قوله 
ذلك فقد أرشدنا اإلسالم إىل التعامل باألخالق احلسنة كما دعا الكثري من الشعراء

:  إىل ذلك يف قصائدهم منها قوهلم
أحسن إىل الناس تستعبد قلوبهم فلطاملا استعبد األنسان إحسان" 

"أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس ال باجلسد أنسان 
حنقق ويف النهاية أدعو الناس لتحلي باألخالق يف البيت والشارع ويف كل مكان حتى

.  أمالنا
هاجر كيتون

هاجر كيتون: للتلميذة



الجهاز الهضمي50

اجلهاز اهلضمي
إذا أكلت  . اجلهاز اهلضمي مهم لدى األنسان ألنه حيافظ على جسمك

ارع  أكال منتهي الصالحية، فستتأمل يف معدتك ، و جتنب مأكوالت الش
ألنها مليئة بالبكترييا املضرة بالصحة، 

و ال تتناول اخلضار و الفواكه  
قبل غسلها ألنها متسخة، 

و امضغها جيدا لكي ال تصاب 
بآالم البطن و جتنب أكل احللويات  
و شرب املشروبات الغازية ألنها  
.مليئة بالسكر و هو غري صحي
و جتنب املعجنات و املقليات  

و أذهب اىل النوم على األقل ساعتان بعد وجبة العشاء و هي جيب أن 
ك و تكون خفيفة، و كل قدر ما تستطيع ، ثلث ألكلك و ثلث لشراب

ثلث لنفسك 
الدفاع عن اجلسم خري

وهدي هديل: للتلميذة
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كان حامد طيّب القلب حنُونا و . كان لي صديق نِعْم الصّديق، مسّاه والداه حامد
.  فليةمتفائال خلوقا و بشُوشا رغم إعاقته اليت تتمثل يف عدم امتالك أطرافه السّ

كان حامد يَقبل املساعدة و يُقبل عليها دون ملل أو كلل فكثريا ما كنتُ أراه جيمع
كان النفايات يف ساحة املدرسة ،و يساهم يف تزيني القسم ،ليس هذا فقط بل

راء و يتطوّع يف محالت التشجري يف احليّ و جيمع تربعات العائالت لفائدة الفق
امد أتذكّر يوم فراق والدي ،حينها شعرتُ باخلوف و نهاية احلياة فبدأَ ح. األيتام

انظر .ال تيأس يا صديقي ،فاحلياة مستمرة : يُخفّف عنّي همومي و خاطبين قائال
و أمحد إليّ لقد فقدتُ رجليّ منذ والدتي ،لكنّين أستمتع بكل دقيقة يف حياتي ،

د فاليأسُ ال يفيد ألنّه بعد ذبول األوراق تتفتّح األزهار من جدي. اهلل على ذلك
:  أال حتفظ قول خالقنا يف سورة الشرح.،وبعد حُلكة الليل يبزغ نور الصباح 

تأثرتُ بكالم حامد ،و أدركتُ مدى ". فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا"
فاملوت حقّ على كلّ شخص ،وهو .شجاعته ،و قررتُ أن ال أستسلم بعد اليوم 

.كالعدوّ ال جيب أن ننهزم أمامه
.

ياسمين دوالش: للتلميذة
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ا يف زمان مضى كان هنالك طفالن أحدهما يعيش يف الريف واآلخر يف املدينة وكان هذ
من بيت األخري يف نزهة عائلية متوجهني إىل الريف وفجأة تعطلت السيارة وكانوا بالقرب

أذن احلمد هلل هذا بيت يأوينا من الربد القارس هيا فلنست: قال األب. ريفي صغري
ا سبيل عابرو: من أنتم؟ ردوا قائلني: طرقوا الباب ففتح هلم طفل صغري سائال. أهله

هم تعطلت سيارتنا وال يوجد مرأب لتصليحها هال أذنتم لنا باملبيت عندكم؟ رحب ب
كان البيت الصغري مبين من. على الرحب والسعة تفضلوا بالدخول: الولد قائال

ويف الغد خرج. الطوب والقش تعجبت عائلة املدينة هلذه البساطة وحسن الضيافة
أل س. الولد مع أبيه وجلبوا حليب املاعز وقام الولد بإطعام األحصنة والبقر واخلرفان

سة اليت كيف تتحملون كل هذه املشقة والتعب؟ وأين تقع املدر: طفل املدينة ابن الريف
حنن نتحمل ألجلكم فلوالنا ال : تدرس فيها؟ أجاب الولد واالبتسامة تعلو حمياه

ة تستطيعون العيش يف رغمن هنا خيرج كل ما حتتاجونه ملأكلكم ومشربكم أما املدرس
ب ابن  تعج. فهي تبعد عنا بعدة كيلومرتات نقطعها سريا وأنا من املتفوقني واحلمد هلل

املدينة من تواضع الفتى وقال هلكم هذا مجيل أنتم مفخرة لنا وفقكم اهلل وجزاكم عنا 
قاموا قضت عائلة املدينة أياما رائعة يف الريف حتى مت إصالح سيارتهم و. خري اجلزاء

.بدعوة األسرة الطيبة علهم يردون هلم حسن ضيافتهم

Nobel mouaadhللتلميذ 
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