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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
ـطيـ ِ ِ
ات وغَافِر الخ ِ
الل ُهم يَـا بَـارِئَ البَرِيـ ِ َ َ َ
ات َوعَالمَ
المطلِع عَلَى الضمَائِرِ والنِّيـ ِ
ِ ِ
ات يَـا مَن أَحَاطَ
الخَفيـات ُ ُ
َ
كلِّ شَ ٍ
كلّ شَيءٍ َرحمَةً َ ،وقَ َه َر ُ
يء عِلماً َو َو ِس َع ُ
بِ ُ
كلّ
وق عِزةً َو ُحكماًاغفِر لِي ذُنُوبِي َواستُر عُيُوبِ
مَخلُ ٍ
ي
َ
ِ
ور الرِحيمُ .
ي إِن َ
ت ال َغفُ ُ
َوتَجَ َ
ك أَن َ
اوز عَن سَيِّئَـات َ
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بسم هللا الرحمن الرحيم وبه نستعين والصالة والسالم على هادي البشرية جمعاء الى الطريق السوي
زمالئي األ ساتذة ،ابنائي التالميذ طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منن الجننة منزإ ،نهنا لررصنة سنائحة اتيحن لني ألننو
بننالرريق المشننر

عل نى عننداد هننذ المجلننة سننواء مننن ريننب أو مننن بعينند

شاكرين مسعاكم النبيل عما أحوج المؤسسة لى مثنل هنذ النشناطا
الثقافية التي تبعث النشاط والحيوية في نرنو

التالمينذ وتمنت

أ يضنننا الرعوننننة عنننند النننبعت اق ر،بهنننا تترتنننق المواهنننب
والقنندرا

ومننن اللهننا تصننقل،فال يمكننن التعننر

علننى

مكنون الطالب إ بعد أن يرسح له المجال فيرى العجنب
العجاب كنل حسنب ميولنه ورهبتنه ،فالمجلنة المدرسنية
حقننل تننزر فيننه جميننب البننذور وتتبلننور فيننه األفكننار
فيبرز من اللها الروائي والقا
والمبد والمصور والنحا

والشناعر واألدينب

والمسرحي ...

بننادروا أبنننائي التالميننذ لننى التعبيننر عمننا يجنني

فنني

صدوركم وهوصوا في البحث عن تاريخ بالدكم وانهلوا
من الينابيب األصيلة للعلماء األجالء منن نالل النشناطا
الثقافية والرياضنية المقامنة دا نل المؤسسنة التربوينة وتحن
اشرا

األساتذة األجالء توجيها و رشادا وصقال

زمالئي األساتذة أوحييكم ونرسي باأل ذ بأيادي األبناء وأفسنحوا المجنال
لهم بل شجعوهم على البحنث واإلبندا وادعنوا أبننائي لنى النهنل منن مناهنل العلنم

والسننمو عننن

الدنايا والصغائر واإل تداء بالسل

الصنالح ( عبند الحميند ابنن بنادي  ،البشنير اإلبراهيمني ابنن لندون ،مصنطرى بنن

بولعيد  )...علما وشجاعة و لقا

وهللا الموفق

حاوره كل من  :عبابسة مريم و مسعودي سارة
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أجرى أعضاء مجلة أشبال األوراس حوارا مع السيد بليازي عبد هللا مدير متوسطة محمود بن عكشة –آريس
وبداية الحوار كانت تتمحور حول التعريف بالمؤسسة و نتجت عنها البطاقة اآلتية
سمي بمحمود بن عكشة با تراح من المنظمة الوطنية ألبناء
المجاهدين وهي ائمة منذ سنة 6791م
العوامل المساهمة في ترقيتها
استقرار الطا م اإلداري والتربوي
وجود انسجام بين الرريق اإلداري والتربوي
دور مستشار التربية وتواجد في المؤسسة صباحا ومساء
من العوامل الرئيسية المساعدة في الحراظ على النظام
العام
الطاقم التربوي و اإلداري
عدد اإساتذة 97:استاذ
عدد اإداريين  92:اداري بم فيهم العمال
تالميذ المتوسطة
عدد التالميذ  015:تلميذ
اإلناث 912:انثى بنسبة %29.20
الذكور 979:ذكر بنسبة %09.62
اكتظاظ االقسام لسنة 2102
إ اكتظاظ في اإ سام ماعدا ا سام السنة الثانية والثالثة متوسط
نوعا ما
الجوائز التي حازت عليها المؤسسة على مدار هذه السنين
حصولها على مجموعة من الجوائز من مدير التربية
حصول المؤسسة على المرتبة الثانية على مستوى الوإية بنسبة  %29.28في شهادة التعليم المتوسط
لدورة جوان  9557استطاع تلقي عدة جوائز منها آلة تصوير ر مية للمؤسسة من المديرية
جهاز اإلعالم اإلي من طر المجل الشعبي البلدي بعد نتائج شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 9565
حصل على لوحا شرفية كثيرة في م تل المناسبا
تقارب المؤسسة والمؤسسات االخرى من حيث التأطير اإلداري والتربوي
وجه المقارنة من حيث التأطير اإلداري والتربوي من حيث وجهة نظر المدير بأن كل مؤسسة لها ريطة ادارية
وتربوية تضبط عدد المناصب التي تحتاجها كل مؤسسة تربوية
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حاوره كل من  :عبابسة مريم و مسعودي سارة

أجرى أعضاء مجلة أشبال األورا حوارا مب السيد معيوف بن كاوحة مستشار التربية بمتوسطة محمود بن عكشة –آري
وبداية الحوار كانت تتمحور حول وضعية المؤسسة و نتجت عنها البطاقة اآلتية
العام الذي ارتفع فيه عدد التالميذ بنسبة كبيرة
نفس التعداد على طول السنين الذي يتراوح بين  955و  905تلميذ
المشاكل التي يصادفها األساتذة مع التالميذ
التالميذ ليس لهم رغبة في الدراسة
تالميذ ال يقومون بواجباتهم المدرسية
عدم اهتمام التالميذ ببعض المواد
كثرة الالمباالة من طرف التالميذ
االنشطة التي ستقومون بها بمناسبة  01افريل
رياضة بين اقسام السنة الرابعة متوسط
ثقافية:بين قسمي السنة الرابعة متوسط(2م2 – 2م)8
انشطة ترفيهية
مستوى التالميذ خالل الثالثي الثاني مقارنة بالثالثي األول خاصة بعد
حصص الدعم
مستوى التالميذ بصرة عامة الثالثي األول احسن من الثالثي الثاني لكن
أرى معظم التالميذ استرادوا من حص الدعم ومستواهم في الثالثي
الثاني ارترب بالنسبة للثالثي األول
وجه المقارنة بين مؤسستنا والمؤسسات األخرى
وجهة نظري فإن مؤسسة محمود بن عكشة أحسن مؤسسة
تقييم مستوى المؤسسة
مستوى المؤسسة في تدني لألسباب:
انعدام التنسيق والتشاور مب األولياء
اإهمال والالمباإة لدى بعت التالميذ
ترسيخ فكرة التجنيد في أذهان بعت التالميذ
كثرة مشا هبة التالميذ مما يجعل األستاذ يطردهم من الحص
موقفكم اتجاه تصرفات التالميذ ذوي السلوكات السيئة
الصرامة في تطبيق القانون بحذافر
نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط من سنة 9566-9556
2112-2110
-2111-2112
2110-2111
2112-2110
2111-2112
2119-2111
2110-2119
2117-2110
2101-2117
2100-2101

%00.11
%19.70
%90.71
%21.02
%21.11
%27.10
%11.22
%02.10
%09.71
%00.91

توقعاتكم حول نسبة النجاح لسنة 2102
يمكن ان تكون بين  20 -29ن شاء هللا
دور مستشار التربية داخل المؤسسة
دور في انقاذ التالميذ الذين هم على شرا حررة من ال روج من المؤسسة
الركن اإساسي في المؤسسة
حاوره كل من  :عبابسة مريم و مسعودي سارة
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من محاسن الصد

أن تتشر

متوسطة الشهيد محمود بن عكشة -آريس عشية صدور مجلتها باحتضان واستقبال

كوكبة من مدراء المتوسطا في اطار اإلجتما التنسيقي التشاوري الش هري لل لية السابعة على مستوى وإية باتنة
واللقاء هذا يهد

لى الر ي بالرعل التربوي لى ما هو أفضل وأحسن و د ضبط الموضو كيرية تحضير اإمتحانا

الرسمية التي هي على األ بواب و ضايا بيداهوجية وتربوية م تلرة
وال لية تضم كل من:
السيد بليازي عبد هللا :مدير متوسطة الشهيد محمود بن عكشة آري
السيد عثماني عمر :مدير متوسطة البشير اإبراهيمي آري
السيد بارور عبد الفتاح:مدير متوسطة محمد بن بولعيد آري
السيد بن بية عبد الحكيم :مدير متوسطة المنطقة السكنية الجديدة آري
السيد بارور بلقاسم :مدير متوسطة الشهيد بن عافية بلقاسم تيغانمين
السيدة رحماني :مديرة متوسطة الحجاج اشمول
السيد بوذيبي فرحات :مدير متوسطة بلعقون مسعود لمدينة
السيد بن صحيح بلقاسم :مدير متوسطة بوكريشة الصادق اينوهيسن
السيد بومعراف العيد :مدير متوسطة رابحي الشري

فم الطوب

السيد بوراس محمد :مدير متوسطة الشهيد احمد نواورة هسيرة
السيد رحموني بلقاسم :مدير متوسطة الشهيد كعباشي كيمل
ا ول لكم باسم اسرة المجلة وباسمي ال ا
وانتم أصحاب المنزل
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مرحبا بكم جميعا نزلتم أهال وحللتم سهال بل نحن الضيو

ال هللا تعالى ( ل هل يستوي الذين يعلمون والذين إ يعلمون ).
ن الطموح اإلنساني يستند على رموز كبيرة تظل مر رة األمم و دوة األجيال
والمعلم من أهم هذ الرموز حيث يملك القدرة على التأثير اإليجابي في طالبه
ينمي معارفهم ويثري معلوماتهم وينير بصائرهم .وكذلك المعلم هو اإلنسان
الذي يحمل أمانة الرسالة العلمية الشريرة وواضب اللبنا األولى في حياة
األجيال فهو بحق حامل الرسالة ومنجز أهدافها .
المعلم رافد من روافد الثقافة والمـــهارة منه يرتش

الطالب علمهم وهو

القادر على فهامهم واستبصارهم
يعد المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية  ،فإذا كنا نعتبر الطالب في
التربية الحديثة هو محور العملية التعليمية  ،فإن المعلم الناجح هو الذي يدير
دفة هذ العملية بالطرق المناسبة التي تحقق األهدا
وإ أحد ينكر فضل المعلم لي
ما في هذا العقل من بداعا

الم طط لها.

فقط في تربية عقل اإلنسان  ،و نما

راج كل

وابتكارا لكي تكون بمثابة مساهمة في حداث

التغير الذي يؤدي لى تقدم المجتمب وتطور .
المعلم شمعة تحترق لتنير لغيرها السبيل ،شم

تسطب بنورها على مر العصور

سالح يزهق روح الباطل ،ومنجنيق يدك حصون الظالم ،هو الدواء المبرئ من
سقم الرجعية والتقهقر ،به ترتقي األمم سلم المجد ،نه نجم يضيء ليل األلباب
والنهى وعماد يشيد بنيان النرو

القويمة لتحلق في سماء النجاح عالياً ،وترفر

في أثواب السعادة والرفعة ،ذلكم هو

المعلم.نهر يتدفق عطاء وسحاب أُثقل معرفة ي رج الودق من الله نوراً يبدد عتمة األفهام ،ويروي النرو
في رج به تطوراً وتقدما ً ينير بثقافته البصائر.
كل عام وانتم بخير وبارك هللا في جهودكم
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بعلمه

هو اإلمام المصلح المجدّد الشيخ عبد الحميد بن محمّد بن المصطرى بن الم ّكي بن بادي

القسنطيني الجزائري ،رئي

جمعية العلماء المسلمين بالجزائر ،ورائد النهضة الركرية واإلصالحية والقدوة الروحية لحرب
التحرير الجزائرية.
وُ لد بقسنطينة سنة8031( :ه ـ 8111م) ،وسط أسرة من أكبر األسر القسنطينية
ّ
المعز
مشهورة بالعلم والرضل والثراء والجا  ،عريقة في التاريخ ،يمت ّد نسبها لى
بن بادي

الصنهاجي ،فهو في مقابل اعتزاز بالعروبة واإلسالم لم ُي ْ ِ أصله

األمازيغي ،بل كان يُبدِيه ويُعْ ِل ُنهُ ،ولع ّل من دواعي اإفت ار به يام سلره بما
الدين ويصون الشريع َة ،فقد كان ج ُّد األوّ ل يناضل اإلسماعيلي َة الباطني َة
يحرظ
َ
وبدَ ِ الشيعة في فريقيا ،فصار َ لَ ًرا له في مقاومة التقليد والبد والحوادث
ِ
ومحاربة الضالل والشركيَّا  .و د أت ّم حرظ القرآن الكريم في أوّ ل مراحل
تعلّمه بقسنطينة في السنة الثالثة عشر من عمر  ،على يد الشيخ «محمّد
المدّاسي» و ُدم لصالة التراويح بالنا على صغر  ،وأ ذ مبادئ العربية
ومبادئ اإلسالم على يد شي ه « َحمدان لُونِيسي» ،و د ّأثر فيه القرآن الكريم
ّ
وهز كيانه ليكرّ

فيه بعد ذلك ربب رن من حياته في محاولة رجا األمّة

الجزائرية لى هذا المصدر والنبب الرباني بما يحمله من حقيقة توحيدية وهداية
أ ال ية وهو طريق اإلصالح والنهوت الحضاري .وفي سنة (8031ه -
8131م) التحق الشيخ عبد الحميد بمجامب الزيتونة بتون  ،فأ ذ عن جماعة من
كبار علمائها األجالّء ،وفي طليعتهم زعيم النهضة الركرية واإلصالحية في
الحاضرة التونسية العالّمة «محمّد الن لي القيرواني» المتوفى سنة8033( :ه -
8130م) ،والشيخ محمّد الطاهر بن عاشور المتوفى سنة8010( :ه 8110 -م)،
فضالً عن مربين آ رين من المشايخ الذين كان لهم تأثير في ن مو استعداد  ،وتعهّدو بالتوجيه والتكوين ،كالبشير
صرر ،وسعد العيات السطايري ،ومحمّد بن القاضي وهيرهم ،و د سمح له هذ الرترة باإطال على العلوم
الحديثة وعلى ما يجري في البلدان العربية واإلسالمية من صالحا دينية وسياسية ،في مصر وفي الشام وهيرهم
ممّا كان لهذا المحيط العلمي والبيئة اإجتماعية ،والمالزما
ش صيته ومنهاجه
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المستمرّ ة لرجال العلم واإلصالح األثر البالغ في تكوين

وبعد ت رّ جه وتأهيله بشهادة التطويب (سنة 8003ه8183-م) عاد من تون

متأ ّهبًا بطموح ويٍّ للتررّ غ للتدري

ّ
الممثل في بدايته بعقد حلق ا دراسية بالجامب الكبير ،هير أنّ صعوبا واجهته في بداية نشاطه العلمي حال دون
تحقيق طموحه وآماله ،وبعد طول تأمّل رأى من المريد تزام ًنا مب موسم الح ّج أن يؤدّي الرريضة مغتنمًا الررصة في
رحلته المشر ية لالتصال بجماعة العلماء والمر ّكرين من م تل
باإحتكاك المباشر وتبادل الرأي معهم ،والتعرّ

أنحاء العالم اإلسالمي ،األمر الذي يسمح له

على موا ب الركر اإلصالحي ،فضالً عن اإطال على حقيقة

األوضا اإجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في المشرق العربي .وفي أثناء تواجد بالحجاز حضر لدرو
العلماء من م تل

البلدان الوافدين لى هذ البقا المقدّسة كالشيخ السلري «حسين الهندي» الذي نصحه بالعودة لى

بالد إحتياجها لى علمه وفكر  ،و د حظي بإلقاء درو
مستوا  ،و د تعرّ

بالمسجد النبوي من بعت الشيوخ الذين كانوا يعرفون

على كثير من شباب العائال الجزائرية المهاجرة مثل «محمّد البشير اإلبرهيمي» (المتوفى

8013ه ـ 8191م) ،و د استراد الشيخ عبد الحميد بن بادي

ـ رحمه هللا تعالى من التيارا الركرية ومدار

اإلصالح الديني بالمشرق التي ظهر في العالم اإلسالمي على يد الشيخ «محمّد بن عبد الوهاب» (المتوفى سنة
8339ه ـ 8118م) ،واإلمام «محمّد بن علي الشوكاني» (المتوفى سنة 8313ه ـ 8103م) و«محمّد رشيد
رضا» (المتوفى سنة 8013ه ـ 8101م)  ،وهيرهم ،ولي

الركر اإلصالحي وليد العصر الحديث فحسب و نما

يضرب بجذور في أهوار الماضي اإلسالمي في عهد «أبي العبا

تقي الدين أحمد بن تيمية» (المتوفى سنة

131ه ـ 8031م) ،و«ابن يم الجوزية» (المتوفى سنة 118ه ـ 8013م) رحمهم هللا جميعًا.
وبعد عودته لى سنطينة (سنة 8003ه ـ 8180م) ساهم في بلورة الركر اإلصالحي ميدان ًّيا وتطبيق مناهجه
التربوية عمل ًّيا ،ساعد زمالؤ األفاضل من العلماء الذين َشدُّوا َعضُدَ َو َ َّو ْوا زناد  ،فكان تعاونهم معه في هذ المهمّة
الملقاة على عاتق الدعاة لى هللا تعالى منذ فجر النهضة داف ًعا و ًّيا وعامالً في انتشار دعوته سطب نجمه ،وذيب صيته،
ومن أمثال هؤإء الذين آزرو وساندو الشيخ العربي ال َّت َبسِّي ،والشيخ محمّد البشير اإلبراهيمي ،والشيخ الطيّب
العُقبي ،والشيخ مبارك الميلي وهيرهم ،كما ساعد أي ً
ضا الوا ب الذي كان تمرّ به الجزائر بين الحربين العالميتين.
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قصيدة ل:عبد الحميد ابن باديس
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المدرس أو المعلم هو الذي يعلم في المدرسة أو المعهد العلمي واألدبيي ونيخ لهليت يينم بشيصي ت أينصء أبشيصي اليو خ .يينم إعيداد
هؤالي المدرسنخ في كلنصء النربنة المن أأة في كصفت الن أ أصء العلمنة واألدبنة ،وندة الدراسة فنهيص أربعية سيشواء ي أي
بعييدهص ال ييريى عل ي تييهصدة اللنسييص فييي الن أأييصء العلمنيية أو اللنسييص فييي الن أأييصء األدبنيية .ويأ ي ا ال ييريى نييؤهه
للندري في ت أأت بكفصية دون غنره ويشضم هؤالي المدرسنخ إل قصبة ترع تئو هم الوظنفنة واالجنمصعنة هيي قصبية المهيخ
النعلنمنة ،أو قصبة المعلمنخ.
مواصفات المعلم الناجح
أوال :مجال السمات الشخصية :
 )1اإتزان وعدم اإنرعال.
 )2حسن المظهر والشكل
 )3الثقة بالنر واحترامها.
 )4القدرة على مواجهة الموا المعقدة دا ل و ارج الرصل.
 )5تنمية اإنضباط الذاتي للتالميذ.
 )6احترام مشاعر و درا وحرية التالميذ واق رين.
 )7أن يكون دوة في سلوكه وش صيته.
 )8أن يكون ذا ش صية جذابة ومرحة .
ثانيا :مجال التدريس:
 )1التمكن من المادة العلمية.
 )2القدرة على توصيل المعلوما والتعبير عن أفكار بأسلوب واضح.
 )3است دام الطرق الحديثة في التدري .
 )4ربط البيئة المحلية بالتدري .
 )5مراعاة الرروق الرردية.
 )6جذب و ثارة التالميذ.
 )7القدرة على ا تيار األنشطة والوسائل التي تحقق أهدا المنهج.
ثالثا :مجال التقويم والتطوير:
 )1است دام وسائل متعددة في التقويم الموضوعي.
 )2القدرة على صياهة أسئلة اإمتحانا .
 )3تحديد المستوى التحصيلي للتالميذ.
 )4القدرة على النقد البناء.
 )5القدرة على كتابة المالحظا في كراسة التلميذ .
رابعا :مجال العالقات اإلنسانية:
 )1التعاون مب زمالء العمل واإلدارة المدرسية واأل سام العلمية في الت طيط والتدري .
 )2المشاركة الرعالة في اجتماعا المدرسين واإلدارة المدرسية.
 )3القدرة على التراهم بأسلوب فعال مب أولياء األمور.
 )4القدرة على وصل مشاعر اق رين واحترام آرائهم.
 )5اإستما الجيد لى اق رين.
 )6المشاركة اإليجابية في األنشطة المدرسية.
 )7القدرة على التراهم الرعال والنقد البناء مب أفراد المدرسة.
خامسا :مجال البيئة التربوية:
 )1التطبيق النظري والعملي في التدري .
 )2القدرة على ظهار الميل الحقيقي لمهنة التدري .
 )3اإتجا نحو اإلبدا والتجديد في مهنة التعليم.
 )4تنمية الشعور باإنتماء الحقيقي للمجتمب.
سادسا :التقويم عن طريق تحليل التفاعل بين المعلم والتالميذ.
يعتبر التراعل الصري بين المعلم وتالميذ من الل الموا التعليمية التي تأ ذ مكانا لها في بيئة الرصل
من أحد األساليب الحديثة لتقويم أداء المعلم وهذا األسلوب يتم عن طريق تحليل المالحظا المباشرة للتراعل
اللرظي بين حديث المعلم وسلوكه وحيث التالميذ وسلوكهم.

من انتقاء األستاذة:بن ضيف هللا فتيحة
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المراهقة هي الرترة العمرية من سن  11لى سن  ،21وهني فتنرة متقلبنة وصنعبة تمنر علنى اإلنسنان وتكنون بمثابنة
اإ تبار األول له في حياته .حيث ن مسنتقبل اإلنسنان وحضنارة األمنم تنؤثر وبشنكل كبينر علنى فتنرة المراهقنة لندى
الررد.

معنى المراهقة
المراهقة في اللغة العربية هي من كلمة راهق وتعني اإ تراب من شيء .أما فني علنم الننر فهني تشنير لنى ا تنراب
الررد من النضوج الجسماني والعقلي واإجتماعي والنرسي .وتجدر اإلشارة هنا آن مرحلة المراهقنة إ تعتبنر مرحلنة
نضوج تام بل هي مجرد مرحلة تؤدي تبعاتها وأحداثها لى النضوج.

الفرق بين المراهقة والبلوغ
د ذكرنا أن المراهقة هي عبارة عن تغيرا جسدية وعقليه وعاطرية واجتماعيه .أما البلنوغ فهنو تغينر جسندي يندل علنى
آن الررد أصنبح نادر علنى النسنل .بمعننى آ نر البلنوغ هنو مرحلنة فرعينة ضنمن مراحنل المراهقنة وعنادة يكنون أولنى
العالما الدالة على بداية فترة المراهقة .هناك من يعتبر أنهما مترادفان؛ فالبلوغ يعني المراهقة ،وهنناك منن يعتبنر أن
البلوغ هو العالمة المتميزة كبداية مرحلة المراهقة ،ومنهم من يعتبر أن المراهقة أعم فالبلوغ ي ت بالنمو
الجنسي ،والمراهقة تشمل ما سوى ذلك.

مراحل المراهقة
بتقسيم مرحلة المراهقة لى ثالثة أ سام ،وذلك بسبب ا تال

فترة مرحلة المراهقة بين مجتمب

ام علماء علم النر
وآ ر .وهي:
 )1مرحلة المراهقة األولى من الرترة  14-11عاما ً وتتص بتغيرا بيولوجية سريعة.
 )2مرحلة المراهقة الوسطى من الرترة  18-14عاما ً وهنا يتم اكتمال التغيرا البيولوجية.
 )3مرحلة المراهقة المتأخرة من الرترة  21-18عاما ً وفي تلك المرحلة يتحول الررد لى نسان راشد مظهراً وتصرفاً.

عالمة دخول مرحلة المراهقة
 )1النمو الجسدي :ظهور العضال وتوسب المنكبين عند الذكور ،والطول وتوسب الوركان عند اإلناث.
 )2النضوج الجنسي :في اإلناث ،بدء الحيت وإ يشترط هنا ظهور ال صائ الجنسية الثانية
 )3التغير النفسي :تسبب التغيرا الهرمونية والجسدية للررد المراهق بعت اإضطرابا
يرافقه بعت المشاعر السلبية واإليجابية..
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لى هللا في

 )6كن مب هللا يكن معك  .....وتعر
الر اء يعرفك في الشدة
 )9حافظ على الصالة دائما....

 )8ا علم أن القلق و التوتر يقودانك للتشت

والنسيان

واإرتباك فحاول أن تجعل ثقتك بنرسك عالية .
 )2إ تهمل أبداً هذاءك  .واحر
فترا

على أ ذ

منتظمة للراحة أثناء الدراسة بغية

الترويح عن النر

وتجديد الطا ة والنشاط ،

وتحريز الذاكرة على اإستمرار في الدراسة
،ومواصلة بذل الجهد بحما

ورهبة ..

 )0انتبه جيداً وبد ة لبرنامج اإمتحان و
مواعيد بدء امتحان كل مادة .
 )1نم باكراً ليلة اإمتحان ليكون ذهنك
صافيا ً وعقلك منظما ً وذاكرتك ادرة
على التركيز,بعد مراجعة بسيطة للمادة
التي ستؤدي اإمتحان بها في اليوم الثاني.
 )9استيقظ با كرا و تناول فطورك فهذا ضروري  ،واعلم أن الحرمان من الغذاء يؤثر
سلبا ً على عمليا الحرظ والتذكر وتنظيم األفكار .
 )2إ تبكر كثيراً في الذهاب لى المدرسة أو المركز الذي ستقدم فيه امتحانك و إ تتأ ر
حتى إ تعرّ ت نرسك للتشوي
لى اعة اإمتحان في الو

واإرتباك وضيا الو

و التزم الد ول

المحدد
من تقديم التلميذة :زاوش مروة
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الحماية القانونية للطفل
من هو الطفل
الطرننل فنني اإلعننالن العننالمي لحقننوق اإلنسننان،هو كننل نسننان دون سننن
،18وأكنند ذلننك اترا يننة األمننم المتحنندة لحقننوق الطرننل لسنننة 1181
التنني صنناد عليهننا الجزائننر بتنناريخ  11ديسننمبر  1112وتضننمنته
التشنريعا الوطنيننة و اصننة المننادة  44مننن القننانون المنندني والمننادة
 54من انون العقوبا .
حقوق الطفل
تغطي حقوق الطرل  3جوانب أساسية وهي
 الحق في الحياة يشمل الحق في العي وتلبية احتياجاته
األساسية،السكن،الغذاء والرعاية الصحية
 الحق في النمو يشمل الحق في التعلم ،الحق في اللعب
وحرية التركير
 الحق في الحماية من األذى تشمل كل الحقوق التي تهد
لى حماية الطرل من كافة أشكال اإستغالل واإلهمال،مثل
اإستغالل في العمل واإستغالل الجنسي و التعذيب و الم درا
دور القضاء في حماية الطفل
يحمي القضاء حقوق الطرل المقررة انونا
ي ت " سم شؤون األسرة "و" سم األحداث" في المحكمة بحماية وتعزيز الحقوق المقررة للطرل بموجب
انون األسرة مثل الحق في الحصانة و النرقة و انون اإلجراءا الجزائية مثل حماية الطرل في طر معنوي
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البيئة ومفهومها وعالقتها باإلنسان
البيئنة لر ظنة شنائعة اإسنت دام ينرتبط مندلولها بننمط العال نة بينهنا وبنين مسنت دمها فنقنول -:البيئنة الزراعينة ،والبيئنة
الصناعية ،والبيئة الصحية ،والبيئة اإجتماعية والبيئة الثقافية ،والسياسنية ....ويعننى ذلنك عال نة النشناطا البشنرية
المتعلقة بهذ المجاإ ...
و نند ترجمن كلمننة  Ecologyلننى اللغننة العربيننة بعبننارة "علننم البيئننة" التنني وضننعها العننالم األلمنناني ارنسن هيجننل
 Ernest Haeckelعام  1866م بعد دمج كلمتنين يوننانيتين همنا  Oikesومعناهنا مسنكن ،و  Logosومعناهنا
وعرفها بأنها " العلم الذي يدر عال ة الكائنا الحينة بالوسنط النذي تعني فينه
علم
ويهنننتم هنننذا العلنننم بالكائننننا الحينننة وتغنننذيتها ،وطنننرق معيشنننتها
وتواجنندها فنني مجتمعننا أو تجمعننا سننكنية أو شننعوب ،كمننا
يتضننمن أيض نا َ دراسننة العوامننل هيننر الحيننة مثننل صننائ
المننناخ (الحننرارة ،الرطوبننة ،اإلشننعاعا  ،هننازا الميننا
والهنننواء) وال صنننائ الريزيائينننة والكيميائينننة لنننألرت
والماء والهواء.
ويت رق العلماء في الو الحاضر على أن مرهوم البيئة
يشمل جميب الظرو والعوامل ال ارجية التي تعي
فيها الكائنا الحية وتؤثر في العمليا التي تقوم بها.
فالبيئة بالنسبة لإلنسان" -اإلطار الذي يعي فيه والذي
يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل
عنصر من هذ العناصر الثالثة من مكونا جمادية
وكائنا تنبت بالحياة .وما يسود هذا اإلطار من
مظاهر شتى من طق ومناخ ورياح وأمطار وجاذبية
و مغناطيسية..الخ ومن عال ا متبادلة بين هذ
العناصر.فالحديث عن مرهوم البيئة ذن هو الحديث عن
مكوناتها الطبيعية وعن الظرو والعوامل التي تعي فيها
الكائنا الحية.و د سم بعت الباحثين البيئة لى سمين
رئيسين هما-:
 )1البيئة الطبيعية -:وهي عبارة عن المظاهر التي إ د ل
لإلنسان في وجودها أو است دامها ومن مظاهرها :الصحراء ،البحار ،المناخ ،التضاري  ،والماء السطحي
والجوفي والحياة النباتية والحيوانية .والبيئة الطبيعية ذا تأثير مباشر أو هير مباشر في حياة أية جماعة
حية  Populationمن نبا أو حيوان أو نسان.
 )2البيئة المشيدة -:وتتكون من البنية األساسية المادية التي شيدها اإلنسان ومن النظم اإجتماعية والمؤسسا
التي أ امها ،ومن ثم يمكن النظر لى البيئة ال مشيدة من الل الطريقة التي نظم بها المجتمعا حياتها
والتي هير البيئة الطبيعية ل دمة الحاجا البشرية ،وتشمل البيئة المشيدة استعماإ األراضي للزراعة
والمناطق السكنية والتنقيب فيها عن الثروا الطبيعية وكذلك المناطق الصناعية وكذلك المناطق الصناعية
والمراكز التجارية والمدار والعاهد والطرق...الخ.
والبيئة بشقيها الطبيعي والمشيد هي كل متكامل يشمل طارها الكرة األرضية ،أو لنقل كوكب الحياة ،وما يؤثر فيها
من مكونا الكون األ رى ومحتويا هذا اإلطار ليس جامدة بل أنها دائمة التراعل مؤثرة ومتأثرة واإلنسان نرسه
واحد من مكونا البيئة يتراعل مب مكوناتها بما في ذلك أ رانه من البشر ،و د ورد هذا الرهم الشامل على لسان السيد
يوثان األمين العام لألمم المتحدة حيث ال "أننا شئنا أم أبينا نسافر سوية على ظهر كوكب مشترك ..ولي لنا بديل
معقول سوى أن نعمل جميعا ً لنجعل منه بيئة نستط يب نحن وأطرالنا أن نعي فيها حياة كاملة آمنة" .و هذا يتطلب من
اإلنسان وهو العا ل الوحيد بين صور الحياة أن يتعامل مب البيئة بالرفق والحنان ،يستثمرها دون تال أو تدمير...
ولعل فهم الطبيعة مكونا البيئة والعال ا المتبادلة فيما بينها يمكن اإلنسان أن يوجد ويطور مو عا ً أفضل لحياته
وحياة أجياله من بعد .
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عناصر البيئة-:
يمكن تقسيم البيئة ،وفق توصيا مؤتمر ستوكهولم ،لى ثالثة عناصر هي:
 )1البيئة الطبيعية -:وتتكون من أربعة نظم مترابطة وثيقا ً هي :الغنال الجنوي ،الغنال المنائي ،اليابسنة ،المحنيط
الجننوي بمننا تشننمله هننذ األ نظمننة مننن منناء وهننواء وتربننة ومعننادن ،ومصننادر للطا ننة باإلضننافة لننى النباتننا
والحيوانا  ،وهذ جميعها تمثل الموارد التي أتاحها هللا سبحانه وتعالى لإلنسان كي يحصل منها على مقومنا
حياته من هذاء وكساء ودواء ومأوى.
 )2البيئة البيولوجية -:وتشمل اإلنسان "الررد" وأسرته ومجتمعه ،وكذلك الكائنا الحية في المحيط الحيوي وتعد
البيئة البيولوجية جزءاً من البيئة الطبيعية.
 )3البيئة اإجتماعية -:ويقصد بالبيئة اإجتماعية ذلك اإلطار من العال ا الذي يحدد ماهية عال ة حياة اإلنسان مب
هير ذلك اإلطار من العال ا الذي هو األسا في تنظيم أي جما عة من الجماعا سواء بين أفرادها بعضنهم
ببعت في بيئة ما ،أو بين جماعا متباينة أو متشنابهة معنا ً وحضنارة فني بيئنا متباعندة ،وتؤلن أنمناط تلنك
العال ا ما يعر بالنظم اإجتماعية ،واستحدث اإلنسان الل رحلة حياته الطويلة بيئة حضارية لكي تساعد
في حياته فعمّر األرت وا ترق األجواء لغزو الرضاء .وعناصر البيئة الحضنارية لإلنسنان تتحندد فني جنانبين
رئيسننيين همننا أوإً -:الجانننب المننادي -:كننل مننا اسننتطا اإلنسننان أن يصنننعه كالمسننكن والملننب ووسننائل النقننل
واألدوا واألجهننزة التنني يسننت دمها فنني حياتننه اليوميننة ،ثاني نا ً الجانننب الغيننر مننادي -:فيشننمل عقائنند اإلنسننان و
عاداتننه وتقالينند وأفكننار وثقافتننه وكننل مننا تنطننوي عليننه نر ن اإلنسننان مننن ننيم وآداب وعلننوم تلقائيننة كان ن أم
مكتسبة.
و ذا كان البيئة هي اإلطار الذي يعي فيه اإلنسنان ويحصنل مننه علنى مقومنا حياتنه منن هنذاء وكسناء ويمنار فينه
عال اته مب أ رانه منن بنني البشنر ،فنإن أول منا يجنب علنى اإلنسنان تحقيقنه حراظنا ً علنى هنذ الحيناة أ ،يرهنم البيئنة فهمنا ً
صحيحا ً بكل عناصرها ومقوماتها وتراعالتها المتبادلنة ،ثنم أن يقنوم بعمنل جمناعي جناد لحمايتهنا وتحسنينها و أن يسنعى
للحصول على رز ه وأن يمار عال اته دون تال أو فساد.
البيئة والنظام البيئي
يطلق العلماء لرظ البيئة على مجمو الظرو والعوامل ال ارجية التني تعني فيهنا الكائننا الحينة وتنؤثر فني العملينا
الحيوية التي تقوم بها ،ويقصد بالنظام البيئي أية مساحة من الطبيعة وما تحويه من كائنا حينة ومنواد حينة فني تراعلهنا
مب بعضها البعت ومب الظرو البيئية وما تولد من تبنادل بنين األجنزاء الحينة وهينر الحينة ،ومنن أمثلنة الننظم البيئينة
الغابة والنهر والبحينرة والبحنر وواضنح منن هنذا التعرين أننه يأ نذ فني اإعتبنار كنل الكائننا الحينة التني يتكنون منهنا
المجتمب البيئي ( البدائيا  ،والطالئعيا والتوالي النباتية والحيوانية) وكذلك كنل عناصنر البيئنة هينر الحينة (تركينب
التربة ،الرياح ،طول النهار ،الرطوبة ،التلوث...الخ) ويأ ذ اإلنسان – كأحد كائننا النظنام البيئني – مكاننة
اصة نظراً لتطور الركري والنرسي ،فهو المسيطر -لى حد ملمنو – علنى النظنام
البيئي وعلى حسن تصرفه تتو المحافظة على النظام البيئي وعدم استنزافه.
صائ النظام البيئي -:ويتكون كل نظام بيئي مما يأتي-:
كائنا هير حية -:وهي المواد األساسية هير العضوية والعضوية في البيئة.
كائنا حية -:وتنقسم لى سمين رئيسين-:
أ .كائنا حية ذاتية التغذية :وهي الكائنا الحية التي تستطيب بناء هذائها بنرسها منن منواد هينر
عضننوية بسننيطة بوسنناطة عمليننا البننناء الضننوئي( ،النباتننا ال ضننر)  ،وتعتبننر هننذ الكائنننا المصنندر األساسنني
والرئيسي لجميب أنوا الكائنا الحية األ رى بم تل أنواعها كما تقوم هنذ الكائننا باسنتهالك كمينا كبينرة منن
ثاني أكسيد الكربون الل عملية التركيب الضوئي وتقوم بإ راج األكسجين في الهواء.
ب .كائننا حيننة هيننر ذاتيننة التغذيننة -:وهنني الكائنننا الحينة التنني إ تسننتطيب تكننوين هننذائها بنرسننها وتضننم الكائنننا
المستهلكة والكائنا المحللة ،فآكال الحشائ مثل الحشرا التي تتغذى على األعشاب كائنا مستهلكة تعتمد على
منا صننعه النبنا وتح ولنه فنني أجسنامها لنى منواد م تلرننة تبنني بهنا أنسنجتها وأجسننامها ،وتسنمى مثنل هنذ الكائنننا
المستهلك األول ألنها تعتم مباشرة على النبا  ،والحيوانا التي تتغنذى علنى هنذ الحشنرا كائننا مسنتهلكة أيضنا ً
ولكنها تسمى "المستهلك الثاني" ألنها تعتمد على المواد الغذائية المكونة أل جسام الحشنرا والتني نشنأ بندورها منن
أصل نباتي ،أمنا الكائننا المحللنة فهني تعتمند فني التغذينة هينر الذاتينة علنى تركنك بقاينا الكائننا النباتينة والحيوانينة
وتحولها لى مركبا بسيطة تستريد منها النباتا ومن أمثلتها البكتيريا الرطريا وبعت الكائنا المترممة.
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النباتات الالحمة أو آكلة الحشرات  -نباتات اكالت اللحوم  -نبات شرسة
النيتروجين أو األزو من العناصر الضرورية لحياة النبا  .و بعت النباتا
النامية
في المنا ب أو في تربة فقيرة بالنيتروجين تحصل على حاجتها منه بأكل
الحشرا فبروتين الحشرا

هني باألزو .

و النباتا آكلة الحشرا هي مثل إف على كيرية تحول وتطور الكائنا
الحية على مدى ماليين السنين .فهذ النباتا

ادرة كغيرها من ذوا

الي ضور ( الكلوروفيل ) على الت ليق الضوئي للغذاء في أورا ها لكنها ت تل
األوراق تحول

عن با ي النباتا في أن

لى أشراك )  ( trapsلصيد الحشرا  .و د رافق ذلك التطور تطور اللون و في بعت األحيان

الرائحة والمغثر ( السائل السكري ) إجتذاب الحشرا
البيئية بالنيتروجين الضروري لحياة النبا

.فكان لها في بروتين الحشرا تعويضا عن فقر التربة

بل لسائر الكائنا الحية .

ينمو انق الذ باب في منا ب كارولينا بأمريكا ،وهو أيضا من النباتا الالحمة آكلة الحشرا
ذا

شقين أو مصراعين .ويحمل المصرا أشواكا على حافته وبدا له شعيرا

حساسة ثالث .ترتح الور ة مصراعيها كما الكتاب فتغشاها الحشرا
تم

الحشرة الشعيرا

 .وما ن

حتى يقرل مصراعا الور ة بسرعة وتنطبق أشواك

المصراعين واحدة دا لة األ رى فتحتب

الحشرة.

وكما هو الحال في با ي النبا الالحمة تهضم أجزاء الحشرة الر وة وتمت
ثم يرتح المصراعان مجددا والغريب ذا مس الشعيرا الزنادية بمسة هصن
أو جسم إ يصلح لألكل فان المصراعين ينطبقان ثم ينرتحان للتو  .و ي تل
الحال فيما ذا كان الجسم الما

لحميا

من انتقاء األستاذة  :بن ضيف هللا فتيحة
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وأوراق هذا النبا

زراعة بدون تربة أو هيدروبونيك ( نجليزية  )Hydroponics :هي مجموعة نظم إلنتاج المحاصنيل بواسنطة
محاليل معدنية مغذية فقط عوضا ً عن التربة التي تحتوى على سل و طين.
يمكنن تنميننة النباتننا األرضننية وجنذورها منغمسننة فنني محلننول معندني م غننذى فقننط أو فنني وسنط امننل مثننل البرلين
الريرموكيولي  ،أو الصو المعدنى ،ويوجد العديد من تقنيا الزراعة بدون تربة.
اهنننننننتم

العلماء بالزراعة بدون تربة بعد ظهور الكثير من المشاكل المتعلقة بالتربة من
أمرات،أعشاب ،وزيادة الملوحة ،وهيرها الكثير ،فبندأ البناحثون فني طنا
العلوم الزراعية البحث عن حلول بديلة عنن اسنت دام التربنة كوسنط لتربينة
النبا ،فقاموا بأج راء األبحاث الم تلرة على عندد منن المنواد التني يمكنن
أن تكون بديلة مثل البي منو  ،البيرلين ،الصنو الصن ري والحجنر
البركننناني المتواجننند فننني منننناطق عننندة منننن الننندول العربينننة مثنننل المديننننة
المنننننننورة(السننننننعودية) ،شننننننمال شننننننرق األردن،هننننننرب العننننننراق
وهيرها،والنذي يعتبنر األ ننل كلرنة واألسنهل اسننتعماإ .وتتمينز هننذ
الطريقة في الزراعة على بعدة فوائد أهمها:

 )1أمك انينة الزراعننة فنني أي مكننان بغننت النظنر عننن
طبيعنننة التربنننة الموجنننودة فننني المنطقنننة المننننوي
الزراعة بها
 )2التوفير في است دام الماء واألسمدة لعدم وجنود فا ند فني التربنة ،حينث
يتم عادة است دام الماء واألسمدة الزائدة عن حاجة النبا .
 )3التقلينننننل منننننن اسنننننت دام المبيننننندا و اصنننننة المسنننننت دمة لمكافحنننننة اقفنننننا التننننني تسنننننتوطن التربنننننة
(حشرا ،فطريا ،نيماتودا واألعشاب)
 )4الحصول على أعلى نتاجية ممكنة من النبا .
أكتش باحثوا فسيولوجيا النبا أثناء القرن الثامن عشر أن النباتا تمت المغنذيا المعدنينة األساسنية فني صنورة
أيونا للعضوية ذائبة في الماء .تعمل التربة في الظرو الطب يعية كمستود للمغذيا المعدنية ،ولكنن التربنة نرسنها
هير ضرورية لنمو النبا  .تستطيب جذور النباتا أن تمت المغذيا المعدنية الموجنودة فني التربنة عنندما تضنا
ميا تقوم بإذابتها ولذلك إ ت كون التربة هامة لنجاح نمو النبا ذا تم ضافة هذ المغذيا لى الميا التني يحتاجهنا
النبا بطريقة اصطناعية .جميب النباتا تقريبا ً تنجح زراعتها بدون تربة ،أإ أننه يوجند بعنت النباتنا التني يكنون
نجاحها أكثر من البقية .الزراعة بدون تربة هي تكنيك بحثيا موحد في األحياء وتمار كهواية.
من اعداد التلميذة :يزة خولة
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الزنجبيل أو الزنجبيل الطبي (معرب شنگبيل الرهلوية) وهو نو نباتي من جن

الزنجبيل من الرصيلة الزنجبيلية من

نباتا المناطق الحارة .تستعمل جذامير النامية تح التربة ،والتي تحتوي على زي

طيار ،لها رائحة نراذة وطعم

إذ ولونها ما سنجابي أو أبيت مصرر.
شرا أرجوانية وإ يست رج الزنجبيل

والزنجبيل له أزهار صرراء ذا

إ عندما تذبل أورا ه الرمحية .وإ يطحن إ بعد تجريره.
تحتوي ريزوما الزنجبيل على زيو طيارة وراتنجا أهمها
الجنجرول ومواد نشوية وهالمية.
يكثر في بالد الهند الشر ية والرليبين والصين وسريالنكا
والمكسيك باكستان وجاميكا ،وأفضل أنوا الزنجبيل
الجاميكي بجاميكا.
يستعمل كبهار وكتوابل في تجهيز األطعمة ومنحها الطعم المميز
يضا

لى أنوا من المربيا

والحلوى والمشروبا السا نة

كالسحلب والقرفة .يستعمل من الزنجبيل جذور وسيقانه المدفونة في
األرت (الريزوما ).
يستعمل كمنقو فشاي الزنجبيل طارد لألرياح ويتناول في
النزإ البردية ويريد في الهضم ومنب التقلصا حيث أنه
هاضم وطارد للغازا

ويريد في عالج النقر  ،وإ يعطي للحوامل ,كما يستعمل الزنجبيل لتوسيب أألوعية الدموية

وزيادة العرق والشعور بالد ء وتلطي
تعاطيه يوميا يمكن أن يتد ل في امتصا
ومشتقا المضادا الحيوية
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الحرارة،
الحديد والريتامينا التي تذوب في الدهون كريتامين  Kو  Eو  Dو A

دجاج المنزل
الدجاج من الطيور التي تم استئناسها بل الميالد بقرون عديدة ،أنثا تسمى دجاجة والذكر يسنمى دينك أمّنا صنغارهما
فتدعى بالكتاكي أو الصيصان ،يطلق على صنو الدجاجنة النقنقنة .تعطني الدجاجنة اإلنسنان هنذاء مهنم منن البنيت
واللحم الذي يعتبر مصدر هذاءهم على إئحة طعام البشر لر صنه النسبي ياسا لبقية أنوا اللحوم تربى الندجاج فني
البيو لالسترادة من بيضها ولحومها في المنطق الزراعية والقروينة وحتنى فني المندن فنوق األسنطح وفني اإحنوا
الضيقة  .بمرور السنين تطور تربية الدواجن صوصا ألهرات تجارية فتم تحسين سالإ جديدة .
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لقه هللا

اإلنسان أفضل وأكرم م لوق على وجه األرت بين جميب الكائنا
فسوا فعدله .جاء به في صورة مستقيمة موهوبة بالعقل والنطق.
 .1جســــــمه:

جسم اإلنسان الذي تتجلى فيه درة هللا وعظمته ويحتوي على أجهزة و أعضاء
هاية في الد ة و التعقيد والتنظيم .وكل جزء في الجسم يقوم بوظائ
اصة ،.ويمكن للجسم البشري أن يدافب عن نرسه ضد مئا األمرات كما يمكنه
أيضا صالح نرسه بعد اإلصابا الصغيرة.
يتكون الجس م البشري من عدة أجهزة حيث لكل جهاز عمله ووظيرته ال اصة:
.الجهاز الدوري :ضخ الدم في كافة أنحاء الجسم.
.الجهاز الهضمي :معالجة الغذاء بالرم والمعدة واألمعاء.
.الجهاز المناعي :دفا ضد العناصر المسببة لألمرات.
.الجهاز اللحافي :جلد ،شعر وأظافر.
.الجهاز اللمراوي :اشتراك التراكيب في نقل بين األنسجة
واألوعية الدموية
.الجهاز العصبي :جمب وتحويل ومعالجة المعلوما

بالدماغ واألعصاب.

.الجهاز التناسلي :أعضاء الجن .
.الجهاز التنرسي :األعضاء المستعملة للتنر

الرئتين.

.الجهاز الهيكلي :الدعم والحماية الهيكلية من الل العظم.
.الجهاز البولي :الكلى والتراكيب المرتبطة المشتركة في نتاج وطرح البول.
.الدم

ومكوناته :الدم ومكوناته يساعد على نقل المواد بين أجهزة الجسم الم تلرة.
من إعداد التلميذ :اوراغ خليل
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ما هو مرض السكر؟
هو مرت يصبح فيه دم المريت (وبوله) محتويان على كميا زائدة
من سكر العنب(الجلوكوز) مما يسبب للمريت عدد من األعرات
والمضاعرا ن لم يعالج ،ويمكن أن يصيب الكبار والصغار.
هل هناك فرق بين مرض السكر في البول والسكر في الدم
إ .فهـذ أفكار اطئة ألن وجود السكر في البول ناتج عن ارترا
السكر في الدم.
لماذا يرتفع السكر في الدم؟
لكي نتعر على طبيعة مرت السكر إبد أن نتعر
الطعام وهضمه وكيرية اإسترادة منه:

أوإ على بعت صائ

أجسامنا السليمة وإ سيما تجا

جسم اإلنسان يمكن تشبيهه باقلة التي إ تعمل إ بوجود الو ود إلعطاء الطا نة الالزمنة ومصندر و نود اإلنسنان
هو الطعام .وعندما نتناول الطعام يهضمه الجسنم فني األمعناء ويتكنون فني النهاينة سنكر العننب (الجلوكنوز) النذي
تمتصه ال اليا المبطنة لجدار األمعاء الد يقة ،ومنهنا يتسنرب لنى مجنرى الندم ويسناعد هرمنون األنسنولين النذي
تررز هدة البنكريا على د ول السكر من الدم لى اليا الجسم لال سترادة مننه و ذا حصنل هنناك لنل فني هندة
البنكريا ينتج عن ذلك نق في األنسولين وبالتالي يرقد الجسم درته على استهالك السكر ثم ترترنب نسنبته فني
الدم ويتسرب في البنول وبسنبب ذلنك يعناني المنريت منن
كثرة التبول والعط ونق الوزن وضع عام هذا لنى
جانب عدد آ ر من المضاعرا و ذا استمر الحالة دون
عننننننالج فإنهننننننا نننننند تتطننننننور لننننننى هيبننننننـوبة عميقننننننـة.
ما هي غدة البنكرياس؟
هي هدة منشوريه الشكل توجد في أعلى البطن فوق سم
األثنى عشر من األمعاء الد يقة وراء المعدة
وهدة البنكريا هدة م تلطة تررز عصارة الهضم .وفي
دا ل أنسجة هدة النبكريا جزر متعددة من نسيج ا
تسمى جزر (إنجرهان ) وهي من الغدد الصماء وهي
التي تررز هرمون األنسولين الذي ينظم عملية التمثيل
الغذائي للمواد السكرية في الجسم

من اعداد التلميذة :يزة خولة
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هي كل ماد طبيعية أو كيميائية مستحضرة تحتوي على عناصر منشطه أو منبهة أو مسكنة أو مهبطه أو مهلوسه ،تؤثر على
الجهاز العصبي المركزي ،ولها تأثيرا جسمانيه وروحيه عاطريه وادراكيه ،وتؤدي لى حالة من التعود (التعلق) أو اإلدمان
عليها

المخدرات بوصولها للدماغ تؤثر على
اإلدراك واالستيعاب :ا ألماكن العالية ترى وكأنها من رضة .سيارة تقترب بسرعة ترى وكأنها بعيد وإ تشكل أي
طر.
المزاج والتفكير :من الممكن أن يشعر اإلنسان بنشوة كبير أو بإحباط شديد أو يستنتج من حاله أو وضب معين شيئا َ
اطئا َ منا ضا ً.
التصرف :من الممكن أن ينحر اإلنسان بتصرفاته لى ما هو شاذ أو يصبح إ مبالي لما يجري حوله.
و من األمثلة عن بعت الم درا نبا ال ش ا
يمكن أن تزر شجرة ال ش ا في جميب أنحاء العالم .و يمكن أن تزر
في أي نو من التربة وعلى أي ارترا شأنها شأن زراعة المحاصيل
الزراعية العادية .
و يصل طول شجرة ال ش ا لى ثالثة أو أربعة أ دام ،ذا أزهار كبيرة
يصل طر بعضها لى أربعة أو مسة بوصا  .تتراوح في لونها من أبيت
صا لى أحمر هامق أو رمزي
فنبا ال ش ا يست ل منه األفيون ،و من األفيون يشتق المورفين  ،ومن
المورفين يشتق الكودائيين و الهيروين.
و يتم جمب األفيون من الل حداث شقوق هير عميقة في أكيا بذور النبا
بسكين ا بذلك لعمق بضعة ملليمترا  .و يتم ذلك عادة في و متأ ر
من بعد الظهر أو عند بداية المساء .وتست رج عصارة لبنية بيضاء من هذ
الشقوق الل الليل تتحول بعد ذلك لى لون بني من مادة لزجة .و تمثل
هذ الكتلة اللزجة األفيون ال ام.و يعود المزارعون صباح اليوم التالي
و يجمعون هذ المادة بواسطة سكين هير حاد.
ً
و تتعدد و سائل تعاطي األفيون ،فأكثرها شيوعا  :استحالبه
تح اللسان أثناء شرب القهوة ،ابتالعه مباشرة مب الماء
يوضب في القهوة أو الشاي أثناء عدادهما على النار و
يستعمل تد ينا ً عن طريق السجاير،
الغليون أو الجوزة أو الشيشة
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تركيب الكرة األرضية
لقد تمكن الجيولوجيون من توضيح طبقا الكرة األرضية بواسطة الموجا الزلزالية التي تنتقل من الل ص ور
األرت والمواد الباطنية التي تصل لى سطح األرت أثناء الثورا البركانية.
وهذ الطبقا من ال ارج لى الدا ل كالتالي:

 )1القشرة :هال صلب ص ري يتكون من صرائح في حركة مستمرة حيث تمتد في منطقة الظهرا و تغو
في المناطق األ رى متسببة في تشوها القشرة األرضية و ظهور زإزل و براكين .يتراوح سمكها من
 7لى  21كم تح المحيطا ( القشرة المحيطية ) ومن  03لى  253كم تح القارا (القشرة القارية) تتركب
القشرة المحيطية من ص ور ذا تركيب بازلتي أما القشرة القارية من ص ور هرانيتية في جزئها العلوي
ويتغير في العمق تدريجيا لى الطبيعية البازلتية يغطي الماء  14/1من مساحة القشرة األرضية.
 )2الرداء(الستار) :يكون  %03من كتلة األرت يصل سمكه لى 1033كم يتكون من الغال الص ري
(الليتوسرير)بسمك 083كم مب الغال المتوسط (األستينوسرير) والرداء العميق (الميزوسرير)يمتد من 733كم
 1033كم يمتاز بوجود البؤر الزلزالية لذا يعود له مسؤولية حركا األرت
لى
(البراكين -التشوها .)...وتكون فيه الماهما لزجة
 )3النواة :هو القسم المركزي للكرة األرضية  .الجزء ال ارجي للنواة
سائل (مائب) يصل سمكه لى 5213كم أما الجزء الدا لي منها فهو
صلب يصل لى 0073كم تسمى ا تصارا  NIFE .نسبة لى
الحديد  Feو  Niتتركب منهما إ ت تر ها الموجا الزلزالية
من
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قافية الرأس مركز النوم واليقظة ـ إعجاز علمي
هللا  -صلى هللا عليه وسلم  َ -ا َل )) َيعْ قِ ُد ال َّشي َ
ْطانُ َعلَى َ افِ َي ِة َر ْأ ِ أَ َح ِد ُك ْم
َعنْ أَ ِبى ه َُري َْر َة  -رضي هللا عنه  -أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ِ َذا ه َُو َنا َم َثالَ َ
هللا ا ْن َحلَّ ْ ُع ْقن َدةٌَ ،فنإِنْ َت َوضَّنأ َ ا ْن َحلَّن ْ
ث ُع َقدٍَ ،يضْ ِربُ ُك َّل ُع ْقدَ ٍة َعلَ ْي َ
ك لَ ْي ٌل َط ِوي ٌل َفارْ ُ ْدَ ،فإِ ِن اسْ َت ْي َق َظ َف َذ َك َر َّ َ
ً
َ
َ
ِّب ال َّن ْر ِ َ ،و ِإَّ أصْ َب َح َ ِب َ
يث ال َّن ْر ِ َكسْ الَ َن (( .مترق عليه.
صلَّى ا ْن َحلَّ ْ ُع ْق َدةٌ َفأصْ َب َح َنشِ يطا َطي َ
ُع ْقدَ ةٌَ ،فإِنْ َ
خالصة البحث
أشار الحديث الشري لى أن الشيطان يعقد على مؤ رة رأ النائم ثالثة عقد ثم يضرب عليها ليصد عن يام الليل
وصالة الرجر بإنزال النعا عليه فيستيقظ بعدها بيث الننر كسنالن ،فنإن هنو اسنتيقظ وذكنر هللا وتوضنأ
وصلى ركعتين أنحل تلك العقد بإذن هللا وهذ شارة واضنحة لنى أن مركنز النتحكم باليقظنة
والنوم موجود في مؤ رة الرأ (مؤ رة الدماغ) وهذا منا أثبتنه العلنم الحنديث وهنذا دلينل
واضح أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان مؤيداً من هللا بالوحي وانه نبي مرسل من عند
من يعلم السر وأ رى.
اإلشارة العلمية في الحديث الشريف:
لقد أثار فضولي وأنا أدر هذا الحديث ت صي الشيطان افية الرأ أو (مؤ رة
الرأ ) في عقد العقد عن سائر الرأ فبادر باستشارة فضيلة الدكتور عبد ال نالق
شريبه وطلب منه البحث في الموا ب الطبينة المت صصنة بالندماغ عنن وظنائ هنذ
المنطقة وهل لها عال ة بالنوم واليقظة.و ليكم نتائج البحث:
التشكيل الشبكي  :هو الجزء المسئول عن دورة النوم واإستيقاظ في الدماغ.
الموقع  :التشكيل الشبكي موجود في جذ المنخ ،وجنذ الندماغ عبنارة عنن الجنزء
ال لري من الدماغ وهو متدا ل ومتصل تركيبيا مب الحبل الشوكي ،ويتكنون منن
ثالثة أجزاء الن ا المستطيل والجسر ( القنطرة ) والمخ المتوسط.
ويتركز التشكيل الشبكي تقريبا فني منطقنة الجسنر أو الق نطنرة منن جنذ الندماغ ،وهنو يعتبنر ننواة جنذ الندماغ حينث
يجري في أجزائه الثالثة الن ا المستطيل والجسر ( القنطرة ) والدماغ المتوسط.
صورة تبين أجزاء جذ الدماغ الثالثة  Midbrain , Pons , Medulla oblongataوهي التي تحتوي بندا لها
على التشكيل الشبكي ،وتمتد هذ األجزا ء من مؤ رة الرأ لى أن تتحد بالحبل الشوكيSpinal cord
الوظيفة:
التشكيل الشبكي عبارة عن مجموعة من شبكة معقدة من ال اليا والمحاور العصبية المتواجدة في جنذ الندماغ ،وهنو
مسئول عن تنظيم الوعي ،والنوم ،واإستيقاظ  .حيث يقوم بإرسال شارا عصبية لى القشنرة الدماهينة فتقنوم بإيقناظ
الدماغ .لذلك ذا حدث استثارة للتشكيل الشبكي في حالة النوم ،فنإن ذلنك ينؤدي لنى اإسنتيقاظ ،و ذا حندث لنه اسنتثارة
في حالة اليقظة ،فإن ذلك يؤدي لى زيادة اليقظة واإنتبا  ،أما ذا تم تثبيطه أو حدث له تل ما ،فنإن ذلنك ينؤدي لنى
لة اليقظة ،واإستغراق في النوم.
تأثير اإلصابة
ولذلك فإن حدوث صابة جسيمة بجذ الدماغ تؤدي لى تغيينر فني درجنة النوعي مثنل حندوث هيبوبنة ،وذلنك بسنبب
التأثير على التشكيل الشبكي ..ومن المعلوم لدينا أن شيطان نوعان شيطان الجن واإلن وعند طالق اإسم يقصد بنه
شيطان الجن وفي هذا الحديث المقصود شيطان الجن .وشياطين الجن هم مردة الجن الذين كرروا بنا وأتبعنوا بلني
الذي أ سم بعزة هللا أن يضل بني آدم  .فلما ينام اإلنسان يعقد الشيطان على منؤ رة رأسنه فني منطقنة التشنكيل الشنبكي
ك لَيْن ٌل َط ِوين ٌل َفارْ ُ ْند ،فبضنربه
المسؤولة عن النوم واليقظة في جز الدماغ ثالث عقد ثم يضنرب عليهنا ويقنول ََعلَيْن َ
على هذ العقد يثبط عملها فيبقى اإلنسان نائما ولما يستيقظ يكون بيث النر كسالنا ولكن لما يستيقظ اإلنسان ويذكر
هللا ويتوضأ ويصلي ركعتين ترك العقد الثالثة بذهاب تأثير الشيطان فيصبح طيب النر نشيطا ً.
في الحديث شارة واضحة لى مركز النوم واليقظة الذي يقب في افية الرأ أو مؤ رة الرأ .
من انتقاء األستاذ :عالوي سليمان عن موقع موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن و السنة
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ألبرت أينشتاين (باأللمانية ) 14( : Albert Einsteinآذار (مارس)  18 – 1871نيسان
(أبريل)  )1155عالم في الفيزياء النظرية .ولد في ألمانيا ،وحصل على الجنسيتين السويسرية
واألمريكية .يشتهر آينشتاين بأنه واضع النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة الشهيرتين
اللتان حققتا له شهرة إعالمية منقطعة النظير بين جميع الفيزيائيين ،حاز في العام 1121
على جائزة نوبل في الفيزياء .بعد تأسيس دولة إسرائيل عرض على آينشتاين تولي
منصب رئيس الدولة في إسرائيل لكنه رفض مفضال عدم االنخراط في السياسة
وقدم عرضا من عدة نقاط للتعايش بين العرب واليهود في فلسطين .والوثيقة
التي أرسلها أينشتاين تدل أنه كان بعيدا تماما عن معرفة األمور السياسية
وتع قيداتها وبعيد عن أي معرفة باألفكار الصهيونية التي تقوم عليها
إسرائيل.حياته
ولد ألبرت اينشتاين في مدينة أُولم األلمانية في العام  1871وأمضى سِ ن
يفاعته في ميونخ .كان أبوه "هيرمان أينشتاين" يعمل في بيع الرّ يش
المستخدم في صناعة الوسائد ،وعملت أمّه "ني بولين كوخ" معه في
إدارة ورشة صغيرة لتصنيع األدوات الكهربائية بعد تخلّيه عن مهنة بيع
الرّ يش .تأخر أينشتاين الطفل في النطق حتى الثالثة من عمره ،لكنه
أبدى شغفا كبيرا بالطبيعة ،ومقدر ًة على إدراك المفاهيم الرياضية
الصعبة ،وقد درس لوحده الهندسة اإلقليدية ،وعلى الرغم من انتمائه
لليهودية ،فقد دخل أينشتاين مدرسة إعدادية كاثوليكية وتل ّقى دروسا ً في
العزف على آلة الكمان .وفي الخامسة من عمره أعطاه أبوه بوصلة،
وقد أدرك أينشتاين آنذاك أن ثمّة قو ًة في الفضاء تقوم بالتأثير على إبرة
البوصلة وتقوم بتحريكها.
وقد كان يعاني من صعوبة في االستيعاب ،وربما كان مر ُّد ذلك إلى
خجله في طفولته .ويشاع أن أينشتاين الطفل قد رسب في مادة
الرياضيات فيما بعد ،إال أن المرجح أن التعديل في تقييم درجات التالميذ
آنذاك أثار أن الطفل أينشتاين قد ّ
تأخر ورسب في مادة الرياضيات .وتب َّنى
اثنان من أعمام أينشتاين رعاية ودعم اهتمام هذا الطفل بالعلم بشكل عام
فزوداه بكتب تتعلق بالعلوم والرياضيات.
لقد أقام أينشتاين جانبا كبيرا من اإلطار الرياضي الذي تفهم على أساسه قوانين
عالم الذرة الصغير (الميكروكوزم) ،وقوانين عالم الكون الكبير (الماكروكوزم)،
وقد وافته المنية وهو يحاول التنسيق بين كال المفهومين في مجموعة واحدة من
المعادالت وسماها (نظرية المجال الموحد) أو المعروفة بـ(تجربة فيالدلفيا) ،ولكن
دراسته لم يستطع أحد أتمامها وال يزال هذا الغموض قائما حتى اآلن مع مشاكل كونية أخرى
لم تحل أحجيته
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ما هو الكمبيوتر ؟
الكمبيوتر هو آلة لكترونية تست دم لمعالجة البيانا المد لة للجهاز ،بواسنطة وحندة المعالجنة المركزينة
للحصول على معلوما مريدة ،ويتم ذلك بواسطة برامج تكون معروفة للكمبيوتر.
أنواع الكمبيوتر -:
. )1كمبيوترا الشبكة ( )Networkوهي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر مرتبطة منب بعضنها النبعت
ويستطيب أكثر من مست دم العمل عليها.
) Personal
 )2الكمبيننننوتر الش صنننني (Computer
واحد فقط.
ويستعمل لش
ما هو الكمبيوتر ؟
مصطلح (كمبيوتر ) يمكن شرحه بعدة طرق وهي :
تعري الكمبيوتر كجهاز لكتروني.
شرح م تصر عن الكمبينوتر كعلنم منن العلنوم
الحديثة.

(  ) 1الكمبيوتر كجهاز إلكتروني
الكمبيوتر هنو جهناز لكترونني لنه القندرة
على جراء عدد هائل جداً منن العملينا
الحسننابية والمنطقيننة فنني زمننن ياسنني جننداً
(ماليين العمليا فني جنزء منن الثانينة )  ،ويتمينز
عن العقل البشري (الذي صننعه) بأننه إ يتعنب وإ
يمل وإ ييأ .

( )2الكمبيوتر كعلم
ينقسم علم الكمبيوتر لى سمين أساسيين هما :
سم المعدا Hardware
سم البرامج Software

من اعداد التلميذ فافي بلقاسم عبد الرؤوف
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تاريخها
لقد تطلب الوصول لى الشكل النهائي للدراجة التي تعرفها اليوم و تا طويال ،ومر بعدة مراحل أساسية.يعود
فانسي في نهاية القرن
أول تصور لشكلها للرنان اإليطالي ليوناردو دي
ذلك الو ،وبقي
ال ام عشر .1413لم تلقى فكرته اهتماما في
طي النسيان لغاية نهاية القرن الثامن عشر.
،1711حتى مجيء الكون الررنسي دي
سيرراك من فرنسا الذي كان له الرضل في
ا ترا أول دراجة بدون دواسا وإ مقود.يتم
اإنطالق بها عن طريق دفعها باإرتكاز على األ دام
والجري وأطلق عليها اسم célérifére
.
تعريفها
دراجة هوائية.
هي وسيلة من وسائل النقل تتركب من
عجلتين وتتصل العجلة ال لرية بالجنزير الذي
يكون متصال مب مكان القيادة أو بما يسمى
الدواسة .ويوجد أيضا المقعد الذي يجل فيه
الراكب الذي يقود  .ويوجد محرك الدراجة وبه تلت الدراجة لى
تركيب
الجهة التي نريدها .أي أننا نل
-2أ وبة علوية -1أ وبة سفلنة -0أ وبة المقعد -4دعصنة المقعد -5دعصنة
الدراجة في :
السلسصل -7نكصبا للفنة -8نجموعة ذروص للفنة -0فنشن للفي -23
 -1العجلتان.
فنشن األنصني -22جشزير -21بدال -20ذراع بدال العجلة -24صمصم
 -2السلسال.
-25كصوتشو لصرجي  -20صرة -27ن ور -28األسهك العجلة األنصننة
 -3الدواسة.
-13الش كة -12فران أنصننة -11نمنص الأدنصء -10أ وبة أنصننة
 -4المقعد.
-14نق ض نجموعة المقعد -15نقعد -10نصسورة المقعد
 -5المحرك

من اعداد التلميذ فافي بلقاسم عبد الرؤوف
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األدوات
مسمار (  65سم ) ،أنبوب بالستيك طوله  0سم وقطره 6 -5.0
سم (أنبوبة خيوط بالستيكية ) ،سلك نحاس معزول بالورنيش،
صفيحة حديد ،قطعة خشب أبعادها ( 6 × 65 × 65سم) ،قطعة
خشب أبعادها ( 65 × 6 × 6سم) ،بطارية جافة (عدد)2

طريقة العمل:


استعمل السلك المعزول لعمل ملف على األنبوبة
البالستيكية
( 605ـ  ) 955لفه



ثبت قطعتي الخشب كما ممثل في الرسم.



ثبت األنبوبة بجانب قطعة الخشب بحيث ترتفع بمسافة  0سم من القاعدة



ادخل المسمار بوضع عمودي داخل األنبوبة .

عند سريان التيار الكهربائي في الملف ينشأ فيه مجال
مغناطيسي يجذب
المسمار إلى أعلى فتفتح الدائرة الكهربائية بسبب ابتعاد رأس
المسمار
عن الصفيحة المعدنية ـ ويسقط المسمار إلى األسفل وتتكرر
العملية ـ يستمر المسمار في ضرب الصفيحة.

من أعداد من اعداد التلميذ فافي بلقاسم عبد الرؤوف
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خصائص القرآن الكريم
عندما نتحدث عن القرآن  ،فالبد أن نستشعر أنه لي كالم بشر ،
بل هو كالم هللا ،المنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم  ،المتعبد
بتالوته  ،الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله  ،بل وإ بسورة من مثله
 ،أنزل لينا ليكون منهاج حياتنا  ،وطريق ّ
عزنا  ،وسبيل رفعتنا
وجدنا  ،ن تمسكنا به هدينا ونصرنا  ،و ن فرّ طنا فيه ذلنا وهزمنا
.
خصائص القرآن :
للقرآن صائ كثيرة  ،منها :
 )1أنه محروظ من التحري والضيا  ،والزيادة والنقصان  ،وذلك ألن هللا
تعالى تولّى حرظه بنرسه فقال تعالى  ( :نا نحن نزلنا الذكر و نا له لحافظون
) ( ،سورة الحجر آية )1
 )2من صائ القرآن الكريم  :أنه اتم الكتب السماوية والمهيمن عليها  :ال تعالى  ( :وأنزلنا ليك
الكتاب بالحق مصد ا ً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ً عليه ) (،سورة المائدة آية  )48والمعنى أنه شامل لما فيها وزائد عليها
وشاهد وحاكم عليها  ،فما وافقه فهو حق  ،وما الره فهو ما منسوخ أو باطل باعتبار محرفا ً  ،وهو حافظ لما فيها من
أصول الشرائب  ،وعال عليها وهالب  ،وناسخ لغير المحكم فيها  ،فهو أكمل الكتب السماوية و اتمها .
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان إ يأتون بمثله ولو كان

 )3عجاز والتحدي به  :ال تعالى  ( :ل لئن اجتمع اإلن
بعضهم لبعت ظهيراً ) ( .سورة اإلسراء آية ) 88
 )4أن بكل حر منه حسنة  :عن ابن مسعود رضي هللا عنه ال  :ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :من رأ حرفا ً من
كتاب هللا فله به حسنة  ،والحسنة بعشر أمثالها  ،إ أ ول " ألم" حر  ،ولكن أل حر  ،وإم حر  ،وميم حر ) .
(روا الترمذي ر م  2114و ال الترمذي حديث حسن صحيح )
 )5تيسير وسهولته  ،فحرظه سهل  ،و راءته سهلة يسيرة  ،ال تعالى  ( :ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر ) .
(سورة القمر آية )17
 )6جماله وبالهته  .وعظمة أسلوبه فهو يورد المعاني الكبيرة بعبارا موجزة .
 )7عدم الملل من تكرار تالوته وترديد .
من حق القرآن :
1ـ اإليمان به 2ـ راءته وحرظه  3ـ العمل به  4ـ تعلمه وتعليمه  5ـ تدبر وترهمه ،وال شو والبكاء عند راءته 6
ـ اإلنصا عند سماعه  7ـ التزام األدب معه .
فال يم القرآن إ طاهر  ،وإ يقرؤ من عليه حدث أكبر حتى يغتسل  ،وإ يهان في حمله ووضعه  ،و ذا حمله أو ناوله
ش صا ً فبيد اليمنى  ،وإ يرميه  ،ويحافظ عليه وإ يمز ه  ،أو يكتب عليه ما إ حاجة له به  ،و ذا تمزق فال يجوز رميه بل
يحر ه ويدفنه في موضب طيب .
ويجعله أعلى من هير  ،وإ يتكئ عليه  ،وإ يجل على شيء فيه مصح كالحقيبة والمكتب  ،كل هذا احتراما ً
لكتاب هللا تعالى  ،والتزاما ً لألدب معه .
ومسك ال تام هللا أسال للجميب العلم النافب والعمل الصالح
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من انتقاء التلميذة :زردوحي نور الهدى

خلق الرفق في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم
( ن الرفق إ يكون في شيء إ زانه وإ ينز من شيء إ شانه) روا مسلم
الحمد والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد فإن النبي صلى هللا عليه وسلم أتى لى البشرية بتطهير النر من
األ الق الرديئة وحثها على األ الق الحسنة .ومن أعظم األ الق الراضلة التي أوصى بها النبي صلى هللا عليه وسلم
لق الرفق.
ن الرفق يعني لين الجانب بالقول والرعل واللط في ا تيار األسلوب وانتقاء الكلما وطريقة التعامل مب اق رين
وترك التعني والشدة والغلظة في ذلك واأل ذ باألسهل .والرفق عام يد ل في كل شيء من تعامل اإلنسان مب نرسه
ومب أهله ومب أ اربه وأصحابه ومب من يشاركه في مصلحة أو جوار وحتى مب أعدائه و صومه فهو شامل لكل
األحوال والشؤون المناسبة له.
قال صلى هللا عليه وسلم( :إن هللا رفيق يحب
الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف
وما ال يعطي على ما سواه) .رواه مسلم.
كما أن الرفق له أثر حسن في التألي بين القلوب
واإلصالح بين المت اصمين وهداية الكرار
واستيا هم لى حظيرة اإلسالم والبركة في الرزق
واألجل كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم( :إنه
من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من
خير الدنيا واآلخرة وصلة الرحم وحسن الخلق
وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في
األعمار) .رواه أحمد.
وليس الرجولة والمروءة في ترك الرفق
واستعمال العن والشدة في سائر األحوال وي طئ
من يظن أن استعمال الرفق ينق من در اإلنسان
أو يكون عالمة على ضع اإلنسان و ور في
طلب الحقوق فإن هذا الرهم اطئ من موروثا
الجاهلية .لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يعي الرفق ويتمثل به في سائر أحواله وشؤون
حياته كما ال عائشة رضي هللا عنها ( :ما ير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أمرين ط إ أ ذ أيسرهما ما لم
يكن ثما فإن كان ثما كان أبعد النا منه) .مترق عليه .و د ثب ذلك عنه في مجاإ كثيرة منها:
 -6الرفق مع األهل :ال عائشة رضي هللا عنها ( :ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا ط بيد وإ امرأة
وإ ادما إ أن يجاهد في سبيل هللا وما نيل شيء منه ط فينتقم من صاحبه إ أن ينتهك شيء من محارم هللا تعالى
فينتقم تعالى) .روا مسلم.
 -9الرفق مع الخادم :فعن أن بن مالك رضي هللا عنه ال ( :دم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر سنين وهللا
ما ال لي أ ط وإ ال لي لشيء لم فعل كذا وهال فعل كذا) .رو مسلم.
 -8الرفق مع األطفال :عن أن َرضِ َي هللا ُ َع ْن ُه ال( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزور األنصار ويسلم على
صبيانهم ويمسح على رؤوسهم) .روا النسائي .وكان دائما يقبل الحسن والحسين ويالعبهما .وحمل أمامة بن زينب
في الصالة رفقا بها.
 -2الرفق مع السائل :ال أن ( :كن أمشي مب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه برد نجراني هليظ الحاشية
فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة فنظر لى صرحة عاتق النبي صلى هللا عليه وسلم و د أثر بها حاشية
الرداء من شدة جبذته ثم ال يا محمد مر لي من مال هللا الذي عندك فالتر ليه فضحك ثم أمر له بعطاء) .مترق عليه
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 -0 .الرفق في تعليم الجاهل :عن معاوية بن الحكم السلمي رضي هللا عنه يقول( :بينما أنا أصلي مب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،ذ عط رجل من القوم ،فقل  :يرحمك هللا .فرماني القوم بأبصارهم فقل  :واثكل أميّا  ،ما
شأنكم تنظرون لي فجعلوا يضربون بأيديهم على أف اذهم ،فلما رأيتهم يصمتونني ،لكن سك  ،فلما صلى النبي صلى
هللا عليه وسلم ،فبأبي هو وأمي ،ما رأي معلما ً بله وإ بعد أحسن تعليما ً منه ،فو هللا ما هرني وإ ضربني ،وإ
شتمني ،ال :ن هذ الصالة
إ يصلح فيها شيء من كالم النا  ،نما هو التسبيح والتكبير ،و راءة القرآن) .روا مسلم.
 -1الرفق في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :عن أَبي هريرة رضي هللا عنه َ ا َل ( :بال أعرابي في المسجد فقام
النا ليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى هللا عليه وسلم دعو وأريقوا على بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء نما
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) .روا الب اري.
عند النبي صلى هللا عليه

 -9الرفق مع العاصي التائب :عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه ال ( :بينما نحن جلو
وسلم
ذ جاء رجل فقال يا رسول هللا هلك  ،ال ما لك ال و ع على امرأتي وأنا صائم فقال صلى هللا عليه وسلم هل
تجد ر بة تعتقها ال :إ ال فهل تستطيب أن تصوم شهرين متتابعين؟ ال :إ فقال فهل تجد طعام ستين مسكينا ال
إ فمكث النبي صلى هللا عليه وسلم ال فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى هللا عليه بعرق فيه تمر والعرق المكتل
فقال :أين السائل فقال :أنا فقال :ذ فتصدق به) .مترق عليه.
 -2الرفق في الصبر على األذى ( :عن عائشة رضي هللا عنها ال للنبي صلى هللا عليه وسلم  :هل أتى عليك يوم
أشد من يوم أحد ال ( لقد لقي من ومك ما لقي وكان أشد ما لقي منهم يوم العقبة ذ عرض نرسي على ابن عبد
ياليل بن عبد كالل فلم يجبني لى ما أرد فانطلق وأنا مهموم على وجهي فلم أسترق إ وأنا بقرن الثعالب فرفع
رأسي فإذا أنا بسحابة د أظلتني فنظر فإذا فيها جبريل فناداني فقال  :ن هللا د سمب ول ومك لك وما ردوا عليك
و د بعث هللا ليك ملك الجبال لتأمر بما شئ فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم ال  :يا محمد  ،فقال  :ذلك فيما
شئ ن شئ أن أطبق عليهم األ شبين فقال النبي صلى هللا عليه وسلم  :بل أرجو أن ي رج هللا من أصالبهم من
يعبد هللا وحد إ يشرك به شيئا ً) .مترق عليه.
 -7الرفق في التعامل مع الكفار :كان صلى هللا عليه وسلم ي اطب الكرار ويناظرهم ويقبل هديتهم ويعود مريضهم
ويجيرهم ويحسن ليهم ذا ا تض المصلحة ذلك.
 -65الرفق بالناس في العبادات ( :ني ألد ل الصالة أريد طالتها ،فأسمب بكاء الصبي فأ ر من شدة وجد أمه به).
روا مسلم.
 -66الرفق مع النفس في التطوع :ال صلى هللا عليه وسلم ( :ذوا من األعمال ما تطيقون فإن هللا إ يمل حتى
تملوا) .مترق عليه.
ومب كون الرفق هالبا على تصرفا النبي صلى هللا عليه وسلم في كثير من أحواله إ أنه استعمل الشدة في أحوال
اصة كان الشدة هي الالئقة بها والمناسبة لها وتتحقق فيها المصلحة أكثر من الرفق وسلوكها مقتضى العدل وكمال
العقل الذي دل عليه الشر :
وبهذا يتبين أن سلوك الرفق في كل شيء حتى ذا انتهك محارم هللا وضيع الحقوق وأميت السنة مسلك اطئ
م ال للشر و د ثب في الصحيح أن النبي صلى هللا عليه وسلم يغضب ذا انتهك محارم هللا .وكذلك سلوك الشدة
في سائر األحوال واألمور مسلك اطئ يرضي لى تنرير النا وصرفهم عن الحق وو و العداوة والبغضاء و د
أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالتيسير وعدم التعسير وكان يرشد أصحابه بذلك ذا بعثهم لى األمصار .والحاصل
أن الرقه والبصيرة في الدين هي أن األصل في األمور كلها الرفق إ في أحوال ليلة تستعمل الشدة .ال النووي في
شرح حديث الرفق ( :وفيه حث على الرفق والصبر والحلم ومالطرة النا ما لم تد حاجة لى الم اشنة) .وهذا
المسلك الحق من توفيق هللا للعبد وتيسير  .فهنيئا بمن ا تدى بالرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم وكان رفيقا لطيرا
متسامحا تاركا العن والشدة هينا ريبا يأل ويؤل .
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من اعداد التلميذ :اوراغ خليل

لسوف أعود يا أمي
لسو

أ بل رأسك الزاكي

أعود يا أمي

وأرش

أبثك كل أشوا ي

عطر يمناكي

أمرغ في ثرى دميك

دي حين ألقاكِ

أروي التربة من دمعي
َّ

سرورا في محياك

فكم أسهر من ليل

ألر د ملء أجراني

وكم أظمئ من جو

لترويني بتحناني

ولما مرض إ أنسى

دموعا منك كالمطر
عليه من طر

وعينا منك ساهرة

ت ا

ويوم وداعنا فجرا

وما أ سا من فجري

يحار القول في وص

الذي إ يتي من هجري

و ل مقالة إ زل

مدكرا بها دهري

محاإ أن ترى صدرا

أحن عليك من صدري

ببرك يا منى عمري

له الكون أوصاني

رضاؤك سر توفيقي

وحبك ومت يماني

وصدق دعاؤك انررج

به كربي و أحزاني

ودادك إ يشاطرني

به أحد من البشر

فأن النبت في لبي

وأن

وأن اللحن في شرتي

بوجهك ينجلي كدري

ليك أعود يا أمي

هدا أرتاح من سرري

ويبدأ عهدي الثاني

ويزهو الغصن بالزهري

من انتقاء أألستاذة بن ضيف هللا
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النور في بصري

آري

مدينة تقب في لب منطقة األورا  ،هي مهد ثورة التحرير الجزائرية ،مدينة عريقة في التاريخ ،اسمها يعني

باألمازيغية -األسد والحصان(آر=األسد-اي =الحصان)وذلك ألن يوهرطة كان
يصطاد منها األسود ويضعها على حصانه.وهناك معنى آ ر هو التراب األبيت
(هريسث)المعرو

عندنا في أري

هناك واد يعبر على أري

اسمه الواد األبيت

(اهزر امالل) لهذا اشتق منه هذا اإسم الذي ينبب من مة شليا (شليث) المرترعة
تتوسط مدن :باتنة ،بسكرة ،نشلة ،ثنية

العالية علوها 2334م.ومدينة اري

العابد.سكانها من األمازيغ (الشاوية)يضم اعراشا كثيرة فمبروك إري
 54مهد الثورة نعتز بذلك بعد أن كان
والبلديا

ليم واسب النطاق يضم العديد من الدوائر

واقن نطا ه توسب لحصوله على الوإية من مشون

بوحمامة وشليا ويابو
بالضبط اكبا

وإية ر م

وجمورة هربا حتى

شر اومن تمقاد شماإ حتى جبال احمر دوا بمزيرعة

جنوبا ،ويتص

سكانها بالتواضب وتسود عال اتهم المحبة واإلحترام المتبادل المنقطب النظير في الجزائر

كلها ألنها طبا اإمازيغ مسالمون متحابون ويتصرون بالجود والكرم وحسن الضيافة وتقديم أشهر المأكوإ اإمازيغية
البربرية الضاربة في القدم المحافظين على أصولهم وتعتبر وإية اري

األكثر محافظة في الجزائر على تراثها

اإمازيغي الشاوي في كل دوائرها وبلدياتها وعاداتها وتقاليدها ودينهم اإلسالمي السني وتاري هم.ومن بين مشاهير
أبنائها البطل الشهيد مصطرى بن بولعيد (أب الثورة التحريرية) .والكاتبة فضيلة الراروق المقيمة في بيرو  ،وهي من
عائلة ملكمي التي دم شهداء كثر أيام الثورة الجزائرية ،وكان جدها الطبيب
الشهيد أحمد ملكمي رفيق مصطرى بن بولعيد ومن أطباء الثورة القالئل آنذاك
وهناك الكثير منهم إيسعني أن اكتبهم وافصل فيهم.

من اعداد التلميذة :يزة خولة
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القشابية الشعبية
تمثل ''القشابية'' وهي لبا تقليدي شهير في الجزائر مصنو من الوبر والصو  ،له يمة عالية
في منظور عدد كبير من أبناء الري الجزائري الذين يرضلون ارتدائه ويترا رون به تبعا
لجمالية وفعالية القشابية التي يتسلح بها السكان المحليون لمقاومة البرد القار  ،صوصا في
الهضاب العليا والمناطق السهبية التي تنزل بها درجة الحرارة في فصل الشتاء لى ما دون
الصرر.
يصمد هذا اللبا التقليدي أمام تغير العادا واأللبسة بالمجتمب الجزائري ،واحترظ القشابية
بمكانتها وسط م تل الرئا اإجتماعية ،فارضة نرسها كبديل لم تل أنوا البذإ الشتوية
المعروضة في السوق المحلية ،وإ يقتصر ارتداء القشابية على فئة أو منطقة معينة بحيث
أصبح تستهوي عددا متزايدا من األش ا  ،وإمس شعبيتها سكان المناطق الحضرية بعدما
كان تقتصر في الماضي على األريا حيث توارثتها المداشر والقرى جيال عن جيل.
وإ يجد األعيان وكبار الموظرين وكذا مدراء مؤسسا لها وزنها ،أي حرج من ارتداء
''القشابية'' بل بالعك يعتبرونها عالمة اصة ترمز ألصالة انتماءهم اإجتماعي وتميزهم عن
بقية السكان اق رين اصة عندما يتعلق األمر بأحسن منتوج يبا في السوق.
وهناك عدة أنوا من ''القشابيا " أكثرها رواجا ذاك الصن المصنو من وبر الجمال والذي
يتراوح سعر بين  44أل و 64أل دينار (في حدود ثمانمائة دوإر) ويكثر عليه الطلب من
طر فئة اصة من الزبائن تتمثل في رجال السياسة وأرباب العمل وكذا الوجهاء ،وهالبا ما
تقدم كهدية لى عموم الش صيا التي تزور الجزائر كشهادة تقدير وعرفان.
و لى جانب الصن المذكور ،هناك أنوا أ رى ذا نوعية متوسطة مصنوعة من القما
المستورد مثل (الكشمير) و(الصو ) وتتراوح أسعار بين  24أل و 35أل دينار (ما يعادل
أربعمائة دوإر) ،وعالوة على أنّ القشابية سمح بالحراظ على موروث من التراث القديم فإنّ
هذا اللبا ساهم أيضا في حماية مهنة مهددة بالزوال وإ تزال تمثل مصدر استرزاق بالنسبة لعدد هام من العوائل.
طريقة نسج القشابية
تنسج القشابية بطريقة يدوية بحتة فبعد الغسل الجيد وإزالة جميع الشوائب واألتربة العالقة بالمادة األولية وبعــد تجفيفها ،توجه
للخلط بالوسائل التقليدية( الثنثار  -المشط ) كي تتجانس ألوان المادة األولية ،وفي مرحلة متقدمة تبدأ أولـى خطوات الغزل حيث
يتم'' بشم '' الصوف أو الوبر يدويا أي خلطه بواسطة آلة يدوية مكونة من جزئين تدعى القرداش ،يتم تقطيع الصوف أو الوبر
إلى أجزاء قابلة للفتــل و من ثم تشكل هذه األجزاء في شكل خيوط رفيعة أو متوسطة السمك حسب المنتج المراد نسجه ،وذلك
بواسطة آلة يدوية تدعى المغزل الذي يقوم من خالله بفتل الخيوط من خالل الحركة الدائرية للمغزل ،وتحدد كمية المادة األولية
الالزمة لإلنتاج من خالل تقدير الناسج
القرداش و المغزل
وبعد تحضير هذه الكمية تنطلق عملية إعداد آلة النسيج
والمكونة من عدة أجزاء ،ويتم إعداد آلة النسيج
بطريقة جماعية (ثالثة أشخاص) شخصان يجلسان
مقابل الوتدين واآلخر يمرر لهما الخيط الخاص
بالنسيج بشكل أفقي ذهابا وإيابا بين الوتدين المثبتان
جيدا في األرض
شكل المنسج
وفي نفس الوقت يقوم أحد الجالسين قرب الوتدين بنسج ما يسمى بالنيرة
والتي تلعب دورا هاما في تسهيل النسيج ،وضمان عدم تداخل الخيوط
والترتيب الدقيق للخيوط العمودية في آلة النسيج اليدوي (المنسج) وبعد
انتهاء هذه المرحلة تحمل الجملــة بأكملها على أعمدة وتثبت فيما يسمى
بالمنســـج ،ويتم إعداد آلة النسيج أو كما يسمى (المنسج) بطريقة يدوية
وجماعية يساهم فيها نفر من الناس وتحتوي هذه اآللة على  60أعمدة
خشبية اثنان مثبتان بشكل أفقي على الجدار ،ومن ثم يتم تثبيت الجملــة سالفة الذكر والمعدة من خالل النسج األولي لخيوط
(القيام) يتم تثبيتها على العمودين األفقيين ،فتصبح آلة النسيج أو المنسج
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فلسطين هي منطقنة تاري ينة فني لنب الشنرق األوسنط وجنزء طبيعني منن الهنالل ال صنيب حينث تشنكل الجنزء
الجنوبي الغربي من بنالد الشنام ،وهني محاطنة الينوم ببلندان عربينة وكنذلك جنزء كبينر منن سنكانها منن النناطقين
بالعربية .أما الجزء اق ر من سكانها هم من النناطقين بالعبرينة
وأتبننا الديانننة اليهوديننة المهنناجرين وأبننناء شننعوب أ ننرى .تقننب
شرق البحر األبيت المتوسط وتصل بنين هربني آسنيا وشنمالي
أفريقيا بو وعها ،وشبه جزيرة سيناء ،عند نقطة التقاء القارتين.
وتحتوي هذ المنطقة على عدد كبينر منن المندن الهامنة تاري ينا ً
ودينيا ً بالنسبة للنديانا التوحيدينة النثالث ،وعلنى رأسنها القند
وال لينل وبين لحنم والناصنرة وأريحنا وطبرينا .تمتلنك المنطقننة
أرضا ً متنوّ عة جداً ،وتقسم جغرافيا ً لى أربب مناطق ،وهني منن
الغننرب لنننى الشنننرق السنننهل السنناحلي ،النننتالل ،الجبنننال (جبنننال
الجليننل ،جبننال نننابل  ،جبننال القنند وجبننال ال ليننل) واألهننوار
(هور األردن) .في أ صنى الجننوب هنناك صنحراء النقنب .بنين
جبننال نننابل وجبننال الجليننل يقننب مننرج بننن عننامر ويقطننب جبننل
الكرمنننل  ،النننذي يمتننند منننن جبنننال ننننابل شنننماإ هربنننا ،السنننهل
السنناحلي .تتننراوح اإرتراعننا مننن  417متننراً تحنن مسننتوى
البحر في البحر المي ( وهي أ رنت نقطنة علنى سنطح اليابسنة
في العالم) لنى  1244متنراً فنوق مسنتوى البحنر فني منة جبنل
الجرمق (جبل ميرون كما يسمى في سرائيل).
مننن ناحيننة جغرافينننة تمتنند منطقننة فلسنننطين عبننر حنندود لبننننان
واألردن لتشننننمل المنطقننننة جنننننوبي نهننننر الليطنننناني والمنطقننننة
المجاورة لنهر األردن من الشنرق ،ولكنن مننذ عشنرينا القنرن
العشننرين ،أي منننذ اإنتننداب البريطنناني علننى فلسننطين يسننت دم
مصطلح فلسطين شارة لى المنطقنة الممتندة علنى  26114كنم
مربب ،ما بين نهر األردن شر ا ً والبحر األبيت المتوسط هرباً،
وبننين الحنندود اللبنانيننة الجنوبيننة المرسننومة عننام  1123شننماإً
لننيج العقبننة جنوب نا ً .يقنندر عنندد السننكان القنناطنين اليننوم
ورأ
ضمن هذ الحدود  11مليون نسمة تقريباً ،وتقندر نسنبة العنرب
من بينهم بنحو %47

من اعداد التلميذة :زردوحي نور الهدى قسم

41

ابو القاسم بن محمد بن أبي القاسم الشابي شاعر تونسي ،وينتمي لشعراء العصر الحديث ،أطلب على الشعر العربي القديم
والحديث باإلضافة للشعر الغربي وكان له أرائه األدبية المميزة ،عانى أبو القاسم الشابي
من المرت الذي أودى بحياته وهو ما يزال في ريعان الشباب ،وعلى الرهم من رحلته
القصيرة في هذ الحياة إ أنه دم عدد من المؤلرا  ،باإلضافة لديوان شعر تضمن
صائد التي دمها الل حياته.
تميز الشابي بأشعار الرومانسية ،ولغته المشر ة وكان أحد صور التجديد في المدرسة
الشعرية الكالسيكية.

النشأة
ولد أبو القاسم الشابي عام 6757م بقرية الشابية من ضواحي توزر عاصمة
الواحا التونسية بالجنوب ،كان والد محمد الشابي اضيا ً تلقى دراسته باألزهر
الشري بمصر وحصل على اإلجازة المصرية ،و د كان أبو القاسم مرافقا ً
لوالد في جميب المدن التونسية التي عمل بها.
حصل أبو القاسم على شهادة اإبتدائية ثم أنتقل لى تون العاصمة وهناك
واصل دراسته الثانوية بجامب الزيتونة ،در كل من الرقه واللغة العربية وكان
دائم الذهاب لى المكتبة لإلطال على المزيد من الكتب ،فكان كل من مكتبة دماء الصاد ية والمكتبة ال لدونية هما
المكانين األساسيين اللذان يرد عليهما أبو القاسم ليستقي معارفه فأطلب على األدب العربي القديم والحديث ،والدواوين
الشعرية ،كما سعى لإلطال على األدب ا ألوروبي عن طريق المترجما العربية ،باإلضافة لحرصه على حضور
المجال األدبية والركرية.
بعد أن أنتهي الشابي من دراسته الثانوية ام باإلتحاق بمدرسة الحقوق بتون
عام 6785م

وحصل منها على شهادته في الحقوق

الوفاة
جاء وفاة والد أبا القاسم لتكون واحدة من الضربا ا لموجعة التي تلقاها في حياته ،هذا باإلضافة إلصابته بداء في
القلب ومعاناته في ظل المرت ومالزمته للررا حتى جاء وفاته ،توفي أبو القاسم الشابي وهو ما يزال في ريعان
الشباب عام 6782م وتم دفنه بروضة الشابي بقريته

من اعداد التلميذة:يزة خولة
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كان لجحا جار ثقيل،يكثر من الطلبا  ،فمرة يطلب من جحا أن يعير
طنجرة،ومرة يستل منه نقودا ثم يماطل في عادتها ليه،ومرة يست دمه في
ضاء بعت الحاجا .
أما اليوم فقد جاء ليستعير حمار جحا
ر الباب و رج ليه جحا،ورحب به وسأله عن حاجته فقال له جار
أن تعر  -يا جاري العزيز يا جحا-حق الجار على الجار
ال جحا :نعم.....اعر
ال الجار:وتعر أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أوصى حتى
سابب جار.
ال جحا:اعر
ال الجار:وتعر أني رجل كبير السن
ال جحا:اعر
ال الجار:وتعر ني أشكو األلم في مراصلي
ال جحا:اعر
ال الجار:وتعر ني إ املك حمارا اركبه لقضاء حاجتي.
ال جحا:اعر
ال الجار:وتعر أن للجار على الجار حمار
ال جحا:الشق الثاني أهم من الشق األول
سال جحا:لماذا؟
ال الجار :ألني أريد الذهاب لى السوق،وأرجو أن تعيرني
حمارك.
عندها أدرك جحا أن كل هذا الل والدوران من اجل
الحمار،تلر جحا حوله،وتنحنح،ورسم ابتسامة باهتة على
شرتيه،ثم ال:ولكن حماري لي هنا يا صديقي
سال الجار:أين هو يا جاري العزيز؟
أجاب جحا:في البستان ..أ ذته زوجتي أم الورد لى
البستان
في هذ اللحظة نهق الحمار،فقال الجار:حمارك في البي

يا جحا،فلماذا تكذب

علي؟!!
فعب
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جحا و هو يقول:ويحك يا جاري تكذبني و تصدق حماري!!

بر أبصه فمصذا وجد؟!
يقول أحد الدعاة :كان هناك رجل عليه دين ،وفي يوم من األيام جاءه صاحب الدين وطرق عليه الباب ففتح له أحد األبناء
فاندفع الرجل بدون سالم وال احترام وأمسك بتالبيب صاحب الدار وقال له :اتق هللا وسدد ما عليك من الديون فقد صبرت
عليك ونفذ صبري ماذا تراني فاعل بك يا رجل؟!.
وهنا تدخل االبن ودمعة في عينيه وهو يرى والده في هذا الموقف وقال للرجل كم على والدي لك من الديون ،قال أكثر من
فقال االبن :اترك والدي واسترح وأبشر بالخير،
تسعين ألف لاير.
قدره سبعة وعشرون ألف لاير من راتبه ليوم
ودخ ل الشاب إلى غرفته حيث كان قد جمع مبلغا من المال
ودينه على أن يبقيه في دوالب
زواجه الذي ينتظره ولكنه آثر أن يفك به ضائقة والده
مالبسه.
دخل إلى المجلس وقال للرجل :هذه دفعة من دين الوالد قدرها
سبعة
وعشرون ألف لاير وسوف يأتي الخير ونسدد لك الباقي في القريب
العاجل إن شاء هللا.
هنا بكى األب وطلب من الرجل أن يعيد المبلغ إلى ابنه فهو محتاج
له وال ذنب له في ذلك فأصرّ الشاب على أن يأخذ الرجل المبلغ.
وودعه عند الباب طالبا ًمنه عدم التعرض لوالده و أن يطالبه هو
شخصيا ً ببقية المبلغ.
ثم تقدم الشاب إلى والده وقبل جبينه وقال يا والدي قدرك أكبر من
ذلك المبلغ وكل شيء يعوض إذا أمد هللا عمرنا ومتعنا بالصحة والعافية
فأنا لم أستطع أن أتحمل ذلك الموقف ،ولو كنت أملك كل ما عليك من دين لدفعته له وال
أرى دمعة تسقط من عينيك على لحيتك الطاهرة .وهن ا احتضن الشيخ ابنه و أجهش بالبكاء و أخذ يقبله
ويقول هللا يرضى عليك يا ابني ويوفقك ويحقق لك كل طموحاتك.
وفي اليوم التالي وبينما كان االبن منهمكا ً في أداء عمله الوظيفي زاره أحد األصدقاء الذين لم يرهم منذ مدة وبعد سالم وسؤال عن
الحال واألحوال قال له ذلك الصديق :يا أخي أمس كنت مع أحد كبار رجال األعمال وطلب مني أن
ً
أبحث له عن رجل مخلص وأمين وذو أخالق عالية ولديه طموح وقدرة على إدارة العمل وأنا لم أجد شخصا أعرفه تنطبق
عليه هذه الصفات إال أنت فما رأيك أن نذهب سويا ً لتقابله هذا المساء.
فتهلل وجه االبن بالبشرى وقال :لعلها دعوة والدي وقد أجابها هللا فحمد هللا كثيراً ،وفي المساء كان الموعد فما أن شاهده
رجل األعمال حتى شعر بارتياح شديد تجاهه وقال :هذا الرجل الذي أبحث عنه وسأله كم راتبك؟ فقال :ما يقارب الخمسة
أالف لاير .فقال له :اذهب غداً وقدم استقالتك وراتبك خمسة عشر ألف لاير ،وعمولة من األرباح  %01وراتبين بدل سكن
وسيارة ،وراتب ستة أشهر تصرف لك لتحسين أوضاعك.
وما أن سمع الشاب ذلك حتى بكى وهو يقول ابشر بالخير يا والدي .فسأله رجل األعمال عن سبب بكائه فحدثه بما حصل له
قبل يومين ،فأمر رجل األعمال فوراً بتسديد ديون والد ه ،وكانت محصلة أرباحه من العام األول ال تقل عن نصف مليون لاير.
وقفة:
بر الوالدين من أعظم الطاعات وأجل القربات وببرهما تتنزل الرحمات وتنكشف الكربات ،فقد قرن هللا برهما بالتوحيد
فقال تعالى { :وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا ً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف
وال تنهرهما وقل لهما قوالً كريما } اإلسراء.
وفي الصحيحين من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أي األعمال أحب
إلى هللا؟ قال( :الصالة على وقتها ،قلت :ثم أي؟ قال :ثم بر الوالدين ،قلت :ثم أي؟ قال :ثم الجهاد في سبيل هللا ).
وعن عمر رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا يقول :يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن،
كان به أثر برص فبرأ منه إال موضع درهم ،له والدةٌ هو با ٌر بها ،لو أقسم على هللا ألبرّ ه ،فإن استطعت أن يستغفر لك
فافعل ) صحيح مسلم.
من اتقاء األستاذة بن ضيف هللا فتيحة

44

د ل

جزيرة المعجزا

فابصر صندوق اإمنيا
بل فتح الصندوق نطق لبي بل الرتح بابتساما
فابتسم

و انا ائرة على ان إ تتحقق اإمنيا

فتح الصندوق فإذا به عقد الذكريا
فنطق العقد ال امشي إ تترددي في ال طوا
الى ذلك الجبل وا تطري منه زهرا
تسلق الجبل وكان هناك صعوبا
فواصل المسير حتى ارتقي الى القمة فقطر الزهرة اإولى
فإذا هي الحياة المتدفقة
من الشباب والصرحا فهو محط اإمال وحامل المسؤوليا
شباب الى المستقبل له ارتقاء ا
ثم طر الثانية فاذا هي علوم الشباب اإتيا
سالحه نور وجهله ظلما
ثم عد ادراجي وعلى دي عبرا
عبرا

سال من اجل تحقيق الطموحا

فكي

تسير الى مستقبل دون تحديا ...

من إعداد التلميذة :بلدي ليلى
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الفيل يبكي عندما يكون حزينا.

القلب هو المضخة الوحيدة التي لم يستطع العالم

أظافر الرجل تنمو أبطأ من أظافر

كله صنع مثلها.

المرأة.
ا

أن إطالة السجود تقوي
الذاكرة وتمنع الجلطة.
يقول إبليس:العجب لبني آدم ،يحبون هللا
ويعصونه ,ويبغضونني ويطيعونني.

في

من اعداد التلميذة:زاوش مروة
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السلحفاة هي الحيوان التي يحفظ عظمه
لحمه.

صديق كل نسان عقله وعدو جهله.
من حاسب نرسه ربح ومن هرل عنها سر.
أن ن لق وردة فهذا مستحيل أمّا أن
نحميها فذلك ممكن.
إ يزال المرء عالما ما طلب
العلم فإذا ظنّ أ ّنه تعلّم فقد جهل.
ّ
والطيور
ترى األزهار را صة لألمان
شادية للسّالم.
العلم شمعة ينير بها اإلنسان مستقبله.
من فتح مدرسة فقد أهلق سجنا.
جميل أن يمو
يعي

اإلنسان من أجل وطنه واألجمل

أن

له.

ال علي ابن أبي طالب رضي هللا عنه:
" شرط الصحبة الة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسر...فال يكون الصّديق
صديقا حتى يحرظ صديقه في هيبته وبعد وفاته".
لي

الجميل جميل الوجه والحال

بل من ثنى العزم نحو الجد والعمل.
من اعداد التلميذة:يزة خولة
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المكونات:
 )1ربب كيلو كسكسى منزلي أو جاهز من المحال
 )2طب من اللحم
 )3نص كوب زي
 )4ملعقة كبيرة طعام من معجون البندورة
 )5ملح
 )6ملعقة صغيرة فلرل أحمر مطحون
 )7ربب ملعقة كروية
 )8زنجبيل و رفة وملح
 )1ضار ( بطاطا ،كوسة ،باذنجان)
 )14حبة بصل كبيرة الحجم
 )11ليل من الحم المنقو
طريقة التحضير:
ضعي الزي في الطنجرة وضعي عليه اللحم و ليل من البصل مقطب بشكل
طولي كشرائح ر يقة ثم أضيري عليها البندورة والرلرل والكروية والملح.
اتركي ال ليط ليال على النار ثم أضيري علية ليل من الماء واتركيه  3د ائق ،أضيري الماء ثانية على ال ليط ،ثم
أضيري الحم وبا ي البصل المقطب شرائح طولية ،اتركيه ربب ساعة مب مالحظة الماء كل مرة و ن احتاج األمر
أضي ماء ثانية بعد ذلك ضعي ال ضار.
اقن ذي الكسكسي رشيه بالماء وضعيه في مصرا ويوضب فوق الطنجرة ليستوي على الب ار مدة  5د ائق تقريبا
ثم أنزليه واعملي على فركه بيديك ألنه سيكون ملتصق ببعضه عند نزاله ،إ تنسي أن ترا بي الحساء من فترة لى
أ رى ،وبعد أن يستوي اللحم وال ضار ويغلظ وام الحساء يكون بذلك د أصبح جاهزا.
ذي الكسكسي وصبي عليه ليل من الدهن وحركيه وحاولي أن تأ ذي الدهن الطافي على السطح ،ثم ضعيه في
صحن التقديم و ذي ال ضار واللحم و رتبيها بشكل منسق على الكسكسي ثم ضعي ليل من الحساء.
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مجيد بوقرة إعب كرة دم جزائري، .يلعب حاليا لنادي هالسكو رينجر اإسكتلندي والمنت ب الجزائري ويعد
ص رة الدفا القوية لمنت به وناديه وواحد من ركائز ال ضر اإساسية الدفاعية

حياته الشخصية
في  7أكتوبر  1182ولند بنو رة فني ديجنون تربنى علنى اإ نالق الحسننة واقداب
الرفيعة وذلك فني جنو عائلتنه التني تتكنون مننه ضنافة إبينه وامنه وا تينه وا وينه
وترتيبه هو ما بل األ ير في العائلة وهذا ما اكد والد القائل ان ماجيك كما يلقبنه
العشاق محب لالستقرار منذ صغر وهو ما دفعه لى عقد رانه وهو فني سنن 23
سنة فقط تزوج صي  2445وله اقن بنتنان ( يننا  ،وليننا) وحسنب والند مجيند
فإن زواج ابنه المبكر كان بدافب اإستقرار أكثر
مسيرته الكروية
مع المنتخب
لدى الالعب مجيد بو رة  31مشاركة مب المنت ب وسجل ثالثة أهدا ،
مباراته األولى كان أمام زمبابوي والذي يعود تاري هنا لنى  24يونينو
 ،2443وسننجل هدفننه األول يننوم  2يونيننو  2447فنني مقابلننة الجزائننر
والرأ األ ضر ( .)2-2وهدفنه الثناني كنان أمنام منت نب زامبينا علنى
أرضننه وانتهننى اللقنناء ( ،)4-2وهدفننه األ يننر كننان أمننام منت ننب سنناحل
العاج والذي أعاد المباراة في الد يقنة األ ينرة بعندما كنان مت لرنين (-2
 )1والتأهل بعد ذلك لى النص النهائي.
في الدور ربب النهائي من كأ األمم األفريقينة األ ينرة فني عنام ،2414
كان بو رة د منب مهاجم تشيلسي ومنت ب ساحل العاج ديدييه دروهبا من اللعب بحرية
فلم يظهر المهاجم ال طير أي مقاومنة.وتكنرر ذلنك فني كنأ العنالم  2414أمنام المنت نب اإلنجلينزي
وبالضبط نجمها األول واين روني الذي و له بو رة سدا منيعا ولنم يظهنر رونني أي مقاومنة تنذكر وهنذا
ثبا على أن بو رة إعب وي وذكي

من إعداد التلميذ :اوراغ خليل
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ّ
الطرل لصديقه :لقد أضع عنوان الي .ماذا أفعل يا ترى؟
الصّديق :وهل من مشكلة؟ ابعث له برسالة واسأله عن عنوانه.

سأل المعلّم أحد تالميذ :
ماذا فعل الرّ ومان بعد عبور البحر األبيت المتوسّط؟
فأجاب التلميذ :جرّروا مالبسهم يا سيّدي.

يعيشون
المعلم :هناك من يقول أنّ مسين مليون ش
التلميذ :إب ّد أنّ ّ
يتحول القمر لى
ّ
الزحام يشت ّد هناك حين


على سطح القمر.
هالل.

التلميذ :هل يعا ب اإلنسان على شيء لم يرعله؟
المعلم :كال
التلميذ :ا ّترقنا فأنا لم أح ّل المسائل الحسابيّة.

صرر في اإليقاظ ،صرر في التاريخ،

ال األب إبنه :هذا هير معقول ! صرر في الحساب،
صرر في العربية ! صرر ...صرر...
اإبن :إ تقلق يا أبي فك ّل العظماء بدؤوا من الصرر.

ال الطبيب للمريت :هذ الحبوب للقلب والثانية للمعدة والثالثة للكبد.
المريت :ومن يضمن لي عندما أبتلب هذ الحبوب أن تذهب كل حبّة لى مكانها


الصّحيح.

إحظ الرجل أنّ الصّياد الّذي يصطاد السّمك يأ ذ الصّغير ويرمي بالكبير ..فسأله  :لماذا ترمي السمك
الكبير في البحر؟ فأجابه :أل ّني إ أملك سوى مقالة صغيرة.


رأى تاجر سيّارا فالحا يعرفه أ بر بأ ّنه ذاهب لشراء بقرة ال له :اشتر سيارة أفضل ،ألنّ شكلك سيكون مضحكا
عندما تركب بقرة!
ال الرالح :لك ّنه سيكون مضحكا أكثر ذا رآني النا أحلب سيارة.
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حاول أن تمأل المربعا الرارهة مست دما األر ام التالية-62 -65 :
 9 -2 -1 -2 -61بحيث يكون المجمو أفقيا أو عموديا أو طريا
يساوي  82في كل الحاإ مب استعمال الر م مرة واحدة.
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1

0

02

9
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كلما متقاطعة
أفقيــــا:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

أ

حدى بلدان المغرب العربي.
أداة جزم  -آلة حرب ديمة.
يقوم بإصالح الساعة.
بمعنى ممر – حر .
حر – لتر نا صة.
بي .

عموديـــا:
ا)الحو .
ب)بمعنى جذاب – حر .
)حر – عاد في األمر  -حر .
ث)طائر أسود اللون – حر .
ج)تمر معكوسة – أداة نصب.
ح)مكان تتجمب فيه الميا .
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اللَّ ُه َّم ْ
الصال َِحا ِ
آجالَ َناَ ،و َب ِّل ْغ َنا ِم َّما
الس َعادَ ِة َ
ت أَ ْع َمالَ َنا َو ِب َّ
اختِ ْم ِب َّ
ُي ْرضِ ـي َك آ َمالَ َنا.
صل ِْح لنا
عِص َم ُة أَ ْم ِرنا َ ،وأَ ْ
صل ِْح لنا دِيننا الَّذِي ه َُو ْ
اللَّ ُه َّم أَ ْ
صل ِْح لنا آخ َِرتِنا الَّتِي فِي َها َم َعادنا
ُد ْن َيانا الَّتِي فِي َها َم َعاشناَ ،وأَ ْ
اج َع ِل ال َم ْو َ
اح ًة لنا
ت َر َ
الح َيا َة ِز َيا َد ًة لنا فِي ُكل ِّ َخ ْي ٍرَ ،و ْ
اج َع ِل َ
َو ْ
مِنْ ُكل ِّ َ
شر.
اج َعلْ َخ ْي َر ُع ُم ِرنا أَ َواخ َِرهَُ ،و َخ ْي َر َع َملنا َخ َواتِ َم ُهَ ،و َخ ْي َر
اللَّ ُه َّم ْ
أَ َّيامنا َي ْو َم لِ َقا َك.
الم َقا ِعدين،
اح َف ْظنِا ِب ْ
الم َقائِمين َو ْ
اللَّ ُه َّم أحفظنا ِب ْ
اإلس ِ
اإلس ِ
ِت ِبنا َعد َُّواً َوال َحاسِ َداً
الم َراقِدينَ ،وال ُت ْ
شم ْ
َو ْ
اح َف ْظنِا ِباإلِ ْس ِ
س ْولِ َك مح َّمد وعلى
الله َّم صل ِّ وسلِّ ْم
ور ُ
وبار ْك علَى َع ْب ِد َك َ
ِ
رب العالمين.
آله وصحبه أجمعين..والح ْمد هلل ِّ
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