
 

1 

 

يةعّبميوقراطيةّالشّ ةّالّ ي ّةّاجلزائّرامجلهوري ّ  

يةيبيةّالوطّ ّوزارةّالتّ   

 لواليةّتسمس يلت

امينّحييهيدّعّ طةّالشّ متوسّ   

- سامأ والدّب ّ - 

 
        

  
 
 

 

     
 
 

 
 
                                                                       
                                                 

 

 

p48 physique relizane www.physique48.org

http://www.physique48.org


 

 

      

 

 

 

01 ص                                                                               ة    محتوى المجل      

    02ص              قادي مريم              اديرئيسة الن            ة                  االفتتاحي   

       03ص          سة              د المدير                  شابر محمد مدير المؤس  ي  كلمة الس   

04 ص                     2م4لميذة العقاب عبير قسم الت   "حياة"   بتي مجل   يتسم   لماذا 

05 ص                    1م2لميذة بوادو وصال  قسم الت         طة        عريف بالمتوس  الت   

                                                                                                                                             شريف تواتي أستاذ                                                                                    

06                                                                                      صةي  غة الفرنسالل                                                                                        

07 ص                  م اآللي  ذة اإلعالأستا قادي مريم        م فيه الحاسوب      عالم يتحك   

08 ص                    2م4لميذة زكري شيماء قسم الت                     ؟أين أنتم يا عرب 

09 ص          2م2ين قسم لميذ ناشف سيف الد  ات في القرآن    الت  ياضي  من عجائب الر   

10 ص                      1م3لميذ قادي ابراهيم قسم الت    عشرة تمنع عشرة                

11 ص                     2م4لميذة العقاب عبير قسم الت   ة                         كنوز الجن   

12 ص                1م2لميذة قادي نور الهدى قسم الت    ة                    ي  وصفات طب    

13 ص                   2م4زكري شيماء قسم  لميذةالت                                    حكم  

14 ص                     2م3بر عبد هللا قسم لميذ شاالت                             ؟هل تعلم   

    15ص                       2م2ة توفيق قسم لميذ متن  الت        تسلية                            

     

 Poème A La Mémoire De La Défunte  "TEBBAK Hayat"
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ةالافتتاحي ّ  
حميمحنّالرّ بسمّهللاّالرّ   

الّ ّامحلدّهللّرب ّ ّالمّعىلعىلّالظاملني,ّوالسّ ّالعاملنيّوالّعدوانّا 

سلميّّالّ ّالةّوأأتّ مدّعليهّأأفضلّالص ّناّمّ س يدّالأنبياءّواملرسلنيّنبي ّ

 :وبعــــــد

 المّعليمكّورمحةّهللاّوبراكتهالسّ 

معّبدايةّهذاّالعامّاجلديدّنسأألّهللاّأأنّجيعهلّعامّخريّ

صداراتناّوسعادةّوتوفيقّوجناحّللجميع,ّنصدرّلمكّأأوّ  لّا 

نّحتوزيتّنمتىنّأّأ"ّوال ّّحياةّمنّجمةلّ"  

.عىلّاس تحسانّامجليعّورضامهّ    

مكّئةلّامجليعّفبتواصلمكّمعهاّوعطا"ّيهّجمّ ّحياةجمةلّ"ّ

ن ّتت ايمكّابلفائدةّاملرجوةّومنّهناّفا  ناّظافرّاجلهودّوخنرجّوا 

نيّطالبّوّاال داري ّالمجليعّالأساتذةّّونفتحّاجملالّ

الّبتاكتفّامجليعّ ابملشاركةّالفاعةلّفلنّتهنضّهذهّاجملةلّا 

اءة،ّمفجةلّّومشاركهتمّاملتواصةلّواقرتاحاهتمّالهادفةّوالبن ّ

ليمكّحياة "   . "ّمنمكّوا 
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 انه لمن دواعي سرورنا أن نتشرف بافتتاح العدد األول من هذه المجلة

لتكون رافدا صافيا و عذبا يصب في نهر العلم و المعرفة  "مجلة حياة"

الذي يرتوي منه التالميذ و لتكون منبرا لتقديم المعلومة الصحيحة و 

 معرضا لنشر األفكار و البحوث العلمية و األدبية.

بحسن طوية و صدق نية من خالل هذه المجلة لتهذيب السلوك  كما نسعى

و نبذ العنف المدرسي و صقل المواهب و نشر الوعي األخالقي و الثقافي 

 تفتقده. ناو الوطني الذي يبدو أن شريحة هامة من تالميذ

فكلنا كأطر تربوية كنا باألمس متعلمين و تالميذ. وتالميذ اليوم هم أطر 

الحلقة تدور حول نفسها و ال نترك السلبيات تعيد إنتاج الغد, فال نترك 

ذاتها و اعتبار مصلحة التالميذ هي العليا ... فطوبى لمن أدى واجبه في 

 ه و أحسن أداءه.ـــــــــــوقت

كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر و كامل التشجيع إلى كل األساتذة و 

 لة.التالميذ الذين ساهموا في إثراء هذه المج

قسم السنة  ياة"باق حت"أهدي هذا العدد من المجلة تخليدا للتلميذة الراحلة 

 الرابعة متوسط داعيا هللا أن يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جناته.
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       كو   ي كراا م أ ن راكوا كياتك  حكيات  لب  صاع ال أ ن خيلد ا  رب أ بو رفيقات الد 

الد  نبض  كونبضاهتا  كو عيون اسام اأ ن راكوا  كياتك  ثغا   مل تبطخه لذارة احلياة ح أ بوا ا 

ّد بها ال مل أ ردصا أ ن نقلد ختبد  اس بطّ خالة  ي لبوب  أ ن نرا  انّد   ا م ذذ  الجم

            بتت هباا كو لك من عافها أ كو المتس تصمميها كو متسكها ابحلياة ح فقد تثد أ كباهئ

جعااب كو جعبا كد       ام زادت مآ س هيا زاد ا رصارذا حكو اكتضّهتا لرج  أ هنا غاست فهيا ا 

  ...امل انسبت أ كوج أ حالم اينر  ةبت  كياة ا ال رمست ثغا كومل تسقي ال الم ن 

ّد حت ابنصد فتاة حامل  تسبد  كياةذكذا يه   كياة مود ل خا باذان من كياهتا حذلا مفج

ّا نهكه انفتاة كوامتّانّا ملا  ا بل يه حتمل أ مانّا كو دموعّا كو كبد نيست تربريا سطحي  

ند منحكه نّا من لود  د  كياة ة ذلا فا  ي  أ ع  لبقب  من انر ن أ لاب س ب  نّا تربري ع ابنن

 .لببصرية من انبرص

     . مضت كو تارت ل كبائ  أ الم انفااق كياةأ اي 

 ....... من دكون  كوحدة ماراة لبوبّا فااغ تشكو كياةأ اي 

الد  هندت  باامع حمب  عىس أ الد  كياةأ اي   ...ب املد  تّبت ا 
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Elle s'appelle Hayat 

Ça veut dire la vie 

Un symbole  de  vie 

Et de lutte contre la maladie 

 

Elle s'appelle Hayat 

Une fille courageuse 

Toujours souriante et joyeuse 

Bien qu'elle soit malheureuse 

 

Elle s'appelle Hayat 

Une fille de seize ans 

Qui a mené un  combat très long 

Avec une maladie qui tue même les enfants 

 

Elle s'appelle Hayat 

Elle a perdu un pied 

Mais pas l'envie d'étudier 

Oh! Mon Dieu comment peut-on l'oublier? 

 

Elle s'appelle Hayat 

Une jolie fleur 

Une grande volonté, un bon cœur 

Une affectueuse et sincère sœur 

 

Elle s'appelle Hayat 

Aujourd'hui elle perd sa vie 

Aujourd'hui elle s'éteint comme une bougie 

Aujourd'hui elle commence une autre vie 

 

Très chère Hayat 

Comment sera notre vie 

Sans toi chère amie? 

Que Dieu t'accorde son vaste Paradis 

 

A Dieu nous appartenons 

Et à Dieu nous retournerons 

Poème écrit par: 

Cherif TOUATI, professeur de français 
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عالم يتحكم فيه الحاسوب 
 

                   أنواع الكمبيوترات: .2                             :             الحاسوب.1 

 آلة يمكنها تلقي و تخزين                           

 المعلومات و معالجتها و تغييرها

 

 

 

 

 

 

 . مكونات الحاسوب:3

 

 .مكونات الحاسوب:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PC: الكمبيوتر الشخصي  .1.2

  

وهو من أجهزة الحاسوب المكتبية التي تم 

، ويتم إستخدامه من  1981تصميمها في عام  

 . قبل شخص واحد
 : (laptopالكمبيوتر المحمول ) .2.2

 

وهو كمبيوتر يمكن حمله فهو خفيف جداً بالمقارنة مع 

، وما جعله في األساس قابل للحمل  األجهزة السابقة

هو أنه له بطارية قابلة للشحن يمكن لها أن تعمل لعدة 

ربائيساعات دون وصله في القابس الكه  

 :  Tablet PC. الكمبيوتر اللوحي 3.2

 
هو جهاز كمبيوتر محمول من قطعة واحدة و 

عادة ما يكون من شاشة تعمل باللمس 

 باإلصبع أو القلم.
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  عشرة

عشرة تمنع عشرة 
  سورة الفاحتة ........متنع غضب هللا

  سورة يس.........متنع عطش يوم القيامة

  سورة الواقعة .......... متنع الفقر

خان ........ متنع أ هوال يوم القيامةسورة الد    

املكل ....... متنع عذاب القربسورة   

  سورة الكوثر .........متنع اخلصومة

  سورة الاكفرون ....... متنع الكفر عند املوت

فاقند سورة الإخالص ..........متنع ال    

احلسد متنع ........سورة الفلق   

د   اس .......... متنع الوسواس سورة الن

 

1م3التلميذ: قادي ابراهيم   
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 1م2التلميذة:قادي نور الهدى 
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2م4لميذة:زكريّشيماءّالت ّ  
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 ال عضاء الوحيدة يف جسم الإنسان ال يت ل تتوق ف عن من وال ذن ال نف ل تعمل أ ن  ه          

 المنو  طوال احلياة .

 هل تعمل أ ن  أ ية الكريس أ عظم أ ية يف القرأ ن الكرمي.

 الإنسان يف الت عبري عنيعّب  عن حزنه ابلباكء، وهو بذكل يش به  الفيل هل تعمل أ ن  

 رد ات فعهل

ل من قال س بحان رّب  ال عىل. رسافيل عليه السالم أ و   هل تعمل أ ن  اإ

ل من ركب سامعيل عليه السالم أ و   اخليل هل تعمل أ ن  اإ

 يومًا علامً أ ن  رموش عني الانسان 150الواحد يقارب  العني مشهل تعمل أ ن  متوسط معر ر 

د دامئًا.  تتجد 

ة. 24هل تعمل أ ن  القدس مت  احتاللها عىل مدى الت ارخي   مر 

 د مسك نة لل مل يفرزها املخ.هل تعمل أ ن  دموع الإنسان عند باكئه حتتوي عىل موا 

ل  هللا ( ابل ضلع.  هل اإ اده يشّك  لكمة ) ل اإ نسـان عند احت  دري لالإ  هل تعمل أ ن  القفص الص 

ذا دخلت منةل يف أ ذن الفيل ميوت .   هل تعمل أ ن ه اإ

ها صالة لالظهر أ و   صالة هل تعمل أ ن      هللا. رسول صال 

 هل تعمل أ ن ال ذن اليرسى تكون أ قل مسع من ال ذن الميىن. 

فل عن ابيق  صوت هل تعمل أ ن    ها الط  ل ال صوات ال يت ميّي   ال صوات .ال م من أ و 

 أ ول من يقرع ابب اجلن ة. -صىل  هللا عليه وسمل -هل تعمل أ ن  محمداً   
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 أستاذ كان يصحح في أوراق االمتحان .. !!جزائري تزوج واحدة صينية--

 !{لقى ورقة مكتوب فيها }يا أستاذ أرجوك ال تفتح الورقة  !قاتلو واش بيك ساكت؟

 لكن الفضول قتله ..’ الورقة فلم يفتح  قالها عمبالي راكي راقدة.. 

 ؟ وبعد ساعتين من التردد فتح الورقة !فتردد هل يفتح أم ال 

  ؟؟{؟؟؟؟؟أي معليش فوجد مكتوبا فيها }فتحتها  سقسا خروف قالك مرة خروف -

سرقوا هيلكوبتر وطلعوا بيها لسماثالثة حابسين  قالوا فاتو عامين و مذبحوكش عاله ؟

 هههه!حسوا بالبرد أيا نحوا الرياشة..أيا بعد دقيقتين  

     قالوا : لقدتش مسجليني في شهادة الميالد حمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ما تخليهاش في قلبك اضحك معنا

 ألغاز:

  قالمل ماهو الشيء الذي يكتب وال يقرأ ؟
 

                  فألنويلم                                     ما هو البليون ؟
 

بنات وأخ لكل منهن، فكم  6عائلة مؤلفة من 

 عدد أفراد العائلة ؟

 عبست صاخشأ

 ءاوهال         يتحرك دائماً حواليك لكنك التراه فما هو ؟

 نوفيلتال يسمع بال أذن ويتكلم بال لسان فما هو ؟
 

 يبالض ما هو الشيء الذي إذا غليته جمد ؟

 تضيبال               ما هو الشيء الذي اسمه على لونه ؟
 

اذا كان سعيد على يمين سمير وجابر على 
 يمين سعيد فمن يكون في الوسط ؟

 يعسد

إنسان وزوجته ال هو من بني آدم و ال هي 
 من بنات حواء؟

 و ءاوحمدآ 

 حالرفت    ما هو الشيء الذي إذا أخذنا منه إزداد وكبر ؟

 رامسمال        ما هو الشيء الذي ال يمشي إال بالضرب ؟
 

 
 

 

 

 15 2م2 متنة توفيق:التلميذ
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