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الحج حديثاالحج قديماأوجه المقارنة 

والمخاطرمليئة بالمشقةالكلمات المساعدة

السفر البعيد

محفوفة بالمخاطر والجوع 

والعطش

به كوارث طبيعية من 

عواصف وبرد قارس 

وأمطار غزيرة وسيول 

.جارفة 

.مشقة عظيمة 

أقيمت منشآت كثيرة مثل 

المحطات والمنازل وآبار 

.وفنادق ومساجد وأسواق 

ـ إنشاء طرق إعالم إلرشاد 

.الحجاج 

ن واجه الحجاج قديما الكثير ماألفكار الرئيسة

.التحديات

هم معاناة الحجاج قديما لم تعق

.عن أداء الفريضة المباركة

ي يسرت المنشآت الحديثة ف

أداء السعوديةالمملكة العربية

.فريضة الحج على الحجاج

م اهتم الملوك واألمراء بتقدي

ما ييسر رحلة الحج على 

.الحجاج 

:الممارسة 

الحج

احلج قدميا
ان كان الحج قديما من الصعوبة بمكان، فك

الحجاج يقطعون البوادي والصحاري 

لة، وليالي، وربما شهورا كامأياما والقفار، 

ا إلى كان الحج يتم على ظهر الدواب ليصلو

ا فقديم. مكة المكرمة ألداء فريضة الحج

كان من يذهب إلى الحج يودع أهله وداع 

من ال أمل له بالعودة، وذلك لعدة أساب، 

منها بعد المسافة، وخطورة الطريق، 

واألمراض الفتاكة، وكان الحاج يتجهز 

ع المال للحج قبل ثالثة أعوام، فيبدأ في جم

واختيار الرفقة، وتجهيز المركب أو 

.الراحلة والزاد

احلج حديثا
ا اليوم الحج ميسر  أصبح 

ان لكل من أراد الحج فاإلنس

مهما بعدت به المسافات 

فهو خالل ساعات معدودة 

الد يستطيع أن يصل إلى ب

.الحرمين الشريفين

ة يوم رحلة الحج من أي بقع

من بقاع األرض ال 

تستغرق سوى ساعات 

قليلة، فتطورت وسائل

المواصالت، وأصبحت 

رحلة الحج تقطعها 

الطائرات في ساعات 

معدودة، مهيأة ومجهزة 

بأفضل سبل الراحة 

واألمان، لحجاج بيت 

.الحرام

وجه 

االختالف



الحج

الحج قديما

فرحة إيمانية تغمر 

القلوب، بفيض زاخر

ومشاعر من األشواق 

لحرام تتوق إلى بيت هللا ا

بأنس وبهجة، 

الحج حديثا

فرحة إيمانية تغمر 

ر القلوب، بفيض زاخ

ومشاعر من األشواق 

تتوق إلى بيت هللا

الحرام بأنس وبهجة، 

وجه الشبه



املسلمنيمكانة القدس يف نفوس : عللي 
القران بالقداسة والطهر آيات املباركة اليت ذكرت يف كثري من هي األرض •

والربكة

سبحان الذي أسري بعبده ليال من املسجد احلرام إيل املسجد :فقال تعايل •

«آياتناالذي باركنا حوله لنريه من األقصى 

كان قبلةاألقصى الذي يقدرون القدس وجيلوهنا ففيها املسجد فاملسلمون •

السماء حيث املسلمني ملدة ستة عشر شهرا ومنه كان معراج النيب حممد ايل 

.الدين أهم أركان فرضت عليه الصلوات اخلمس 

لي فصباألنبياء اجتمع النيب حممد صلي اهلل عليه وسلم األقصى ويف املسجد •

اماماهبم 

ال :رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم قال اليت تشد له الرحال واملسجد األقصى •

«األقصىتشد الرحال اال لثالث مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد 

فالقدس حتظى مبكانة دينية مقدسة فبها املسجد  األقصى أوىل•

ثالثة القبلتني يف الصالة وثاين احلرمني يف البناء وأحد املساجد ال

.اليت تشد إليها الرحال 

(اعترب العرب القدس مدينة مقدسة ) املقصود بالعبارة التالية 

.ألهنا مسرى الرسول الكرمي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ 

اجته املسلمون يف صالهتم إىل املسجد احلرام : عللي 

.لتتأكد شخصية المسلمين الدينية بعد ان تأكدت شخصيتهم السياسية 

ة الدرس املستفاد من موقف عمر بن اخلطاب حينما امتنع يف الصال•

.داخل الكنيسة 

.يجب على الحاكم االنتباه لتصرفاته ؛ ألنه قدوة لشعبه 

إعداد املعلمة هيام البيلي



 ام القادة اإلسالميني الذين تعاقبوا على فتح بيت املقدس وبالد الشأعدد:

د بن أبي عمر بن الخطاب ـ أبو عبيدة بن الجراح ـ عمرو بن العاص ـ شرحبيل بن حسنة ـ يزي

سفيان

 أختار من النص معلومات هتمين:

اني الحرمين في تحظى بمكانة دينية مقدسة فبها المسجد أولى القبلتين في الصالة وثالقدس •

.البناء وأحد المساجد الثالثة التي تشد إليها الرحال 

.بني المسجد األقصى بعد بناء الكعبة بأربعين عاما•

 القادة اإلسالميين الذين تعاقبوا على فتح بيت المقدس وبالد الشام:

أبي د بن عمر بن الخطاب ـ أبو عبيدة بن الجراح ـ عمرو بن العاص ـ شرحبيل بن حسنة ـ يزي

سفيان

هللا ثم أذنشهرا اتجه الرسول والمسلمون إلى المسجد األقصى في صالتهم ستة عشر •

.المسلمين أن يتجهوا في صالتهم إلى المسجد الحرام 

 أرغب يف اكتشاف املزيد عنها معلومات  أحدد من النص:

.كنيسة  القيامة الصالة داخل عن  بن الخطاب امتنع عمر •

.يقع المسجد األقصى جنوب مسجد الصخرة في عهد الوليد بن عبد الملك •

ت هزة كانت قبة الصخرة مغطاة بالنحاس المطلي بالذهب ثم أصابها التصدع عندما حدث•

.م1016أرضية عام 

.أعيد بناء القبة اآلن باستخدام شرائح الذهب واأللومنيوم •

:الممارسة 
:معلومات استخرجي من النص 

:تارخيية 

.لقيامة لتفقد كنيسة ا( صفروينوس) الخليفة عمر بن الخطاب لبى دعوة البطريرك •

.بني مسجد عمر على مصلى عمر على بعد رمية حجر عن كنيسة القيامة •

لجراح ، أبي عبيدة بن ا: تم الفتح اإلسالمي لبيت المقدس ولبالد الشام على يد القادة •

.وعمرو بن العاص ، وشرحبيل بن حسنة ، ويزيد بن أبي سفيان 

.أنشئ المسجد األقصى جنوب مسجد الصخرة في عهد الوليد بن عبد الملك •

638وقعت القدس تحت حكم العرب عام •



:دينية

.القدس مسرى الرسول الكريم •

ين في المسجد األقصى اولى القبلتين في الصالة وثاني الحرم•

.البناء وأحد المساجد الثالثة التي تشد إليها الرحال 

تة اتجه الرسول والمسلمون إلى المسجد األقصى في صالتهم س•

لمسجد عشر شهر ا ثم أذن هللا المسلمين أن يتجهوا في صالتهم إلى ا

.الحرام 



وقدد عشرة صديقات، ومنهن فلطمة ، وسارة ، وعائشة، هناك مجموعة من كانت 

.بقوة صداقتهن اشتهرهن

قترحة األماكن الممعلمة النشاط  وضعت أعلنت المدرسة عن القيام برحلة ولقد وذات يوم 

الطالبات  ، لوحة اإلعالنات خرجت أصوات ، وحول للرحلة المدرسية لهذا األسبوع 

ا فكل  ، فيها ية أن تكون الرحلة المدرسالتي تريد المفضل صيح بمكانها تواحدة صياح 

صراع ذلك الصياح والبعد إلى أين سنذهب في تلك الرحلة إذن : فصاحت  سارة وقالت 

ة الذي يحدث ؟ ، وظلت تسرد أسماء األماكن مرة أخرى ، حتى يتمكن الجميع من اإلجاب

ولم رغبات مختلفة ،وأبدت الصديقات  سؤالها وعلت األصوات ، واختلفت اآلراء عن  

.يتفقا على مكان بعينه 

أن ت  وطلبهدوء وجلسن في نحو الفصل ، صياحهن فأمرتهن  بالتوجه سمعت المعلمة 

دد في ورقة ، وستكون الرحلة هي المكان ، الذي حصل على عواحدة رغبتها كل تكتب 

ة إلى المدرسذهبت الطالبات ، والصديقات  كبير من األصوات ، وفي اليوم التالي 

.لمعرفة نتيجة التصويت حول مكان الرحلة متلهفات  

ها صعود فيسيمارسن األماكن الجبلية والتي إلحدى المعلمة أنه وقع االختيار أخبرتهن  

.  موعد الرحلة وانطلقت حافلة المدرسة لمكان الرحلة وأتى الجبل ، 

وبدأن ة من حافلة المدرسونزلن إلى مكان الرحلة ، وصلت الطالبات  مرور ساعتين وبعد 

لكن في تسلق الجبل ، ومن ارتفاع المسارات الجبلية ، كان جمال الوادي ال يوصف ،

.المسار كان خطيرا  وضيقا  ، وكل خطوة يجب أن توضع بعناية

وطلبت آخذ بالتعب ،صديقتهن هيا تسلق الجبل ، حتى شعرت واستمرت الصديقات في 

:  ت مكان ما ، شعرت قدميها تنزلق وصاحفىقسط من الراحة ، وبينما تسير تجلس 

.النجدة ، النجدة 

أقدام تقريبا  أسفل 10سقطت بالفعل على بعد وكانت هيا قد الخلف ، نظرت الصديقات إلى 

تمكنهن ة ، حافة ضيقة وكانت تمسك بكتلة واهية من العشب البري ، ولم تكن هناك طريق

الحاد إلى إلى االنخفاضكلهن نظرن  التفكير في شيء سريع ، عليهن من سحبها ، فكان 

يمسكن أيديهن معا  وإحداهنأن عائشة  من هول المنظر ، اقترحت وهرعن  الوادي أدناه 

.بسحبها ويقمن بها لتمسك ، هيا نحو مد يدها ت

مسهن عائشة  تح، ولكن ظلت صديقتهن هيا  إنقاذ بعدم القدرة من ولكن شعر البعض 

عة صفا  واحدا  التساصطفت الصديقات  ، وبالفعل صديقتهن قد ينقذ تعاونهن أن وتؤكد لهن 

.البعض ممسكات بعضهن ، 

استمرار التماسكالصديقات  ، وأمسكت بها وطلبت من هيا يدها نحو عائشة   ومدت 

من تمكن أخيرا  والسحب ، ومرت تلك اللحظات كأنها سنوات من الخوف والهلع ، حتى 
، واحتضنتهن المزيد من كلمات الشكر لهن التي قدمت صديقتهن هيا ، إنقاذ 

.

2ـ 3رحلة ال تنسى     املعيار 



!!النجدة 

!!النجدة

يا لها من رحلة 

ممتعة ال تنسى

شكرا  لكن صديقاتي 

العزيزات حمدا  هلل 

.حقا  صديق وقت الضيق 

.اال ال تقلقي سننقذك ح



ضدهاالكلمة

رؤوف ـ رحيمجائر 

اعتداء ـ حرب ـ قتال ـ كربسالم

أذى ـ سوء ـ ضرر ـ ُضرنفع

جزع ـ تسرُّعصرب

الجملةمترادفهاالكلمة 

أحداث الرواية متتابعة متواليةمتتابعة

أي متالحقة حدثا بعد )

(حدث 

بال حساب ـ فاض ـ أعطىأغدق

اتسع ـأكثر ـ أجزل

الكرمي على الفقريأغدق

.عطاءه 

باالقيام بني يديه منتصمثول

أمام املحكمة

مثَلَ املتهم أمام القاضي

.مثوال

بني أي انتصب واقفا

يديه ليديل باحلقيقة

.  ته اقتصد املسلم يف نفقتوسطاقتصد

أي مل يسرف 

أخذاقتباس

أثناء ـ خاللغضون

حممد معروف بنبل مسو ـ شرفُنبْل

.أخالقه 

إقدام ـ شجاعة جرأة

مطر جود ـ سخاء ـ خري ـندى 

خبار املاء الذي يتكاثف

يف يف طبقات اجلو الباردة

أثناء الليل

مفردهاالكلمة 

داعٍدعاة 

آبٍأباة

اجلايناجلناة



يما ف( جلد) لكلمة  السياقيميزي املعىن 

:يلي 

أصابه الجليد: َجٍلد المكان •

أي ضربه به: َجلَده بالسوط •

أي لدغته: جلدته الحية •

أي حمله وأكرهه عليه. جلده على األمر •

أي أقامه عليه. َجلَده فالنا الحد •

أي نزع ِجْلدها. َجلَّد الذبيحة •

ا  أي غلفها بالجلد لصق: َجلَّد الكتب •

أي جّمد. َجِلد الماء •

فراغ يف كل( قوم ) التصريف املناسب لكلمة ضعي 

:مما يأيت 

قيّم ـ مقوّم ـ املَقام ـ املستقيم ـ إقامة ـالقومية ـ 

تقومي ـ مقاومة

اتخذها .) في بالد الغرب منذ زمن طويل مقيمأخي •

( مقاما  له 

مأداء الطالب في الصف • (مه أي تم تقوي.  ) ُمقَوَّ

نضال . ) الجندي ألعداء بالده باسلة مقاومة•

(ومعارضة 

لة المنز. ) المحمود هو َمقام الشفاعة العظمى الَمقام•

(والمرتبة 

نة حساب الس. ) من التقاويم المهمة العجيريتقويم•

(وتوزيعها شهورا وأياما حسب ظهور القمر 

(أي المعتدل ـ المستوي. ) المستقيماهدنا الصراط •

المبادئ. ) العربية القوميةالعرب يحافظون على •

(والتاريخ 

أي ).الشعائر إقامةمن تقاليد المجتمع المحافظة على •

(ممارستها 

( أي ذو قيمة . ) قيّم كتاب األيام لطه حسين •



هام مبراة تُبرى بها الس) حيفة 

(والِقسي

ناحية ـ جانب

ِحيَف

طبائعطبيعة

مةزمام أّزِ



الفعل املاضي

الفعل المضارع

فعل األمر

ارتحل  

تطلّع  

دّون  

يكتشف

يتأمل

يصور

سافِر  

ف تع رَّ

انتبه  

ف على معالم بلدك • .تع رَّ

جنة يصور القرآن الكريم حال المؤمنين في ال•

.تصويرا  رائعا   

المضارع صحيح

اآلخر

يقصر
المضارع معتل 

اآلخر

يتوانى

إعداد املعلمة هيام البيلي



ـ تطبيق2
4 ،5

:أحدد الفعل الذي يعد من األفعال اخلمسة فيما يلي 

.الرفيق قبل الطريق يختارون الرحالة األذكياء •

.إلى أزمان وأوطان أخرى ترتحلواالتاريخ تقرؤواإن •

خمسة في أكتب بخط الرقعة جملة فعلية من إنشائي تشتمل على فعل من األفعال ال
:

.الرحالة يكتشفون كثير من األماكن في رحالتهم •

خمسة في أكتب بخط الرقعة جملة فعلية من إنشائي تشتمل على فعل من األفعال ال

.المؤرخون لن ينسوا تميز الرحالة العرب في علم الجغرافيا •



لة في الكويتي الذي خلد ترحاله لمدة عشرين عاما متواصالنوخذة، العسعوسياسم عبد الوهاب برز •

لة كشفت مالمح واضحة عن الشخصية الكويتية األصيالعسعوسيالنوخذةالبحار ، و رحالت 

مر واللؤلؤ الوفير مقابل بيع سلع مثل الت« الـزود»بـالصبورة التي تتحمل الصعاب ألجل العودة 

. والسمك في زمن لم يظهر فيه النفط بعد

رث إفلم يكن خارطة كنز بحري ولكنه . العسعوسيتم الكشف عن بعض طالسم مخطوط تركه و •

.  نالكويتيين ببعضهم وصبرهم وتحملهم العناء ألجل بناء وطيؤكد تالحم حضاري كويتي  

توافر لهم الشباب في زمن لم تالنواخذةتاريخي رائد لرحالت قام بها هؤالء سجل العسعوسيالنوخذة•

.  المالحيةفيه المدارس والمعاهد 

ن صادقة لكل ما تواجهه السفينة منذ خروجها مصورة كانت بمثابة العسعوسيالربان رحالت  •

...متصلةأشهر تسعة أو بعد ستة إليها الكويت وحتى عودتها 

ة حتى تصل الموانئ الهنديأحد تترك السفينة أن منذ النوخذةللقياسات التي يجريها وكان هناك دفتر •

.اليابسة على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية عبر بحر العربإلى 

رب، وقد شط العإلى من الكويت حيث أبحر مع بحارته في سفينته العسعوسيالنوخذةبدأت رحلة •

وشحن حمولة تكليكوميناء لى إأبحر ثم . كوجراتشحن السفينة بالتمر وباع حمولته في الهند بوالية 

رتهم عاصفة اضطالعسعوسيالعودة اعترضت بحارة أثناء . من الخشب وحزم العودة الى الكويت

خالية من األخطار وقد مرالعسعوسيالموانئ لالحتماء منها، وقد مرت رحلة أحد الى اللجوء الى 

سوى وهم في البحر، فلم يكن لديهماألضحى وبحارته عيد الفطر وعيد العسوسيالنوخذةعلى 

.السفينةاالحتفال بالعيد على سطح 

ويشتري فحما أخرى ا الهند يبيع تمرا وسلعإلى في سفرته الثانية بسفينته العسعوسيالربان وقد أبحر •

.1939في سفرته الرابعة عام . يوما191الكويت واستغرقت رحلته إلى وخشبا ثم يعود بها 

ره في هذه الرحلة المتجهة الى ساحل عمان محمال تمرا لبيعه اضطأنه العسعوسيالنوخذةدّون •

اهد تمر في البحر لكي يخفف على السفينة، وفي طريق عودته ش« قلة»80إلقاء هواء بارد الى 

.وكان ذلك بداية الحرب العالمية الثانيةإنجليزية ، وبارجة حربية غواصة مائية 

لساحل عمان وباع حمولة من التمر أيضا وقد كانت 1941في سفرته الخامسة، بدأ الترحال في عام •

ي عام كانت فالعسعوسيالنوخذةرحالت وآخر.وأخشابوليمون مجفف ( الصل)مقابل زيت السمك 

.وكان االتجاه األخير لرحالته هي الهند1952

الكوييت عبد الوهاب عبد النوخذةأكتب عن شخصية 

العسعوسيالرمحن 



قد حصل الفلسطيني طارق الشعار، فالعربي العضو المتطوع في مبادرة ناسا 

على عضوية الرابطة الدولية للرسامين الفلكيين 

ن وعلم الفلك، الدولية للرسامين الفلكيين هي مؤسسة دولية تجمع بين الفالرابطة 

120في الواليات المتحدة األمريكية، وتضم أكثر من 1982تأسست عام 

يعمل أعضاء الرابطة بالتعاون مع . دولة حول العالم20عضوا  في أكثر من 

واهره العلماء ووكاالت الفضاء على إنتاج أعمال فنية تُجسد مشاهد الكون وظ

.والكويكبات النجميةالعديدة، كالنجوم، والمجرات، والكواكب، والُسدم، 

أبحث مع زميالتي في المواد 

العلمية  عن معلومات متعلقة 

بالفضاء الخارجي 

مادة العلوم الستخراج ) 

ة المعلومات العلمية ـ مادة التربي

لذين الفنية للبحث عن الرسامين ا

(اهتموا بالفضاء 



املمارسة

رىاألخأكتب نصا حول الكون مستعينا باملعلومات اليت اكتسبتها من املواد 

ا كانوا و قبل أن يتفهموا شيئا  عم. منذ أقدم األزمنة، و الناس يتطلعون نحو السماوات بدهشة و ذهول

ظمة و عندما عرفوا تحركات األجسام المنت. يشاهدونه، عبدوا الشمس و القمر و الكواكب السيارة كآلهة

بيرا  من النجوم ، و و في ليلة صافية يمكنك أن ترى عددا  ك.في الفلك ، اتخذوها مقياسا  و أساسا  للتقاويم 

ادير عظيمة فهي في الواقع أجسام كبيرة كروية تطلق مق. بالرغم من أنها تبدو كنقط صغيرة من الضوء 

كيون ال لذا فالفل. من الضوء و الحرارة ، و هي تبدو لنا صغيرة ألنها تبعد عنا ماليين الكيلومترات 

لمسافة التي يجتازها و السنة الضوئية هي ا. يقيسون المسافات الكونية بالكيلومترات بل بالسنين الضوئية 

ب الظلمان القري) و أقرب نجم للشمس و هو . ماليين مليون كيلومتر 9و تساوي نحو . الضوء في سنة 

و .سنة ضوئية 650فيبعد عنا حوالي ( ذنب اإلوزة ) سنين ضوئية ، أما نجم 4يبعد عنا أكثر من ( 

وء أو هناك نجوم أكبر كثيرا  من غيرها ، و البعض اآلخر أعظم إشراقا  إما ألنه يطلق مزيدا  من الض

د من النجم فالنجم الذي يبدو بلون أحمر هو أبر. و الضوء الذي تطلقه النجوم مختلف األلوان . لقربه منا 

نا نسبيا  أصفر و تبدو لضوءا  و أهم نجم بالنسبة لنا هو الشمس و هي تطلق . األبيض األقرب للزرقة

..كبيرة، مع أنها في الواقع أصغر كثيرا  و أقل إشراقا  من النجوم األخرى

الشمس

دا  و درجة الحرارة في مركز الشمس عالية ج. و الشمس تزّودنا بالحرارة و الضوء و هما قوام الحياة

14000000فدرجة الحرارة تبلغ . لدرجة أن أي جسم معروف على األرض ينصهر و يتبخر للتو هناك 

.درجة مئوية 50درجة مئوية بينما ال ترتفع درجة حرارة األرض عادة عن 

لقبول العام قبل قرن مضى كان خلق الكون مفهوما  غامضا  ومهمال  لدى الفلكيين، والسبب في ذلك هو ا

.لفكرة أن الكون أزلي في القدم وموجود منذ زمن ال نهائي 

غ ا ليس فاروهو . الفراغ الموجود بين األجرام السماوية، بما في ذلك األرضوالفضاء الخارجي هو 

ا، ولكن يتكون من فراغ نسبي مكون من كثافة منخفضة من الجزيئات  رجة د، و ( الجسيمات )تمام 

لمجرات حجما يشغل الفضاء بين ا. المجراتفي الفضاء بين ( ماليين من درجات الكلفن)مرتفعة الحرارة 

المساحة أكبر من الكون، و حتى المجرات واألنظمة النجمية معظمها يكون فراغا والكواكب تشغل تقريبا

.الفارغة

واقع على الكارمانليس هناك حد معين يحدد بداية الفضاء الخارجي، ولكن بشكل عام فقد تم اعتماد خط 

فوق مستوى سطح البحر كبداية للفضاء الخارجي وذلك من أجل تسجيل( ميل62)كم 100ارتفاع 

.  القياسات الجوية والمعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بالفضاء

متبوع ا الرتفاع، االفضاء الفيزيائي خالل القرن العشرين من خالل رحالت المناطيد اكتشاف بدأ البشر في 

.  بإطالق صواريخ فردية على مراحل متعددة

. دوج واإلشعاعالبشر بسبب مخاطر الفراغ المزالكتشاف يشكل الفضاء الخارجي بيئة تحدي مناسبة كما 

شاشة والنعدام الجاذبية تأثير ضار على وظائف األعضاء البشرية مما يؤدي إلى ضمور العضالت وه

ام ولقد اقتصرت رحالت الفضاء المأهولة على مدار األرض المنخفض والقمر، وما جاور النظ. العظام

هُ باستثناء الشمسي للرحالت غير المأهولة؛ وما تبقى من الفضاء الخارجي يظل متعذرا  على البشر خوض

.استخدامات التليسكوب



•

.العمل الصاحلترك الرجل ثروة من •

.سبع سنوات مكث الفتى فترة من الزمن عند صاحب المزرعة قاربت 

.جمجمةاستهجن الفتى تناول صاحب القصر طعامه في 

.احلالة النفسية للصيب عند انتهاء فترة عمله عند صاحب املزرعة •

.كان حزينا ، كاسف البال ، وكسير الخاطر 

:أهم األحداث يف القصة •

يات يشعر األب بقرب أجله ويترك البنه إرثا بسيطا عبارة عن ثالث ورقات مطو•

.بصندوق 

.يموت األب واالبن يفتح الصندوق ويقرأ العبارات المدونة بالورقات •

.يذهب االبن إلى مزرعة كبيرة ويطلب من صاحبها العمل فيها •

ما صاحب المزرعة يوافق على عمل سعيد لمدة سبع سنوات بالمزرعة وسيعطيه•

.يعطيه لآلخرين 

.ذلك سعيد يعمل بجد واجتهاد وصاحب المزرعة يعامله بقسوة وسعيد يصبر على•

.ينتهي عمل سعيد بالمزرعة دون مقابل •

ر بالرغبة يشعر سعيد بالجوع ويتجه نحو قصره ويطلب من الخدم إبالغ صاحب القص•

.في الدخول وإطعامه 

.ر سعيد يدهش من حال صاحب القصر ويخلصه من سحره ويكافئه صاحب القص•

.سعيد يتجنب خيانة صاحب القصر وفاء له •

ماذا لو احنرفت عن غرضك يف احلياة ؟

.االضطراب وتضييع الحياة هباء بال فائدة 

 القيمة السلوكية  املستفادة من القصة.

.وجوب تنفيذ وصايا اآلباء لتحقيق السعادة لألبناء 



:اذكر موقفا من القصة يتناول 
•

ون كان سعيد ماض في طريقه للبحث عن شيء يأكله ووجد بعض الخدم يضرب

ل سعيد رجال يأكل من ثمار الحديقة دون استئذان سيدهم وهو ال يرد سائال ، فاستغ

احب الفرصة وطلب منهم أن يبلغوا سيدهم بأنه جائع ومتعب وبالفعل أطعمه ص

.القصر وأمر بأن يقضي الليل في القصر 

•

عيد عندما طلب أحد الخدم من سعيد بأن يخون صاحب القصر ويسرقه ، فخاف س

ية ، من الخادم وتظاهر بالموافقة ثم عاد إلى القصر وحكى لصاحب القصر الحكا

.فشكره صاحب القصر وتم القبض على الخادم 

•

.كاد سعيد أن يقتل صاحب المزرعة ولكن تماسك وراجع نفسه 

•

ته له كان سعيد وفيا لصاحب القصر ولم يسرقه نظير إحسانه إليه وحسن معامل

.وكرمه معه 



رحلة البحث 

عن احلظ 

والعبارات 

الثالث 

الزمان

في يوم من األيام

املكان

بيت سعيد

المزرعة

صاحب القصر

الشخصيات

أبو سعيد

سعيد

صاحب المزرعة

الخدم 

صاحب القصر

األحداث

ارة عن يشعر األب بقرب أجله ويترك البنه إرثا بسيطا عب•

.ثالث ورقات مطويات بصندوق 

االبن إلى مزرعة كبيرة ويطلب من صاحبها العمليذهب •

.فيها 

ت صاحب المزرعة يوافق على عمل سعيد لمدة سبع سنوا•

.بالمزرعة وسيعطيه ما يعطيه لآلخرين 

.ينتهي عمل سعيد بالمزرعة دون مقابل •

دم يشعر سعيد بالجوع ويتجه نحو قصره ويطلب من الخ•

.إبالغ صاحب القصر بالرغبة في الدخول وإطعامه 

سعيد يدهش من حال صاحب القصر ويخلصه من سحره •

.ويكافئه صاحب القصر 

.سعيد يتجنب خيانة صاحب القصر وفاء له •

عناصر القصة



قصة رحلة جدي 

والسفينةلسمكة ا

افها ألنه أحد أطر-رحمه هللا -هذه حوادث حقيقة يحدثنا بها العم يوسف الغنيم 

:ويذكرها من باب الوقائع يقول

ها، والواقع يسألونني دائما عن السمكة الكبرى التي توقف عليها المركب والتحم ب

بحر، ثم سفينة كانت تسير في الأن هذه حادثة قديمة لم أشهدها، ولكنني سمعت أن 

ي هذا ال جزيرة فأنه العجب ألنه يعرف النوخذةالتحمت فجأة بجزيرة فيه، وأخذ 

لم يجد الموضع من البحر، فكيف اعترضت مجراه، بحث في الخرائط التي معه ف

. شيئا

هبط بعض منها، وأكبر كانت القطعة كبيرة وكان عليها صخور تشبه القواقع لكنها 

دوا النار من أجل أن يعوأشعلوا البحارة من سفينتهم وساروا على هذه الجزيرة، 

ي النزول ألنفسهم طعاما، وعندما اشتعلت النار فوق الجزيرة، وتزايد حرها بدأت ف

دا من جاءهم الماء من تحتهم، فإذا هذه الجزيرة نوع كبير جأن الى أسفل قليال الى 

بقب في ظهر سفينتهم، وسار القإلى ، فوثب البحارة فورا (القباقب)السرطانات 

.طريقه لم يمسسهم بسوء

2ـ 3أجدادنا                            املعيار 



قصة أخرى من قصص أجدادنا 

رحمه هللا -يحكي لنا العم يوسف الغنيم 

ربة ضضربتنا عملنا وأثناء في رحلة من رحالت الغوص، وكان الوقت ضحى، كنا 

ه وقد ريح قوية لم نشهد مثلها، وكنا مجموعة من السفن، فوجدنا منها ما قد مد شراع

هباورتتشقق من شدة الريح حتى صار خيوطا، ومن تلك السفن ما انقطعت 

.وما كان معترضا منها انقلب( هوى في البحر)فدم ( مرساته)

وباقي ( الدفة)وفيما يتعلق بنا فقد كنا مدبرين مع الهواء، وكان ثالثة منا عند السكان 

تحيل البحارة يجرون المجاديف، محاولين معادلة السفينة حتى ال تعترض فيس

.سيرها

صاروا كانت سفينتنا من نوع السنبوك، وكنا نمر بجوار عدد ممن فقدوا سفنهم و

لم نستطع يجلسون على بعض األخشاب في انتظار الفرج، ولقد طفنا حولهم ولكننا

ح شاهدنا واتجهنا الى البر ونمنا تلك الليلة، وفي الصبا. أن نقوم بإنقاذ واحد منهم

اعة وقد ليلتنا، وفي الصباح شاهدنا الطبوأقمنا أمامنا دارين والدمام، ودخلنا دارين 

من جبلوا الى دارين، والطباعة هم الذين أصابهم الغرق، وقد جرت سفينتهم وهي

م من ونحن نحمد هللا الذي أنجاهإليهم ، وقد فرحنا بنجاتهم، وذهبنا الجالبوتنوع 

.موت محقق

ن نقدر لم نكأننا مساعدة، فهم يعرفون ية نقدم لهم أأن لم نستطع ألننا وقد عذرونا 

.ما قمتم به هو الصوابأن : على فعل شيء إلنقاذهم، بل قالوا

موضعين، وكان ذلك النهار في دارين، ثم في اليوم التالي خطفنا وانتقلنا بينأمضينا 

اصون وهي نبع للماء العذب في البحر، يأخذ منه الغو( قسمه)نأتي الى أن قصدنا 

وإذا واحد منا شيء، أي ماءهم، وفي المساء كنا جلوسا نتسامر، ليس في بال 

نا قد سفينتأن بالسنبوك يصطدم بشيء، أسرعنا بإنزال الشراع، ونحن نظن 

ظنناها ، وكانت هيئة الصخرة كبيرة حتى(قصار)اصطدمت بصخرة كبيرة نسميها 

ي ، ونرى ما يمكننا فعله، فاألمرجزيرة من جزر ذلك البحر، نزلنا لكي نشاهد 

لتي تنبت يكون نوعا من األعشاب البحرية اأن حالتنا تلك، فإذا ذلك القصار ال يعدو 

طح في قاع البحر، ولكنها كانت كثيرة تأخذ مساحة واسعة وترتفع الى خارج س

حادثة من البحر، وارتفع النبات عنه حتى صار عاليا وكأنه مبنى من المباني، هذه ال

.األمور التي جرت لنا



:من عالمات الترقيم 

دون توضع في أول السطر في حال المحاورة بين متحاورين(: -)الشرطة أو الوصلة • 

كبة وبعد الحاجة لذكر اسميهما، كما تُستخدم بين العدد والمعدود وبين جزئي الكلمة المر

.جملة طويلة، يليها إجمال لمعانيها

(  -) الشرطة 

:  تستعمل في المواضع االتية

( العدد رقما )توضع بين العدد والمعدود -1

: مثل

: الجمل نوعان 

الجملة االسمية -أ 

الجملة الفعلية -ب 

توضع بين العدد والمعدود -2

( العدد لفظا )

:  مثل 

:  أنواع الخبر ثالثة 

المفرد –أوال  

الجملة –ثاني ا 

شبه الجملة –ثالث ا 

: توضع بين ركني الجملة إذا طال الركن األول مثل -3

ال -عمل بيننا اليوم الذي نعيش فيه ساعات سعيدة ونكون فيه إخوة متحابين ونتعاون في ال

يعوض 

مبتدأ وهو الركن األول ( اليوم) 

الخبر وهو الركن الثاني وما بينهما محددات وحش و يستغنى عنه ( ال يعوض ) و



: أريد االستغناء عن أسماء المتحاورين ، مثلإذا في الحوار ، -4

هل أنت مسافر ؟ -

نعم -

وإلى أين ؟ -

. إلى مكة بإذن هللا-

.توضع بينهما الجملة المعترضة(: --)الشرطتان • 

( --) عالمة االعتراض 

تكون الجملة المعترضة بين شرطتين 

:  مثل 

ال تجالسي رفاق السوء : -بارك هللا في عمره -قال أبي 

...  عينان ال تمسهما النار : –صل هللا عليه وسلم –قال النبي 

...: –رحمه هللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

و جملة يوضع بينهما كلمةٌ أو جملةٌ أو رمٌز لتفسير كلمة أ)) ((: القوسان 

.سبقتها، أو لألرقام الواقعة في منتصف الكالم

.لنٍص ماتُستخدمان عند النقل المباشر والحرفي)" "(: عالمتا التنصيص • 

أو ،«المزدوجتان»، أو «عالمة االقتباس»عالمات التنصيص يطلق عليها 

:وهي تستخدم في المواضع التالية. «الشناتر»

وعة في توضع بينها العبارات المقتبسة بنصها من كالم اآلخرين، والموض-أ

:سياق كالم الناقل؛ تمييزا للكالم المقتبس عن كالم الناقل، مثل

ه كالم التواضع من أمهات الفضائل؛ دعا إليه األنبياء والحكماء، وقيل في-أ

فاق التواضع ن»: ومن أفضل ما قيل فيه كلمة لعباس محمود العقاد. كثير

.«اءمرذول، إذا أخفيت به ما ال يخفى من حسناتك توسال  إلى كسب الثن



•
، والتسمية، توضع بينها العبارات والمصطلحات التي تأتي بعد القول كالسؤال-ب

. والجواب، والنداء، وما إلى ذلك

«  خير لك أن تلتزم السكوت»: قال لي-

.«إذا لم تستح، فاصنع ما شئت»: جاء في الحديث-

:  مثلتوضع بينها عناوين الكتب والمجالت والصحف والمقاالت والقصائد،-ج

ربي الشعرية لشفيق معلوف من أبرز ما أبدع في الشعر الع« عبقر»مطولة -

.المعاصر

جتذاب توضع بينها العبارات والمصطلحات والتسميات التي يريد الكاتب ا-هـ

: االنتباه إليها، أو التي يتحفظ في استخدامها، مثل

.«الترقبمعالمات »أفضل موضوع عند الطالب -

:  عند الحديث عن لفظة ومناقشة معانيها واستخداماتها، مثل-ر

.«إذا»وردت في القرآن الكريم أكثر مما وردت « إن»انتهت الدراسة إلى أن -

:أضع عالمات الترقيم املناسبة يف مواضعها من هذا النص 

إني يا رسول هللا:  قال رجال ـ أن رضي هللا تعالى عنه هريرة ـ  أبي ـ عن 

ى كل شرف ، عل،والتكبير عليك بتقوى هللا : أريد أن أسافر فأوصيني ، قال 

ن عليه اللهم »: فلما أن ولّى الرجل قال  .»السفراطِو له البعد وهّوِ

ادُن :سفرا   يقول للرجل إذا أراد عنه ـ  هللا تعالى ـ رضي ابن عمر ـ كان 

: يقول يودعنا فوسلم ـ  هللا عليه ـ صلى مني أودِّعك كما قال رسول هللا 

فر لمن الذي يريد الس، ويقول » عملك هللا دينك وأمانتك وخواتيم أستودع 

.» أستودعكم هللا الذي ال تضيع ودائعه » : يخلفه



علميقصة خيال 

: هزمي الرعد 

لى وهي قصة بطل خيالية ، فادها أحد أبطال الفضاء ، من أجل القضاء ع

شر ، قوى الشر ، التي تنوي غزو الكرة األرضية ، وتدمير ما عليها من ب

صية ، وتبدأ من هذه النقطة ، بداية انطالق حقيقية ، يجسدها أكثر من شخ

ه صاحبنا هو هزيم الرعد ، وهو البطل المقدام ، الذي ينوي أن يخدم أرض

، ويدافع عن بالده ، ويحمي أهله ، وبين قوى خارجية ، جاءت من أجل

أهلها ، السيطرة على كوكب األرض ، كما فعلت بباقي الكواكب ، فدمرت

لفضاء وداست عليهم ، وأخذتهم عبيدا  لها ، ثم تدور مجريات القصة في ا

دا  ، الخارجي ، بمساعدة العديد من الفضائيين ، وآالت ومعدات ضخمة ج

استطاع هؤالء األبطال أن يجهزوها من أجل غزو األعداء وقهرهم في 

أن  واستطاع هزيم الرعد بمساعدة بعض األصدقاء األوفياءقعر دارهم ، 

رة ، والسيطوإخضاعه على المعدات الخاصة بالعدو  ، بالسيطرة يقوم 

ن عليه ، ثم أسر ما تبقى من األعداء ، والبدء بحياة جديدة ، بعيدة ع

واالعتداءاتالمشاكل ، والشر ، 



من كتاب ديينقصة 

.

الشام، وكان هؤالء أطراف تقع في األرض معان وهي قطعة من أرض يسكنون في األعراب كان أهل مدين من 

مدين ينقصون المكيال أهل من المشركين يعبدون األيكة التي هي واحة مملوءة بالشجر والزرع، وكان األعراب 

كثر الفساد ،أشياءهمالباعة هكذا يبخسون الناس أكثر ويتالعبون في الميزان وال يعطون الناس حقوقهم كاملة ولما صار 

ترك الوثنية وعبادة إلي قومهميزة هللا بحسن الحديث وبالغة المنطق، فدعا شعيب أن شعبيا  نبيا  بعد إليهم عليهم فبعث هللا 

فضل هللا ونعمه يذكرهم بواألسعار وأخذ يقيموا العدل وال يغشوا في السلع وال يتالعبوا في الموازين وأن هللا الواحد األحد 

دل، ولكنهم يعطوا الناس حقوقهم بالعأن ، وطلب منهم شياءهمال تبخسوا الناس أ: عليهم ونهاهم عن سوء ما يفعلون قائال  

.ما نشاء أموالنا نفعل في أن تترك ما يعبد آباؤنا او أن أصالتك تأمرك : سخروا منه وقالوا له 

ليه النبي شعيب، هناك فرقا  بين التجارة والمعامالت وبين الدين الذي يدعو إأن سيطرت علي هؤالء القوم فكرة تعتبر قد 

عوة شعيب ولهذا كانت دشيء، التعامل في كل أساس ال صلة تربط بينهما، وهذا بالطبع تفكير خاطئ ألن الدين هو وأنه 

ن الناس لنشر باهلل الواحد األحد ودعوة الي التسامح والتعاون بياإليمان عليه السالم كسائر المرسلين واالنبياء دعوة الي 

.العدل 

لطف ولين القبيحة وسخروا منه، واستمر شعيب يحاورهم بأفعالهم قوم شعيب عليه السالم علي عنادهم وعلي أصر وقد 

عد فترة حتي ظن أنهم عرفوا الطريق السليم، ولكنه بأمرهم يريد إصالح وإنما ويعرفهم أنه ال يريد من وراء ذلك اجرا  

علوه معه استمروا علي السخرية منه فأمسى حزينا  علي ما فإذ ونصائحه لهم ال فائدة منها، أقواله ان كل أدرك قصيرة 

هللا وعذابه يحذرهم بأسفأخذ يفعله معهم، وحاول شعيب عليه السالم ان يتخذ معهم طريقا  آخر أن يفكر فيما يجب وأخذ 

من مرة، ر أكثللتوبة خوفا  من عقاب هللا وعذابه، حاول معهم اإلسراع ويبين لهم نهاية ارتكاب المعاصي، ويدعوهم الي 

ر عليهم وصبوعشيرته وكان في كل مرة يقدم لهم الدليل علي صدق دعوته، وجاهد معهم جهادا  كبيرا  ألنهم كانوا أهله 

.كثيرا  ألنه رسول هللا إليهم 

اح طريق الحق خطابية جميلة إليضأساليب باهلل، وما استعمله من لي اإليمان تحمل شعيب كثيرا  وصبر علي دعوة قومه إ

ازداد ذ إجعل بعض الناس يصدقونه ويؤمنون بدعوته، ولكن ذلك األمر رمي اآلخرين بالخوف من اشتداد قوة شعيب، 

نهم ودين يتوعدون من آمن مع شعيب بإخراجهم من قريبتهم اذا لم يعودوا الي ديأخذوا عدد المؤمنين به وبدعوته، ولذلك 

هم وال يزنون لهم كالوإذا آبائهم ولكن شعيبا  وقف لهم بالمرصاد، فازداد القوم كفرا  وعصيانا  وصاروا ال يوفون المكيال 

ن السماء او يسقط عليهم نارا  مأن باعوهم شيئا  وراحوا يتهمون شعيب بالسحر والشعوذة ويتحدونه إذا بالميزان العدل 

.كان ذلك في إمكانه كما يدعي من قدرة خالقه إن ينزل عليهم العذاب 

” خير الفاتحين أنت وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق : ولم يجد شعيب نفعا  مع هؤالء القوم الكافرين فدعا ربه قائال  

ل وال تمنعهم فاستجاب هللا لدعائه ونصره عليهم فأرسل عليهم الحر الشديد فجعلهم ال يرتوون من ماء وال يحتمون في ظ

ين وهم ظل سحابة كبيرة فآووا تحتها مجتمعإلي جبال من شدة الحر، ففروا هاربين تاركين ديارهم والتجأوا أو تالل 

نزل عليهم يكتمل تحت السحابة حتي بدأت تلك الغمامة تأن يجدوا في ظلها النجاة، ولكن ما كاد عددهم جميعا  أن يأملون 

ي لحظات هم فوإذا الشرر واللهب وتصيبهم بصورة مباشرة فإذا جلودهم تتفسخ من وهج النار النازلة عليهم من السماء 

.قصيرة صاروا جميعا  من الهالكين 



قصة هاروت وماروت

التىعوذين القصة عندما نبذ اليهود كتاب هللا عز وجل و اتبعوا كتب السحرة و المشتبدأ 

ن زمن ملك سليمان علية السالم و ذلك عندما كان الشياطيفىكانت تقرأ من قبل 

ا و يقولوها كثيرة يلفقوها و يألفوهأكاذيب ما سمعوا إلى يسترقون السمع ثم يضيفوا 

من سيدنا زفىوقد انتشر ذلك . و يعملونها للناس يقرؤنهاكتب فىللكهنة و قد دونوها 

الم و ما تم الجن تعلم الغيب و هذا علم سليمان علية السأن سليمان علية السالم حتى قالو 

 ملكين و الطير و الريح فأنزل هللااإلنس لسليمان ملكة اال بهذا العلم و به سخر الجن و 

لسحر و هاروت و مارون لتعليم الناس السحر ابتالء من هللا عز و جل و للتمييز بين ا

سحرة و و بين كالم الأجمعين عليهم السالم األنبياء الفرق بين علم إظهار المعجزات و 

.  المنجمين 

السحر تعليم الناس و نصحهم بأنهم ابتالء من هللا فمن تعلمفىهاروت و ماروت وبدأ 

. يمانه إو االعتقاد به ثبت على عملها كفر باهلل و من تعلم و انتهى عن واعتقدهمنهم 

زوجه ء و التقربين المرفىفتعلم الناس من هاروت و ماروت علم السحر الذى كان سببا 

أبدا عون يخلص هللا تعالى عند ذلك نفور و خالف بين الزوجين و لكن ال يستطيبأن 

ال تىالاألسباب السحر من ألن هللا تعالى إال بإذن شخص بأىاألذى الضرر او لحاق إ

.ومشيئتةتؤثر بنفسها بل بأمر هللا 

إللحاق ر سخروا علم السحأنهم اآلخرة حيث فىالناس الذى يضرهم وال ينفعهم فيتعلم 

رة بكتاب هللا و السحتتلوه الشياطين من استبدل الذى أن الضرر بالناس و لقد علم اليهود 

.اآلخرة فبئس ما فعلوا فىليس له نصيب من الجنة 

ين هاروت و ماروت حتى يرشدوا الناس و يفرقوا بأنزل هللا عز وجل قد إن : الخالصة 

به الكهنة هللا له به الملك و بين الباطل الذى جاءأتم الحق الذى جاء به سيدنا سليمان و 

.لمعجزة بالناس و هكذا تم التفريق بين السحر و اإللحاق األذى و المشعوذين والسحرة 



ت عظمة هللا سبحانه وتعالى الكون كلّه، وخلق السماوات واألرض فأبدع وأعجز، وتجلّ خلق 

خلقه في جميع مخلوقاته من أصغرها إلى أكبرها، بدءا  من خلق الكواكب، والمجرات، 

ى دالئل قدرة والحيوانات، والنباتات، واإلنسان، وانتهاء  بذرات الرمال والكائنات الدقيقة، وتتجل

فِي إِنَّ »: زيلهللا تعالى في الكثير من األشياء التي ال حصر لها، يقول رب العزة في محكم التن

النَّه ارِ  ِف اللَّي ِل و  تاِل  اخ  ِض و  األ  ر  اِت و  او  ل ِق السَّم  ، أي [190: آل عمران]« األ  ل ب ابِ آل  ي اٍت أِلُوِلي خ 

.  مأّن التفكر في خلق هللا وإعجازه ودالئل قدرته يحتاج إلى عقل يفكر ويتأمل ويفه

، وحركة أكثر الدالئل على قدرة هللا تعالى خلقه للنظام الدقيق الذي يسير عليه الكونومن 

الشمس، والقمر، والنجوم، والكواكب، حيث ال يطغى أحد على اآلخر، وال يتأخر أي من هذه

لما كان الكون لما كان هناك ليل أو نهار، ويدبر الكواكب عن مساره أبدا ، فلوال أّن هللا تعالى 

النعدمتو، األرضهناك شمس تشرق بدقة وتغيب في موعد معين، ولما تعاقبت الفصول على 

.  الحياة

ال الشامخة أيضا  في خلق الجبتعالى تتجلى سبق  فإن دالئل قدرة هللا وباإلضافة إلى ما 

اكنيها، فلو الراسية التي خلقها هللا تعالى لتحفظ توازن األرض، ولتمنع تخلخلها تحت أقدام س

الئل قدرته كانت األرض كلها مسطحة ألصبحت الحياة فيها مستحيلة غير متوازنة، كما تتجلى د

الشمس في المسافة التي تفصل بين األرض والشمس، فلو كانت األرض أقرب قليال  إلى

ال  لتحولت النعدمت الحياة على األرض بسبب ارتفاع درجة حرارتها الكبير، ولو كانت أبعد قلي

.  إلى كوكب متجمد، لكنه جّل وعال خلق فأبدع

ث تستطيع قدرة هللا سبحانه وتعالى في خلقه للجاذبية على سطح األرض، حيوهكذا تتعاظم 

ش المخلوقات المخلوقات العيش على سطحها دون أن تطير، فجعل مقدارها ثابتا  ومتناسبا  مع عي

عليها، جميعها، ومن دالئل قدرته أن خلق لألرض غالفا  جويا  سميكا ، يحفظ درجات الحرارة

ئل ويحميها من أشعة الشمس الضارة، كما يحميها من ارتطام الشهب والنيازك، وهذا كله من دال

. قدرة هللا تعالى

المطر على األرض، وإلى جانب ما سبق فإن  من أبرز دالئل قدرة هللا وعظمته نزول 

يانعة، والسحاب الذي يقطع آالف األميال ليتجمع ويهطل فوق األرض الميتة لتصبح خضراء

ينها، فرغم وكذلك وجود التنوع الحيوي الكبير على األرض، بما يضمن بقاء التوازن األحيائي ب

السل وجود الكثير من أنواع الحيوانات والنباتات، ال يطغى أي نوع على اآلخر، وتسير الس

واع الغذائية وفق نظام عميق يضمن استمرار الحياة دون أن تحدث المجاعات أو تنقرض األن

فتبارك هللا أحسن الخالقين

7ـ 3الدين والكون                

أكتب نصا يف دالئل قدرة اهلل وعظمته يف خلق الكون: 
.ة مستعينة باملعلومات اليت اكتسبتها من مادة التربية اإلسالمي


