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  انترنيت المستقبل 

  
  : الحوصلة

  
عدم وصول اUنترنيت إلى الحدود القصوى Uن الخبراء يؤكدون أنھا Uتزال في مھدھا كما أن مجاUت 

سع أكثر مستقب? بسبب تعطش الناس في مختلف بقاع العالم إلى مزيد من سرعة استخدامھا ستتو
اUنترنيت و التطبيقات التي تتطلب السرعة و يوجد عدة مجاUت Uستخدام اUنترنيت منھا التعليم و 

  .الثقافة و الفنون و الطب و تنبأ العلماء بمستقبل واعد ل?نترنيت
  
  

  خلق المسلم
  

لكن اUمام .جليزي يرجع اUمام عشرين بنسا زيادة ليختبره كيف يصرف ھذا المبلغ سائق الحافلة اUن
اUمر الذي جعل سائق .  اعا ذلك المبلغ لصاحبه,بحكم تشبعه بقيم دينه و مركزه اUجتماعي المميز 

ة الحافلة يعتنق اUس?م طواعية و عليه فان اUس?م انتشر ففي ارجاء العالم بفضل المعاملة الحسن
  ".الدين معاملة" مصدقا لقوله صلى هللا عليه و سلم 

  
  

  بركان اولدينيولتغاي
  

  : مضمون النص
  

 نفسه لما توفره للسواح اgن في اfعجابلنغاي ظاھرة طبيعية تثير الخوف و بركان اولدينيو  •
 و البركان مع كل ھذا يعد , و لما تحدثه من ھلع و خوف في نفوس الناس ,من مناظر خ?بة 

 وھو مكان مقدس بالنسبة لقبائل الماساي , المنطقة باعتباره يجذب السواح �ھلصدر رزق م
 ,اذ يتقدون ان اgلھة مستقرة به فيتضرعون لھا من اجل ان تمنحھم الخلفة و الماشية و المطر 
و ھذا اعتقاد خاطئ يتنافى مع كل ما حملته الرساUت السماوية المقدسة للبشر على السنة 

  .اء و المرسلينا�نبي
  
  

  التوتر العصبي 
  

  الفكرة العامة 
  

التوتر العصبي مرض نفسي خطير استفحل في اUنسان نتيجة عدم رضاه بواقعه و سعيه الى جمع المال 
 و فشله في تحقيق اح?مه الوھمية جعله يعيش حياة قلقة ,و الوصول الى كل ما انتجته المدنية الحديثة 

  الخ......لى المخدرات و شرب الخمر و المنومات و اUنتحارمما يدفعه الى اUدمان ع
في اUن نفسه و Uخ?ص الناس من ھذا ي لو ھذا الوضع بدوره يؤدي الى ھدم بيانه الجسمي و العق

  ".اU بذكر هللا تطمئن القلوب " قال هللا تعالى.الوضع اU باللجوء الى العقيدة اUس?مية 
  
 



 
 

  الزراعة بماء البحر
  

زراعة بماء البخير تقنية حديثة تلعب دورا فعاU في رفع مستوى اUقتصاد الوطني و تخلص الب?د من ال
  .التبعية الغذائية اذا اعطيت اUھمية المستحقة من قبل المشرفين على القطاع الف?حي 

  
  

  الطاسيلي ذلك المتحف الطبيعي 
  

  : مضمون النص
  

ٌ النقوش التي وجدت على صخور صحراء شمال إفريقيا تثبت يبين الكاتب في ھذا النص ان الرسومات و
ّ كما تعبر ھذه ,اثباتا U مجال للشك فيه ان مطقة الصحراء كان آھلة بالسكان و مكسوة بالغطاء النباتي  ٌ

  .الرسوم عن حياة و معتقدات انسان تلك العصور
  
  

  ٌّأحب العاملين 
  
اعر الحب و اUحترام و التقدير للعاملين المبدعين النص خاطرة يزف من خ?لھا جبران خليل جبران مش

الساعيين باستمرار الى التجديد و الرفاھية و الحرية معبرا في ذات الوقت عن مدى كرھه و احتقاره 
  .للخاملين المتقاعسين الراضين بحياة الذل و الھوان و الطفيليين الذين يحصدون ماU يزرعون

  
  

  م?مح ثورة جديدة
  

 مبينا العوامل التي ساعدت على ,يعرض الكاتب في ھذا النص مظاھر شروع الشباب في قيادة العالم 
جماحه مكبوحة و مازال بعيدا عن المشاركة في تسيير ذلك و مستثنيا منھم الشباب العربي الذي مازالت 

تماعية تلبي متطلبات ب?ده و تأدية ادواره في مجتمعه باعتباره لم يخضع بعد الى امظمة تعليمية و اج
  .ّ و تمكنه من اUندماج في مجتمعاته و تقلد المسؤولية فيھا,حياته 

  
  

  الموسيــــــقى 
  

يشعر اUنسان ان قلبه يفھم جميع اUصوات المحيطة فيھتز لھا طربا و تنھدا طورا بفواعل  •
  .اUسير

برھا الفرس و المصريون للموسيقى شأن كبير عند اUمم منذ القدم حيث عبدا الكلدانيون و اعت •
 .روح هللا بين البشر

كما .الموسيقى رفيقة اUنسان منذ القدم Uنھا تجدد غرائز الناس على الكفاح و تؤلف بينھم  •
 تؤنس الراعي في وحدته و المسافر في سفره

  
  



  
  ّالوطنية

  
تھم و حب الوطن متجذر و فطري في جميع الناس على اخت?ف اعمارھم و اجناسھم و مواطن اقام
 يترجمه , معتقداتھم لكنه كامن يظھر بوضوح عند تعرض الوطن للمحن و ا�زمات و ا�خطار الخارجية

  .و التفاني في خدمته في حالة السلم.الذود عن الوطن في حالة الحرب
  
  

  الشعب الصيني 
  

  حب الوطنيريد الكاتب ان يبرز من خ?ل ھذا النص ان الحضارة الصينية المعاصرة ماھي اU نتاج ل
  . و التعلق به

  
  

  تسلق الجبال 
  

  .المراحل التي قطعتھا ھواية تسلق الجبال عبر ا�زمنة و دوافع الناس المختلفة الى ذلك
 
  
 

  من ھو ا�قوى ؟
  

  الع?مات الدالة على قوة سوس?ن •
 انبھار سوس?ن بقوته الجسدية دفعه الى البحث عمن ھو أقوى منه لينافسه •

  عدم تحقيق ھدفه الذي رحل من اجلهخيبة امل سوس?ن في •
  

  المغزى العام للنص 
  

  .يبلغ النحيف العاقل بحكمته ماU يستطيع ان يبلغه القوي المتھور بعض?ته
  
  

  الناشئ الصغير
  

  خير كنز يرثه اUوUد عن ابائھم ھو ثروة العقل و اUداب و العلوم و ھي تغنيھم الف مرة عن ثروة المال
  
  
  
  
  

  نھا ذھبا ك?ب يساوي وز
  

  لذلك يجب الرفق بھا.الك?ب حيوانات وفية ل?نسان تؤدي واجباتھا اتجاھه بكل امانه و طاعة و اخ?ص 



  
  

  المسجد الجامع الكبير
  

يشھد على براعة المسلمين في الفن المعماري .جامع ا�مير عبد القادر بقسنطينة تحفة فريدة من نوعھا
 وھو اgن يلعب دورا كبيرا في نشر ,و المغاربة في تشييده تظافرت جھود الجزائريين و المصريين 

  .اUشعاع الديني و الفكري و الحضاري بب?دنا 
  
  

  التنوع الحيوي
  

 وھو U يتحقق اU بالمحافظة على ,ّالتوازن البيئي عنصر مھم لحياة اUنسان و مختلف الكائنات الحية 
  عمل على مساعدة ھذه الكائنات الحية على الحياة و من ھنا ينبغي ال.الثروة الحيوانية و النباتية

  .كي نحيا
  
  

  معركة بعد أخرى 
  

  المرأة ھي المجتمع اذا حافظنا عليھا بنينا مجتمعا قويا و اذا اھملھا الرجل كان ھو اول ضحية 
  

  المغزى العام 
  

  .ٌمن الواجب اعطاء الحق لصاحبه قبل ان يطالب به
  
  

   تالصحافة العربية في عصر القنوا
  

  نفور القارئ من الكتب و الصحافة بسبب الحملة التكنولوجية التي شنتھا وسائل اUع?م الحديثة
  

  
  

  ھجرة ا�دمغة
  

الطور و التقدم للدول المرحبة بھاته ..ھجرة اUدمغة و الخسائر التي تتكبدھا دول المھاجرين في المقابل 
  .ا�دمغة
  
  
  

  بيت العرب الجزائري
  

www.algerianhouse.com 
  



  
  
  
  

  جمعيات في مواجھة الكوارث
  

يبين الكاتب ان البلدان ا�كثر عرضة للكوارث ھي البلدان النامية حيث تلعب جمعيات 
  .الصليب ا�حمر دورا فعاU في تقديم المساعدات لضحايا ھاته الكوارث

  
  
  
  
  

  تمنياتنا لكم بالتوفيق في امتحانات شھادة التعليم المتوسط ان شاء هللا
 
 

Uتنسونا بصالح دعائكم   
  
  

  مع تحيات 
  

  بيت العرب الجزائري
  

www.algerianhouse.com 
 
  


