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 ٔمزأ فٟ ٘ذا اٌؼذد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِجٍخ  خبّطخ فٟ سِٓ اٌىٛرٚٔب

 

2020اٌؼذد األٚي أفز٠ً  اٌظٕخ   

 

 

 

 

:ػٍٝ اٌّٛلغ  سٚرٚٔب      

http://tolerance-tunisie.com 

 

 

:ػٍٝ اإل١ًِراطٍٛٔب   

majalla.rabitaLTT@gmail.com 

 

 

:رئ١ض اٌزذز٠ز  

ط١ٙز اٌخزاط. أ  

 

 

:رظ١ُّ   

١ٍّ٘خِٙٝ .أإثزٙبي ػجذ اٌمبدر ٚ .أ  

 

 

:اٌزذل١ك اٌٍغٛٞ   

طبِٟ اٌزٛطٟ. ػبدي اٌمّبطٟ ٚ أ. أ  
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 رطبٌخ شىز
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اٌذبجخ ٚ 

الء   داإلة  
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اٌّٙذ٠ٚخ فٟ 

 ػم١ذح ا١ٌٙٛد
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ط١ىٌٛٛج١خ  

اٌطفً فٟ سِٓ 

 اٌىٛرٚٔب 



 3  | مجلة والدة األمل

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّٚ  ي اٌىالَأ

 أثٛ ِٙذٞ ثبطزشٙبد اٌفز٠ك لبطُ ط١ٍّبٟٔ ٚ 2020فززخ اٌؼبَ اٌجذ٠ذ ا

د ػ١ٍٕب أطبث١غ ٚ ٔذٓ رّ َ إٌّٙذص ٚ ػشٕب أ٠بِب ٔزٜ ف١ٗ إٌظز اٌمز٠ت ٚ

فمذ ..فٟ اٌذجز اٌظذٟ ٚ إٌفض رذػٛ أْ رشٚي ٘ذٖ اٌغّخ ػٓ ٘ذٖ األِخ

 ..لذ أٔفض أدجّزٙبراٌجالء ٚ ثزح اٌخفبء ٚ ثىذ اٌؼ١ْٛ ٚ فبإشزذ 

 ..ث١ٓ لبرئ ٚ داع .. ٚ اٌىً جبٌض ٠ٕزظز 

فًٙ ٘ذٖ ِظبدفخ أَ ٘ٛ رذث١ز ..أشٙز ل١ٍٍخ ػشٕب ف١ٙب دذص١ٓ جذ٠ذ٠ٓ 

 إالٟ٘؟؟

أو١ذ إْ هللا دى١ُ ال ٠ٕظت إٌٝ اٌؼجش ٚ ل١َٛ فال ٠ظزم١ُ أِز دْٚ رػب٠زٗ 

فززر١ت ٘ذٖ األدذاس .. فخ ْ ٠ىْٛ ٘ذا األِز ِذض طذٚ رذث١زٖ فّٓ اٌّذبي أ

فٟ فززح ٚج١شح ٠ٕجئٕب ثّب ال ٠مجً اٌشه ثأْ هللا جً ٚ ػال ٠ج١ٓ ٌٕب  ٚٚلٛػٙب

أْ ٕ٘بن ِٕٙبجب ل٠ّٛب ٚ طز٠مب ٚاضذب ٌّجزغٝ اٌذ٠ٓ ٚ غب٠خ اٌّزاد ٠جذأ فٟ 

جٗ إٌٝ غز٠برٙب ٚ اٌزَٛ اٌزخٍٟ ػٓ ِفبرٓ اٌذ١ٔب ٚ رزن َػبٌُ اٌشٙبدح ٚ ِٓ س

هللا رؼبٌٝ ٚدذٖ ٚ اإلخالص ٌٗ ٚ رٙذ٠ت إٌفض ٚ رزث١زٙب ثشىً ػٍّٟ ٌزىْٛ 

ِز ٚ إٌٛاٟ٘ اإلال١٘خ ٚ ٠خزُ ٘ذا إٌّٙبط ثبٌزذٍٟ اِظزؼذح ٌٕشٚي األٚ

ثبٌّفب١ُ٘ اٌظبدلخ ٚ اٌم١ُ اٌذمخ ٚ ػٍٝ رأطٙب اٌزظ١ٍُ ٚ اٌخضٛع ٌألِز 

 ..اإلالٟ٘ 

ٌذّذ هلل ػٍٝ إرّبَ ٔؼّٗ ٚ اٌذّذ إٌٝ أفك إٌجبح ٚ اٌفالح  فبٚ ٕٔزمً 

ْٖٚ أدظٓثغدٚ جؼٍٕب هللا ِّٓ ٠ظزّؼْٛ اٌمٛي فٟػٍٝ ِب اثزالٔب ثٗ 

. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.sahafahn.net/news3954957.html&psig=AOvVaw289SolZx11ePseGzBBMJU8&ust=1586963674502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCNj8ia6OgCFQAAAAAdAAAAABAU
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 رسالة شكر
  سعٌدة الصوافً.أ                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحٌة شكر  .نهج والطرلاتاتهم ٌعممون األافة بمرشّ ظلى عمال النإ كبارإتحٌة شكر و

ضد هذا الوباء  ممعركتهول فً األ طار الطبً والشبه الطبً جنود الصفاإل إلى وإكبار

 .الشرس

شارل نٌكول الذي تعرف على  مختبر مستشفىكبار للفرٌك الطبً فً إشكر و تحٌة 

التسلسل الجٌنً لفٌروس كورونا فً تونس  

التً ٌمدمها الٌنا لى شبابنا الواعد على تلن االنجازات التكنولوجٌة إكبار إتحٌة شكر و

 .لى غٌر ذلنإ جهزة تنفس اصطناعٌةأ, تعمٌمبٌت , روبوتات مفً كل ٌو

م مع غٌره مؤونة طعامه فً هذه و تماسألى كل من تبرع من ماله إكبار إتحٌة شكر و 

  .روف الصعبةظال

من وهم بمكبرات الصوت ٌشددون على المواطنٌن بالتمٌد كبار الى رجال األإتحٌة شكر و

كبار لمن لزم بٌته وطبك لواعد حفظ إبالحجر الصحً العام ومالزمة بٌوتهم تحٌة شكر و

 .الصحة

 شد دارن

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.sahafahn.net/news3954957.html&psig=AOvVaw289SolZx11ePseGzBBMJU8&ust=1586963674502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCNj8ia6OgCFQAAAAAdAAAAABAU
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    دي اٌمّبطٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وٛٔٛا طٕبع اٌّظزمجً 

وٛٔٛا طٕبع دزوخ اإلثذاع فٟ  

 األِخ

   ّٓ ّٓ وٛٔٛا ط اع اع إٌظز ٚ ط

 اإلٔظبْ 

 ِظزمجٍٕب ٘ٛ اٌؼٍُ  

 طٕؼٛا لٛح اٌزفى١زا 

 اطٕؼٛا لٛح اٌذزوخ   

 اطٕؼٛا لٛح اٌذ١بح 

الزذبَ  ػٕذِب ٔىْٛ أِخ  

ِخ إٌَٛ فٟ أزظبر أاٌّظزمجً ال 

فإٕٔب ٔظزط١غ أْ ٔزمذَ , اٌّظزمجً 

. 

ِخ أػٕذِب ٔىْٛ أِخ اٌؼمً ال   

ِخ أٚ أِخ اإلرادح ال , االٔفؼبي 

ٚ أِخ الزذبَ , االطززخبء 

ِخ إٌَٛ فٟ أزظبر أاٌّظزمجً ال 

 .فإٕٔب ٔظزط١غ أْ ٔزمذَاٌّظزمجً 

 

 

 ػبدي اٌمّبطٟ. أ
  . أ

أْ ٚجٛد اإلٔغاْ فٟ ِغشح اٌذ١اج ٚ داخً شثىح اٌؼاللاخ اٌرٟ ذجّؼٗ 

تاٌطث١ؼح ِٓ جأة ٚ تأخ١ٗ اإلٔغاْ ِٓ ٚجٗ آخش ذجؼٍٗ ٠ؼ١ش داٌح اٌرجارب 

اٌمشآْ ِٓ خالي ت١ٓ اٌفؼً ٚ االٔفؼاي ٚ رٌه ٘ٛ جذي اٌٛجٛد اٌزٞ ٠فصخ ػٕٗ 

٠ب أ٠ٙب "اٌّٛالف اٌرٟ ٠خاطة تٙا اإلٔغاْ فٟ ِٛلغ االسذماء ٚ اٌرىاًِ 

" ٚ ت١ٓ ِٛلغ اٌرغافً ٚ اٌغمٛط "  اإلٔظبْ أه وبدح إٌٝ رثه وذدب فّالل١ٗ

خبة )ٚٔفض ٚ ِب طٛا٘ب فأٌّٙٙب فجٛر٘ب ٚ رمٛا٘ب لذ أفٍخ ِٓ سوب٘ب ٚ لذ 

اجٗ وً أٔٛاع إٌّاعثاخ ٚ أٙا دم١مح اٌٛجٛد ٚ ٘ٛ ٠ٛ" (ِٓ دطب٘ب 

دح ف١شٚط وٛسٚٔا ئاٌطٛاسٜء ٚ فٟ إطاس ِا ذؼ١شٗ األِح ِٓ اٌّثاغرح ٌجا

.  اٌرٟ طاٌد وً إٌاط دْٚ اعرثٕاء ٚ دْٚ ل١ذ أٚ فشص 

 ؟و١ف ٠ٕجغٟ أْ ٔمزأ اٌذبٌخ فٟ ضٛء اٌّؼطٝ اال٠ّبٟٔ

أْ اإلٔغاْ اٌّؤِٓ اٌزٞ ٠ؼ١ش اٌثمافح اٌمشآ١ٔح ٠ٕثغٟ أْ ٠رغٍخ تاٌّؼشفح  

اٌّث١ٕح ػٍٝ اٌؼٍُ ٚ تاػرثاس أْ اٌّؼشفح تذشوح ٘زا ج ٚ اإل٠ّاْ اٌّؼشف

ُٞي  ّٟي اٌف١شٚط غ١ش لطؼ١ح ٚ غ١ش  اترح ٠جة ػ١ٍٗ أْ  ٘زٖ اٌّؼشفح ١ٌأِٓ ششٖ  َْن د

اٌغالح اٌزٞ ٠ذمك  ٚ اإل٠ّاْ ػٍٝ اعاط أٗ. ٚ شش أرماي اٌؼذٜٚ ٌآلخش٠ٓ

اٌذصأح إٌفغ١ح ضذ اال١ٙٔاس اٚ اٌخٛف اٌّرضا٠ذ اٚ اٌشؼٛس تاٌض١ك ٚ فمذاْ 

اٌذٞ خٍك اٌّٛد ٚ ( "وغٕح ذاس٠خ١ح )اٌرٛاصْ ٚ اػرثاس رٌه ِٓ لث١ً االترالء 

اٌزٞ ال ٠غرثٕٟ أٞ أدذ ٚ ٘زٖ دػٛج إٌٝ أْ " اٌذ١بح ١ٌجٍٛوُ اٞ ادظٓ ػّال 

ِؼٙا  ػًاف٠اج اإلٔغاْ ِٓ اٌّفرشض أْ ٠دٔرؼاًِ ِؼٗ وّشدٍح ذٛاجٗ ح

تأدٚاخ اٌٛالغ اٌّٛضٛػٟ اعرٕادا إٌٝ ِؼط١اخ اٌؼٍُ ٚ االدر١اط اٌؼمٍٟ ١ٌذمك 

  . اٌرجأظ فٟ ِٛلؼٗ االجرّاػٟ ٚ اٌذ١اذٟ

ٌٕٚجٍٛٔىُ ثشٟء ِٓ اٌخٛف ٚ اٌجٛع ٚ ٔمض ِٓ " ٚ تاٌّؼٕٝ اٌمشآٟٔ 

ػٍٝ اٌّؤِٓ أْ ٠خٛضٙا ٚ ِشدٍح ٠جة ......." األِٛاي ٚ األٔفض ٚ اٌضّزاد

ٌىٓ تّٕطك ذذ٠ٍٛٙا إٌٝ ِٕح ٚ ِٕذح ٠غؼٝ ف١ٙا إٌٝ ذذم١ك االٔرصاس ػٍٝ 

اٌز٠ٓ " ٚ ثشز اٌظبثز٠ٓ "اٌٛ٘ٓ ٚ اٌضؼف اٚ االعرغالَ ف١ىْٛ ِٓ أً٘ 

تاالٔفراح ػٍٝ  ٘اذصاس ٚ ذذ٠ًٛاالْلطؼٛا شٛطا فٟ ِجاي اٌمشب ِٓ هللا فٟ 

لذاَ ػٍٝ اٌّغرمثً إٌفظ ٚ ذذذ٠ذ اٌّغؤ١ٌٚاخ ٚ اإلآفاق سدثح ِٓ ِشاجؼح 

 .تىً  ثاخ

 

 الحاجة و اإلبتالء
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جٛدح اٌشبفؼٟ.أ  

  

 

  علٌها كتبهم المقّدسةأنَّ عقٌدة المـــخلّـص أصٌلة فً الدٌانة الٌهودٌة قد أّكدت  

 : ملخصا  فً ما ٌلً كميلعونعرض 

ّن هللا سٌرسل للٌهود مـــنقذاً ٌنتشلهم من البالٌا والنكبات، وٌضعهم فً المكانة التً تقتضٌها أٌعتقدون  إنهم 

المنحدر من نسل داود، والذي سٌأتً لٌُعٌد ( المسٌح الُمنتَظر)، وأطلقوا على هذا المخِلّص لقب االختٌارفكرة 

 "إسرائٌل"التوراة نافذة المفعول فً  أحكام، وٌجمع شتات الٌهود فً فلسطٌن، وٌجعل "اسرائٌل"مجَد 

اة وذكروا على اثر ذلك الكثٌر من النصوص واألخبار، فقد جاء فً التور (6)والعالَم

 (.( )كة تخدمها جمٌع االمم والشعوبعلى سحب السماء، وٌعطى المجد والملك وممل اإلنسانأتً ابن سً -

ِمن  -الذي سٌنقذ بنً إسرائٌل من الشتات، وٌمنحهم السٌادة على العالم-وأّن عقٌدة المــــنقذ الموعــود 

الذي سٌأتً فً آخـــر الزمان لٌمأل أهم عقائد الدٌانة الٌهودٌة، وإّن هذا المخلص المسٌح المنتظر هو 

 ً   .االرض عدالً وسالما

ابتهجً جداً ٌا ابنة صهٌون  ) :الصحاح التاسع ٌقول عن مجًء المسٌح المنتظر )ءاء فً سفر زكرٌاوج

، وأنّه سٌدخل القــدس، (8)واهتفً ٌا ابنة اورشلٌم، ألّن ملكك مقبل إلٌك، وهو عادٌل ظافٌر ولكنّه ودٌع 

ماراً رمزاً للسالم، ولٌس حصاناً رمزاً للحرب، وإّن نفوذه سٌمتدُّ من البحر ومن نهر وهو راكب ح

الذي ٌنشر ( المسٌح المــــنتظر)أّن إسرائٌل ستسود العالم بمجًء و(. 9)الفرات إلى نهـــاٌة األرض 

، بعد (10)ي العالم الـعدالة بٌن البشر، وٌنقذ العالم من طغٌان الطغاة، وعلى ٌده تسود العدالة االلهٌة ف

 أن ٌقضً على قوى الشر بقوة ممنوحة له من الـــرب، وسٌكون النـــصر فً النهاٌة على ٌدٌه

 المهدوٌة فً عمٌدة الٌهود
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 لطفا بأنفسكم
٠بط١ّٓ ػجذ اٌظ١ّغ. أ  

عرفنا ثمافة المماومة من خالل الحرب على العدو الصهٌونً بكل 

وعشنا على مناصرة المضٌة الفلسطٌنٌة، ولكن أن . اشكالها وابعادها

أن تحمل السالح وتحارب العدو وتؤدي  تكون مماوما، هذا ال ٌعنً فمط

فً هذه المحنة  كننا نخوض الٌومل .واجبن الجهادي وتنصر المظلومٌن

فظهرت الجٌوش فً . نوعا آخر من الحروب وهً الحرب البٌولوجٌة

العالم وظهر العلماء واألطباء أكثر فً بلدنا فً الصف األول من 

المماومٌن مع كل اعوان األمن من حرس وجٌش وحماٌة مدنٌة عمال 

و كذلن ظهر العمل التطوعً من جمعٌات عدة مثل الهالل . النظافة

والكشافة وأطراف أخرى مواطنٌة بادرت بالتعاون وتسهٌل االحمر 

ردع كل ماهو  تعنً كذلن المماومةف .عملٌات عدة لمحاربة هذا الفٌروس

خطر على االنسانٌة والتصدي لكافة اشكال الظلم والمهر والعبودٌة حتى 

لو كان ذلن بمجرد مولف بسٌط من خالل محاربة افكار الجهل 

عدم  ه علٌناوضع الذي نعٌشه بات من المؤكد انو من خالل ال .والرجعٌة

الخروج من البٌت إال للضرورة ومع الحذر الشدٌد وتطبٌك كل لواعد 

السالمة ٌتطلب الكثٌر من الصبر والحكمة فً التعامل مع اآلخر لحماٌة 

 .الذات وحماٌة الغٌر وهذا اٌضا ٌعتبر مماومة ببعدها األخاللً والروحً

صبرا لطفا بأنفسكم وباالنسان  كونوا أكثر. حٌاتكمومٌن فً كل كونوا مما

 .أٌنما كان
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 أم دمحم بشٌر.أ

أنَّ الصوم بما فٌه من كّفِّ النفس عن الطعام والشراب، وغٌرها من المفطرات 

ل  د الفرد على درجٍة مهمٍة من لوة اإلرادة والتحمُّ والصبر فً ٌمكن أن ٌعّوِّ

األمر الذي ٌسهل علٌه تحمل معاناٍة أخرى وأخرى، مما تتطلبه الحٌاة , المعاناة

ومصاعُب أسرٌةٌة، , فردٌةٌة ، وفٌها مصاعُب اتالءتبافإنَّ فً الدنٌا  .الدنٌا

وغٌر ذلن، فإنها ال , فً التكلٌف الشرعًومصاعُب , مصاعُب اجتماعٌةٌة و

  .ماٍن ومكانتصفو ألحد، وال ٌستمرُّ حالها بأّيِّ ز

هذه المصاعب، والمطلوب  والفرد ٌحتاج إلى لوٍة فً اإلرادة والصبر لتحمل

ًا  واال . معه رضا وتسلٌمٌة وشكرٌة هلل عزَّ وجلٌرافمه الذي  صبرال هو ذلن دٌنٌا

فما أكثر الناس الذٌن ٌواجهون المصاعب بصبٍر ولكنه صبرٌة معه مكرٌة وحٌلةٌة 

فهذا . وكفرٌة بنعمائه وآالئه,  ولدرهبل معه اعتراضٌة على لضاء هللا, وغدرٌة 

ًا، بل هو ٌضرُّ صاحبه فً اآلخرة بكّلِّ تأكٌد ًا دٌنٌا  .الشكل من الصبر لٌس مطلوبا

بر إلى والمهمُّ، أنَّ الصوم بصفته طاعةًا هلل عزَّ وجل، سوف ٌربً اإلرادة واللّ 

ًا  ًا  وعندئٍذ سٌكون الفرد صابراًا . الجهة الصحٌحة المطلوبة دٌنٌا ًا محتسبا  راضٌا

 .نعٌمشاكراًا لتكون آخرته آخرةًا 

 من فمه األخالق

 

 الصوم 
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، وبما أن فٌروس "الملك هو المادة الخام لكل األمراض النفسٌة"لول عالم النفس سٌغموند فروٌد                 

واالرتٌاب المستجد ٌثٌر الملك لدى أغلبٌة سكان الكرة األرضٌة، فٌدفعهم الى الخوف " كورونا"

وبالتالً نحو سلوكٌات متنالضة غٌر منطمٌة فمن المحتمل أن ٌضطرب تمدٌر األفراد ألنفسهم كما 

لذا تظهر . بسرعة غٌر متولعة ٌضطرب تمدٌرهم للخرٌن، خاصة أن انتشار هذا الفٌروس ٌتمّ 

، مراراًا وتكراراًا بحجة التطهٌر من المٌكروبات غسل الٌدٌن، مثل المهري الو سواساألعراض 

والفٌروسات  لهذا ٌوصً خبراء وعلماء النفس بفعل ما بوسعن للسٌطرة على الهلع، دون المبالغة 

ًا مع البماء على اطالع دائم، كما ٌمول الباحث هولمان من جامعة كالٌفورنٌا نعلم »: فً رد الفعل طبعا

لهذا ٌكفٌن أن تحصل على ما . حاالت ٌمكن أن ٌزٌد من للك المرءأن المبالغة فً عرض األنباء وال

مع بماء األطفال فً المنزل وااللتزام بالحجر الصحً فهم األكثر عرضة للملك « تحتاجه وتترن البالً

وسائل دفاعٌة لمجابهة  إلى نفٌلجؤووالتوتر خاصة اذا كانوا من ذوي النفسٌة الهشة وسرٌعً التأثر 

 :من بٌنهانذكر  التأللم الوضع ومحاولة 

 ٌستطٌع من خالله تجاهل الوضع المسبب للملك :الكبت*  

  اآلخرٌنالنفور والعناد او تراجع لالعتماد على  أسالٌبالرجوع الى  :النكول* 

وهو محاولة الشعورٌة للتموٌه على مشاعر غٌر مرغوب فٌها فمثال اذا كان  :التكوٌن العكسً*

 الطفل بحاجة للعطف فهو ٌظهر عكس ذلن كالمستغنً عن العطف 

 وهو استجابة ٌحاول من خاللها أن ٌغطً عٌبا عنده :التعوٌض*

 شخصٌة االب او االم كتملٌد الغٌر، تبنً شخصٌة مختلفة ةأو محاكا: التممل* 

اجتماعً موجب، نجد ان الطفل هنا  صور لتفاعل بٌنما تعتبر الوسائل السابمة :نسحاباإل*

 .ٌستعمل وسٌلة سلبٌة النه سٌنسحب للهروب من التوتر

مساعدته لمواجهة الصعوبات وٌكون لتً ٌعتمدها الطفل ٌساهم فً فهمنا للوسائل الدفاعٌة ا     

الطفل على فهم المولف من ناحٌة وتحدٌد ماهٌة  ذلن عبر التواصل االٌجابً والفعال الذي ٌساعد

شعوره من ناحٌة اخرى وبذلن ٌصٌر لادرا على تعلم السٌطرة على مشاعر الملك والمدرة على 

 .مواجهة الموالف الصعبة

 https://www.independentarabia.com/node    : المراجع   

 https://www.alquds.co.uk            

 اللفت حقً' سٌكولوجٌة الطفل' 

سنٌة العكاري.أ سٌكولوجٌة الطفل فً زمن الكورونا         

https://www.independentarabia.com/node
https://www.alquds.co.uk/


 10  | مجلة والدة األمل

 

 

 

دخل جحا المحل و سأل عن . و أحد الزبائن فً خصامذهب جحا إلى السوق فوجد صاحب المصاغة 

 .سبب المشكل

بمناسبة عٌد مٌالد زوجتً جئت إلى هذا المحل و اشترٌت لها بعض الحلً و لما لدمتها لها : بونزّ ال

 .رفضته فجئت ألرجع نمودي و لكنه رفض

 .كالمها نمررما رأٌكم أن تأتً الزوجة و تخبرنا عن سبب رفضها هذا الحلً و من : جحا 

 .المالبس ة و كانت جمٌلة الوجه و لكن رثّةبعد دلائك مضت كأنها الساعات لدمت الزوج

 ٌا سٌدتً لماذا رفضت هذا الحلً رغم أنه من أجود المنتوجات صناعة؟: جحا 

ة ٌا سٌدي ما نفع الحلً عندما ٌكون هنان أناس ٌموتون جوعا ؟ و كما ترى أنا لست مهتمّ : الزوجة 

و كنزي الوحٌد هو إسالمً و عندما نموت لن نأخذ معنا سوى ة رغم أن زوجً من أغنى التجارضبالمو

 فلم التبذٌر؟. الكفن و الذنوب و األجر

 

 .الحمٌدة ٌدي فكما ترى ففً زوجتن كل الخصالأهنئن على اختٌارن الصائب ٌا س: جحا 

 

 

 

 جحا و الصائغ
تموى بن ٌغالن: الفتاة الناشئة   
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Ingrédient s de Sel Ferino : 

Pâte à choux 

Crème mosline 

Pâte feuilletée 

 

 

 

 

Ingrédient s : 

Pâte à choux 

Crème mosline 

Pâte feuilletée 

 

 

Pâte feuilletée :  

- - Préchauffer le four à 180° 

- Déposer les cercles de pâte feuilletée 

- Piquer le dessus de très nombreuse fois de façon très serrée 

Et cuir à 30° 

 

 

Pâte feuilletée : 

- - Préchauffer le four à 180° 

Technique de fabrication SEL FERINO : 

-Garnir la poche douille n°13 

- -Dresser une couronne de pâte à choux de 20cm 

(je trace sur le plat un cercle pour pouvoir bien 

dresser) 

-Réaliser un quadrillage de pâte à choux à 

l’intérieur de ce cercle. 

-Saupoudre de sucre 

-Cuir à 20 mn 

-Déposer la fond de pâte feuilletée taillé à la taille 

de la pâte à choux 

-Déposer ensuite ce fond de pâte feuilletée sur le 

plat de service. 

-Déposer une belle couche de crème pâtissière. 

-Déposer la couronne de pâte à choux dessus 

Sel Ferino مرطبات 

رباب شول.أ  
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Ingrédients de Crème 

mosline : 

Crème pâtissière + 150 g 

de beurre 

La crème pâtissière : 

Lait : 500g 

Sucre semoul : 100g 

Sucre Vanille : 1s 

Poudre à crème : 60g 

 

Technique de fabrication crème moslino : 

-Faire bouillir 2/3 de lait avec la sucre semoul et 

sucre vanille 

- Mélanger la poudre crème avec le reste de lait. 

- Une fois le lait bouillit incorporer la mélange 

(lait+ poudre crème) et feuilleter 

énergiquement et donner deux ébullition à la 

crème. 

= Maintenant batteur le beurre avec le crème 

pâtissière qui prêter . 

 Ingrédient s Pâte à choux : 

Lait : 250g 

Beurre : 100g 

Sucre semoul : 10g 

Sel fin : 1p 

Farine : 150g 

Œufs : 5p 

 

 

 

Ingrédient s : 

Pâte à choux 

Crème mosline 

Pâte feuilletée 

 

 

Technique de fabrication de pâte à choux 

-porter le lait , le beurre et sucre semoul, sel fin sur le feu. 

-A l’ébullition, rajouter la farine sans cesser de remuer à la 

spatile en bois, jusqu’à la cuisson à la nappe. 

- retirer le feu et laisser refroidir. 

Un fois la panade est refroidie, incorporer l’œuf un par un 

chaque adjonction à la spatil. 

-la pâte à choux est prête 

- Dresse à l’aide d’une poche d’ouille n°8 unie sur une plaque à 

four chemisée d’un slipate 

Cuir à four T=180° à 25min 
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 إبداع

 

   بورزلً زٌنب.أ   إبداع

رحمة التوسً .أ   إبداع
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دظٓ ثٓ ػّز.أ  

  

  اترٌاضًال فً ألعاب

 :جّغ أػذاد ثأطًٙ طز٠مخ/ أ
1         /9+10+11+12+13  

ّٕٔب ٔذّذد اٌؼذد فٟ اٌٛطظ  رالدظْٛ ٘ذٖ األػذاد اٌخّظخ ِززب١ٌخ ٌٚىٟ ٔمَٛ ثجّؼٙب ثظٌٙٛخ فإ
ّْ اٌؼ١ٍّّخ ثٙب  5صُ ٔضزثٗ فٟ  11ٚ٘ٛ   .أػذاد 5أل

 :اٌؼ١ٍّّيح إرًا

   9+10+11+12+13  =11 x 5  =55 

 17+18+19+20+21+22+23 
+1718+19+20+21+2223+  =20 x 7  =140 
ب 2الدظ اٌفبرق ٕ٘ب )ٚاطً أجبس ٘ذٖ اٌؼ١ٍّبد / 2 ًِ  (دٚ

 15+17+19+21+23 
 32+34+36+38+40+42+44 

 (أػذاد طٕمَٛ ثجّؼٙب 6الدظ ػٕذٔب االْ )ٚاطً أجبس ٘ذٖ اٌؼ١ٍّبد / 3

 50+51+52+53+54+55 
 66+68+70+72+74+76 

 
أػذاد طٕمَٛ ثجّؼٙب ٚٔفض اٌفبرق ث١ٓ وً  8الدظ ػٕذٔب االْ )ٚاطً أجبس ٘ذٖ اٌؼ١ٍّبد / 4

 (ػذد ٚاٌؼذد اٌذٞ ١ٍ٠ٗ
 47+48+49+50+51+52+53+54 
 66+68+70+72+74+76+78+80 
 100+103+105+108+111+114+117+120 
 198+203+208+213+218+223+228+233 
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 :ُطزق 3ٌجّغ ٘ذٖ األػذاد ثظٌٙٛخ ٚثظزػخ ٕ٘بن 

 54+53+52+51+50+49+48+47: ٌٕأخز اٌؼ١ٍّّيح األٌٚٝ وّثاي* 
 54ٔذزف اٌؼذد األخ١ش ٚ٘ٛ / 1

 53+52+51+50+49+48+47: ذصثخ اٌؼ١ٍّّيح

  50أػذاد أٚعطٙا  7أٞ 

47+48+49+50+51+52+53 =50 x 7  =350 

47+48+49+50+51+52+53+54 =350 +54  =404 

ي ٚ٘ٛ / 2         ّٚي  47ٔذزف اٌؼذد األ

 54+53+52+51+50+49+48: ذصثخ اٌؼ١ٍّّيح

  51أػذاد أٚعطٙا  7أٞ 

48+49+50+51+52+53+54 =51 x 7  =357 

47+48+49+50+51+52+53+54 =357 +47  =404 

 50,5ٚعظ ػ١ٍّح اٌجّغ ٔجذ اٌؼذد اٌؼششٞ / 3

             48+49+50+51+52+53+54 =50,5 x 8  =404 

 
 

 

  أجّغ أػذادًا أخشٜ ِٓ اخر١اسن ٚٚاصً تٕفظ األعٍٛب 
 (100إٌٝ  1جّغ األػذاد ِٓ ) 100+..........+3+2+1: اتذث ػٓ إٌّير١جح 
  ٓ100أػذاد ِررا١ٌح ِجّٛػٙا  5أتذث ػ 
  ِٓغ اٌّذافظح ػٍٝ ٔفظ اٌفاسق ت١ٓ اٌؼذد ٚاٌؼذد  100أػذاد ِجّٛػٙا  5أتذث ػ

 .اٌّٛاٌٟ

ًّي ٚادذأٚجذ ػذدًا ِٓ اٌذٍٛي ٚال-  . ذمرصش ػٍٝ د
 

فً الرٌاضٌات  مسابمة  العدد األول  

العالمٌن الحمد هلل ربّ و   


