
































































قصة الكلب الطماع



يحكي أن ذات يوم كان هناك كلب سرق قطعة من اللحم من احد المنازل، ثم هرب مسرعاً حتي ال 

يلحق به احد، اخذ الكلب يركض ويركض حتي وصل الي النهر وحاول عبوره ليصل الي منزله، 

ويستمتع هناك بأكل قطعة اللحم، نظر الكلب الي النهر فوجد انعكاس صورته في الماء، فظن أن 

هناك كلباً آخر يحمل قطعة اخري من اللحم، فقرر الكلب الطماع أن يأخذ قطعة اللحم من فم هذا 

الكلب، 



وبمجرد ان لمس وجهه الماء اذا بقطعة اللحم تقع من فمه وتسير في مجري النهر، حاول الكلب 

الطماع استرجاع قطعة اللحم من المجرى ولكنه لم يستطع ذلك، وخسر قطعة اللحم بسبب طمعه 

.وجشعه 



ما هو النظام الشمسي



هل تساءلت يوما عن تلك األشياء الموجودة في السماء؛ كالشمس والقمر والنجوم؟ منذ قديم 

ولكننا في كل . الزمان والناس يراقبون السماء، ويحاولون معرفة ما يوجد فيها وما يحدث بها

.يوم نتعلم طرقا جديدة للتعرف على الكون المحيط بنا



دور قديما لم يكن الناس يعلمون أن كل هذه األشياء في النظام الشمسي ت

نوا بل كانوا يظنون أنها تدور حول األرض، حتى الشمس كا. حول الشمس

.  يظنون أنها تدور حول األرض



س وقال أن جميع الكواكب تدور حول الشمكوبرنيكسسنة تقريبا، جاء عالم يدعى500قبل 

,تلقى جميع أشكال االضطهاد من الكنيسةونتيجة ألفكاره



ى هذه على صحة أفكار كوبرنيكس وقد توصل الجاليليوسنة تقريبا أكد العالم100وبعد •

. التلسكوباٱلفكار عن طريق إختراعه الذي يسمى



وبعد ذلك . واستطاع أن يظهر أن هناك احتماال كبيرا أن تكون جميع الكواكب تدور حول الشمس

وبدؤوا يتعلمون كيف تتحرك الكواكب . بدأ أشخاص آخرون باستخدام التلسكوب لدراسة السماء

. واألشياء األخرى في النظام الشمسي



في وقتنا الحاضر، نحن نستخدم الوسائل الحديثة من أقمار إصطناعية و مركبات فظائية لجمع 

المعلومات حول الفضاء و الكون

هي كرات كبيرة من الصخور أو الغازالكواكب



األرض، وهو يدور حول نجم نحن نعيش على كوكب نسميه. النجوموهي دائما ما تدور حول

كل . كواكب أخرى تدور حول الشمس والعديد من األجسام الصغيرة8وهناك أيضا . الشمسنسميه

.النظامهذه األشياء مجتمعة تسمى



ونظامنا الشمسي النظام الشمسيوإلنها جميعا تدور حول الشمس فنحن نطلق على هذا النظام اسم

ينتمى الى مجرة درب التبانة و تعتبر هذه المجرة فقط نقطة من الكون باإلضافة الى عدد كبير من

.المجرات األخرى



frogs had lived in a village all their lives. they thought they would like to 
go and see the big city that was about ten miles away.

The Frog

1



They talked about it for a long time, and at last they set off to see the 
city.

It was a hot day, and they soon began to feel tired. They had only gone 
a little way when one said to the other, "We must be nearly there. Can 
you see the city?“
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"No," said the other frog; "but if I climb on your back I might be able to 

see it."

So he climbed up on the back of the other frog to see the city.

Now when the frog put up his head, his eyes could only see what was 

behind, and not what was in front. So he saw the village they had just 

left.
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"Can you see the city?", asked the frog who was below.

"Yes," answered the frog who had climbed up. " I can see it. It looks just 

like our village."

Then the frogs thought that it was not worthwhile going any farther. They 

went back and told the frogs round the village that they had seen the 

city, and it was just like theirs.
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The Wolf and the Lamb
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One day, a wolf saw a lamb drinking water from the same source down at some 

distance. The cunning wolf thought of a plan to fool the lamb and eat him. So he 

shouted down at the lamb, "How dare you make the water dirty I am drinking?“

"You must be mistaken, sir," said the poor lamb gently. "The water flows from you to 

me and not from me to you. So, I am not making the Water dirty for you

The wolf began thinking cunningly of some other talk to make an issue. "Do you 

remember calling me with all sorts of abusive words, just a year ago?" said the wolf 

to the lamb.
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The lamb replied,"But, sir, I was not born a year ago." The wolf said in a loud voice, 

“Then your father must have abused me long ago.” The lamb said,“I apologise on 

behalf of my father.” "You are arguing with me.

Let me teach you and your family a good lesson", saying this, the wolf jumped upon 

the poor lamb and killed him and ate him.

MORAL: Any Excuse will serve a wicked person.
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