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  2015 – 2014للعام الدراسي  الثالث( من الفصل الدراسي 8.الواجب المنزلي )
 ) رحلة مفيدة (

 
كانوا جماعة من الشباب ، تعاونوا في المدرسة ، تآلفوا في المسجد، وتعاونوا على الخير،وتنافسوا في العبادة والعلم.فيهم الخطيب 

الذي ُيسهم  في إذاعة الصباح بكلماته المؤثرة ،والكاتب الذي يشارك في صحف ا لمدرسة بمقاالته المعبرة ،والرحالة الذي ينظم 

وفي الربيع والصيف كانت لهم رحالت إلى ،والطموح الذي يحاول أن يصل إلى جديد في العلم والمعرفة،الرحالت العلمية النافعة 

ويرسمون أهدافهم، ويعدون كل ما تحتاج إليه.البرأو البحر يختارون مكانهم،   

وفي رحلة برية اختاروا واديا خصيبا بين جبال شاهقة ؛لينعموا بخضرة الزرع ، وعذوبة الماء ، ورقة الهواء، ومافي الطبيعة من روعة 

قفوا معجبين متفكرين من وبهاء.وبدؤوا النشاط بجولة في المكان، ليكتشفوا معالمه ، ويسجلوا مالحظتهم حوله.وعند نبع الماءو

 أين يأتي هذا الماء ؟وإن الماء يتدفق من الجبل!

فسبحان ربنا الخالق المبدع القدير!ونظروا إلى الجبال في شموخها ، وتعدد ألوانها، وماتنطوي عليه من أسرار ،قد تكشف عن النفط  

ئعة ممتعة في تأمل وصفاء ، وكانوا هانئين سعداء.والذهب وكثير من المعادن،أوتنفجر عن الزالزل والبراكين ،ومضت ساعات را  

ولما حان وقت الغداء انصرفواإلى اإلعداد له؛فذهب راشد ليجمع الحطب ولكنه عاد مسرعا متألما ، فقد لدغته أفعى،فاجتمع إخوانه  

 يبحثون.

إنها أفعى غير سامة. -إن شاء هللا –‘ قال حمد:اطمئنوا ،الخطر  

؟قال خالد:وكيف عرفت ذلك   

 فأجاب:إن االفعى السامة تترك عالمتين مكان أنيابها ،أما غير السامة فتترك صفين من عالمات األسنان. 

وقال ماجد : المهم أن نسعفه .أحضررباطاً فشده قليال فوق اللدغة .ثم أحضر مشرطاً ،وأخذ يجرح مكان كل أثر جرحا صغيرا ، ونصح 

 أخاه أن يظل في مكانه اليتحرك.

:ألم تقل :إن األفعى غير سامة؟فقال خالد   

فأجابه :بلى ، ولكن االحتراس واجب ،وسنذهب إلى الطبيب ،فإن اإلسعاف األولي إنقاذ عاجل ، وليس عالجا حاسما. وأسرعوا إلى 

ط غير الطبيب ، فقال لهم: أحسنتم صنعا ،إن األفعى  غير سامة ، ولكنكم ارتكبتم خطأ نشأ عنه خطر آخر جسيم ، قد استعملتم مشر

معقم ، وبطريقة غير صحيحة ،فنزفت الجروح   ،وسأقدم له العالج الالزم ،وأنصح لكم أن تدرسوا اإلسعافات األولية إن كنتم تحبون 

الرحالت . وأخذ يلخص لهم إسعاف الجروح النازفة  فقال :ارفع الجزء المصاب ، واضغط مباشرة على الجرح بقطعة من نسيج  

في الضغط حتى يتوقف النزيف ،وقد يستمر يستمر هذا دقائق أو ساعة كاملة في بعض الحاالت  نظيف أو بيدك ،واستمر 

 ،والتستخدم القهوة أوالبنزين لوقف النزيف،فإن هذا قد يسبب التهابا خطيرا يحتاج إلى عالج طويل . 

هلل الذي أذهب الشر عنا ، وحفظ لنا  ولما اطمأنوا على أخيهم شكروا الطبيب ،ثم اتجهوا إلى أهلهم عائدين ، وقالوا : الحمد

 أخانا ،وأعادنا سالمين !
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