
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 
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و   تأثير
التحرر سلطة

التزيين       و الزخرفة في المبالغة
العادة       المزينة)  ( خالف ما هو و خارق مفردها

معجز   هو النظام      و هو و الدينية للعبادات نظام
الترتيب   و
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أو       ثنائية بيئة في حاسوبية محاكاة
البعاد  ثلثية

على        يعتمد الذي الدبي الفن من نوع
 الخيال

ما          و الحياة في ما كل بالكلماتعن التعبير
النفسالبشرية    في

حل      المتعمق النساني بالفكر نستطيع
الفضاء  ألغاز
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فمنها        العلمي أساسقصصالخيال هي الساطير
طورتلن        و السنيمائية أخذتقصصالفلم

الكون         نهاية أسطورة مثل علمي خيال قصة تكون
الزتيك         و المايا شعوب رزنامة في وردت التي

العلمي         الخيال فيلم مثل أفلم عدة اقتبسمنها
بوتر (    2012)  هاري أفلم و   

فهي          الساطير على كليا العتماد يمكن ل ، ل
بد       ..     ل و الخيال يداخلها إنما و بحته واقعية ليست

ذلك          نصيبفي له يكون أن من التجربة و . للعلم
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بظواهر       الكون لفهم الول النسان محاولة
مما          معين منطق من تخلو ل بصورة و متعددة

و        قيمها تحفظ التي الجماعة ذاكرة يجعلها
عاداتها

المتعاقبة       للجيال تنقلها و طقوسها . و

و     ..      جيل عبر جيل تحريف دون تتناقله الجيال لن
تتولد         و الساطير لتلك حافظة الكتابة كانت قد

ذلك        إلى النسان حاجة حسب جديدة أساطير  منها
.
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نصوص         هي و أحيانا لغرضديني وضعت لنها
أقوامها   عند  مقدسة

تحتوي           أن ل و الدارجة باللغة تكتب أن ينبغي ل
مفرداتساخرة    . على

كل         بذكراها يحتفى مقدسة حادثة عن تعبر لنها
. عام
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