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Generated Date 11-March-2021 تاريخ إنشاء الشهادة
Application Number MC-02-01-3248509 رقم الطلب

Establishment Details بيانات المنشأة

Establishment Name AlSalam Islamic Center / مركز
السالم اإلسالمي

اسم المنشأة

Emirate Dubai / دبي اإلمارة

Trading License Number 57 رقم الرخصة التجارية

Media File Number MF-02-5801994 رقم السجل اإلعالمي

Permit Details بيانات التصريح

Service Printing Permit / إذن طباعة الخدمة

Type of Publication Book / كتاب نوع المطبوع

Book Title األرض - اآليات الكونية اسم الكتاب

Author Name مركز السالم اإلسالمي اسم المؤلف

Language Arabic / العربية اللغة

Age Classification 6-9 التصنيف العمري

Warning تنويه

يجب تدوين رقم موافقة إذن الطباعة واسم المطبعة وعنوانها باإلضافة للتصنيف العمري مع ذكر الجملة التالية " تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي
تالئم محتوى الكتب وفقا لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني لإلعالم " وذلك للحصول على موافقة التداول

إعتماد مدير ادارة المحتوى اإلعالمي

إذن طباعة وإجازة تداول مطبوعات ونصوص
Publishing Printing & Text Permit

This is an electronic permit, no need for a stamp, Any deletion or alteration in this permit makes it cancelled هذه اإلجازة صدرت إلكترونيا وال تحتاج إلى ختم ،أي كشط أو تغيير في اإلجازة يلغيها

To verify the permit information please call customer happiness center at 600535558 لمراجعة صحة البيانات الواردة باإلجازة الرجاء التواصل مع مركز سعادة المتعاملين على الرقم 600535558
Federal Authority | هيئة اتحادية

TEL +971 2 4044333 هاتف | FAX +971 2 4450458 فاكس | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة | P.O.BOX 3790 ص.ب
www.nmc.gov.ae



تعالوا أيها اال.صدقاء اال.عزاء دعونا ننظر حولنا  
هيا بنا نزيد إيماننا بإكتشافنا ما حولنا 

ىڡEF سمائنا و ىڡEF أرضنا 
فهذه آيات الّله لتذكرنا  

  )#0%12 EFو تزيد ىڡ
فهيا بنا نستكشفها   



نعيش عىل الكرة اال.رضية 
56"4ة و دأ*0*ة  

خلقها الّله لنا 
و خلق فيها كل ما نرى 



ُخِلق آدم من طںىFE أ,رض 
 إُخُتِلفت أ,&$ان و هذا ليس عبث  



ٔا;": ٔا9$د ٔا058 
 iاب المتبعرى lكألوان الرى
عىل اال.رض المتسخر  



اال.رض نقية =>$رة  
نتيمم من تربتها ا&5<>0ة  

 Eأي مكان نظيف ُنصىل EFىڡ
  Evنداء الخالق ُنلىى



BC5# عىل اال.رض و#@(م عليها  
رب اال.رض لنا سخرها 



الّله خلق اال.رض واD9ة وعريضة 
جعلها سهلة وذليلة 



اال.رض جميلة و مزخرفة 
ُمزينة ومبهرجة 

عشب ٔا0GH, نهر ٔازرق   
يغطي اال.رض كالثوب المنقش 



جبال شامخات شاهقات 
كالراسيات الثابتات 

حىىl ُينفخ ىڡEF ا&I$ر 
فيصبح عالعهن ا&5@1$ش  



يوم L&LM2ل اال.رض 
 N545M2 و 

 0ODPM* 0ج ما فيها وR* و



نشاط  
حان الوقت الختبار مهارات المالحظة تمسىكE جيدًا بقبعة 

: ِصىلE الكلمة بالمعىىF الصحيح   Eوقومي ِبحل ما يىل Eالتفكرى

َذُلوال 
ُسِطَحْت 
َّةً  Fَُمْخرص
َدكًّا َدكًّا 
ِبَساًطا 
ِمَهاًدا 

أَْخَرَجِت أَْثَقاَلَها 
ِزْلَزاَلَها 
اال.رض

  أخرجت كنوزها وموتاها
 بسطها وسواها
 فراشًا لال�ستقرار عليها

ُحركت تحريكَا عنيفًا 
اء بما أنبته من النباتات Fخرص 
 الكوكب الذي نعيش عليه
 دكًا متتابعًا حىىl صارت هباء وتناثرت
 تعادلت وتساوت
لينة سهلة لال�ستقرار




