














































شيء یمكن إثباتھ إما بواسطة البرھان المنطقي أو ھي مسلمة من الحقیقة: 
 المسلمات والبدیھیات أو ھي وصف لواقع وھو  األمر المتفق على صحتھ

تدور  –الضرب عملیة جمع مكررة  –: سوریا تقع على البحر المتوسط أمثلة
 األرض حول الشمس 

أو معتقدات المتحدث قد تتفق معھ  شخصیة یعبر عن مشاعر وجھة نظرالرأي: 
 وقد ال تتفق 

محسن  –الریاضیات أصعب من الفیزیاء  –مدینة دمشق أجمل مدن العالم أمثلة: 
 إنسان ذكي ولماح 



 ما أجمل النھر!

 ما ھي ھوایتك المفضلة؟

ال یھر بالشجاع من أرض المعركة    



 النمیمة والغیبة 

ِھینٍ (( النمیمة من الكبائر وھي حرام بإجماع المسلمین قال تعالى  ٍف مَّ شَّاٍء )۱۰ ( َوَال تُِطْع ُكلَّ َحالَّ اٍز مَّ َھمَّ
نَّاعٍ ِلّْلَخْیِر ُمْعتٍَد أَثِیٍم (۱۱بِنَِمیٍم ( ِلَك َزنِیٍم (۱۲) مَّ  )) ۱۳) ُعتٍُلّ بَْعَد ذَٰ

 من ینقل الكالم بین الناس یسمى نمام 

 تنشر النمیمة الفرقة والكراھیة بین الناس 

 

 الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا 
 مذمومة  معیب  نماما ناشر إشاعات

الخسیس من  مھین ذلیل
 األعمال 

 رذیلة

 ممقوتة مكروه ھماز عیاب في الغیب 
 تشیع  تنتشر  

 



استمع لما یقول اتجنب النمام وال اجالسھ وال    

أما وجدن رسوال غیرك الشیطان رسوال 
  

قلبي  وغرستھ فيلماذا حملت السھم   

 لم یصبني

 استفھام 

 تعجب 

 نفي 

البحر!ما أعمق   

معك؟ماذا احضرت   

 لیس المجتھد كسول 





التاء المربوطة أو القصیرة ھي التي تكتب ھاء بنقطتین (ة) وتكتب تاء عند الوصل وتنطق ھاء عند التوقف نھایة االسم المفرد 
نھایة االسم العلم المذكر غیر األجنبي: معاویة –المؤنث غیر الثالثي الوسط مثل شجرة   

نھایة صیغ المبالغة مثل –-وقت )  –نھایة جمع التكسیر الذي ال ینتھي مفرده بتاء مفتوحة فإنھ یكتب بتاء مفتوحة (أوقات 
الظرف ثمة –-العالمة   

 التاء المفتوحة : أو المبسوطة أو الممدودة ھي التي تكتب تاء ( ت ) و تنطق تاء سواء في الوصل أو الوقف مثل قفزت 

جمع تكسیر  –جمع المؤنث السالم  –االسم المذكر غیر الثالثي  –لثالثي الساكن الوسط المنتھي بتاء غیر زائدة تكتب :  االسم ا  

لعبة  –جمیلة  –واحدة  –استشارة   

نھایة االسم العلم المذكر غیر األجنبي: معاویة –نھایة االسم المفرد المؤنث غیر الثالثي الوسط مثل شجرة   

نھایة –-وقت )  –نھایة جمع التكسیر الذي ال ینتھي مفرده بتاء مفتوحة فإنھ یكتب بتاء مفتوحة (أوقات 
الظرف ثمة –-العالمة صیغ المبالغة مثل   

 ممحاةً  أقالماً 

 نقودً  ھدیةً 

 قصةً  سطراً 

 اشتریت لعبةً 
سمعت القصة ً من أبي  –تركت السیارةً   

 حركتھا الكسرة 

 الضمة 

 الضمة / الكسرة 

 الفتحة 

 الفتحة 



 العالقة الطیبة مع العائلة واجبة -۱
 خدمة األھل تزید الترابط -۲
 السعادة في إسعاد األسرة -۳



أذھب إلى المكتبة المدرسة كل یوم دراسي واقرأ كتب متنوعة ولكني 
 أمیل لقراءة الكتب العلمیة  

ازور مكتبة المدرسة یومیا  –ازور مكتبة منطقتي كل أسبوع   



العم فیصل  -۱ج  
من نقعة شرق  -۲ج  
 –أنواع األسماك في الخلیج  –والعجائب الغرائب  –األمن والسالمة   -۳ج

السلوك االجتماعي في اإلسالم  –مجموعة قصصیة لنجیب محفوظة   

دث عن أسرار البحار احب القراءة شاطئ و امیل للكتب البحریة التي تتح  

 البحار تخفي اسرارا كثیرة بأعماقھا 

ھناك أنواع كثیرة من األسماك في الخلیج  –یحتاج الغواص إلى معدات تنفس للغوص في الخلیج   

تمنع الحكومة صید الروبیان لتحافظ على تواجده وتكاثره  –كان الغوص للؤلؤ مھنة أجدادنا   



 الصدق  األمانة 

اإلخالص  المساندة 
 في العمل

م درس في الكتاتیب ثم انتقل إلى حلقات ۱۹۲٥ولد عبد الرزاق إبراھیم عبد هللا البصیر في مدیمة الكویت عام 
العلم. فدرس الفصاحة والبالغة  أصیب في بصره وھو ابن أربع سنوات بسبب الجدري فأشرق بصیرتھ و لقبھ 

اسما لھ عمل قاضیا ثم مأذونا وكانت لھ صلة قویة بعمید األدب العربي طھ الحسین األصدقاء بالبصیر فاتخذه 
الذي رشحھ لیكون عضوا في مجمع اللغة العربیة بالقاھرة امتلك مكتبة كبیرة احتوت على أكثر من خمسة آالف 

قالة الكویتیة قلما كتاب لم یتوان عبد الرزاق البصیر عن العطاء كتابة و قراءة و ھو كما یقال أسخى كتاب الم  



 عبد الرزاق البصیر

 المیالد 

 وظائف

 الدراسة

 إنجازات 



  الص نظرة احترام وأتمنى أكون مثلھانظر إلى من یعمل بجد وإخ

انظر لمن یعتمد على نفسھ في إنجاز أعمالھ بأنھ انسان قوي لدیھ 
 روح المسؤولیة 



وجوه الصالحین والمؤمنین مبیضة مسفرة مستبشرة ضاحكة ناضرة ویندم 
على تفریطھم في الطاعة و لشدة حسرتھم یعضون على  ویتحسرون العصاة 
 أیدیھم 



 

 الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا 
 فاضت  زاد فیھا الماء  خالیا وحده 

 

ما إمام نصب لیرعى مصالح المسلمین وینظر فی-۱
یرقیھم و یرفع شأنھم فسار بینھم بالقسطاس 

 المستقیم 
شاب امتأل فتوة ونشاطا واكتمل قوة و نموا الزم -۲

 عبادة هللا 
رجل خال إلى نفسھ فذكر عظمة ربھ وقوة سلطانھ -۳

 ورحمتھ على عباده وجزیل إحسانھ 
من حببت إلیھ المساجد فیظل متعلقا بھا یشرع -٤

 ظ على أوقاتھاإلیھا إذا حان وقت الصالة ویحاف
رجالن تمكنت بینھما أواصر المحبة الصادقة -٥

والصداقة المتینة الخالصة � من شوائب النفاق 
 وابتغاء النفع 

رجل دعتھ إلى منكر امرأة اجتمعت لدیھا كل -٦
رجل ینفق في سبیل  -۷دواعي الفجور والعصیان 

 هللا 

كل واحد من ھؤالء السبعة في الذروة 
من التقوى والصالح و المنزلة العلیا من 

 منازل األبرار و المتقین 

 تقوى هللا والصالح لھما وجوه متعددة 



مفھوم الجیرة: ھي العالقات اإلنسانیة الناشئة عن التجاوز المكاني في اإلقامة الدائمة. الجار ھو كل 
 من یجاورك في المسكن أو في العمل 

مكانھ الجار: الجار ھو القریب من المنزل و المسكن و الجوار سواء كان قریبا من حیث الدم أو 
. حثنا دیننا الحنیف على حسن المعاملة والتعامل بكل  الصداقة و سواء كان من الدین نفسھ  أو غیره

 معاني المحبة والتقدیر  و االحترام 
حسن الجوار: ھو اإلحسان إلى األشخاص الذین یجاوروننا بالسكن وتجنب إیذائھم و االلتزام بأخالق 

 اإلسالم في التعامل معھم 
تزید المودة و الرحمة و التراحم و یحصل تبادل المنافع و  أھمیة الجیرة: تزید التراحم والتعاطف  و

 االستقرار 

 الجیرة ھي العالقات اإلنسانیة الناشئة عن التجاور المكاني في اإلقامة -۱

للجیرة أثر بالغ في المجتمع وحیاة الناس فھي تزید التراحم و التعاطف و تزید -۲
 و االستقرار المودة و الرحمة و التراحم و یحص تبادل المنافع 

كان قریبا من حیث الدم أو  والجوار سواءالجار ھو القریب من المنزل والمسكن -۳
الصداقة و سواء كان من الدین نفسھ أو غیره فھناك مقولة شائعة تقول أن الجار 

 قبل الدار 

حسن الجوار ھو اإلحسان إلى األشخاص الذین یجاوروننا بالسكن وتجنب إیذائھم -٤
 اإلسالم في التعامل معھم و عدم إلحاق أي أذى بھم مھما صغر  و االلتزام



 حقائق : 
 بدأت الحركة الفنیة في الكویت في عصر النھضة الكویتي 

 عد الحركة المسرحیة الكویتیة األقدم على الصعید الخلیجي 
اآلراء :  كان للفن الكویتي دورا كبیرا في قیادة الفكر 

لكویتیة عالمات فنیة بارزة و األعمال الفنیة ا –الشعبي 
 خالدة 

الحقیقة : شيء یمكن إثباتھ إما بواسطة البرھان المنطقي 
أو ھي مسلمة من المسلمات و البدیھیات او ھي وصف 

 لواقع 
الضرب عملیة  –أمثلة : سوریا تقع على البحر المتوسط 

 جمع مكررة 
الرأي : وجھة نظر شخصیة یعتبر عن مشاعر أو معتقدات 

 دث قد تنفق معھ و قد ال تتفق المتح
الریاضیات أصعب  –امثلة : مدینة دمشق أجمل مدن العالم 

 محسن إنسان ذكي و لماح  –من الفیزیاء 



 اإلبداع  : ھو اإلتیان بجدید أو إعادة تقدیم بصورة جیدة أو غریبة 

أما  أما اردنااألمومة و اإلبداع طریقان الجمع بینھما من اصعب ما یكون خصوصا 
لكم بالرغم من ھذه الصعوبة فإن بلوغ التوفیق  كاملة األمومة ومبدعة ناضجة نشطة !

ال ھو بالعبء الھائل الذي تصورناه أثناء إعداد ھذا  مستحیال وبین الواجبین لیس 
 التحقیق فقد بدا من ضیفاتنا الكریمات أن المسألة سھلة و یسرة 





أن       

أن       

 لعل

 لیت

 لكن 

 الغضب

 الغیوم 

 الرجلین

 المصلین

 البخل

 المتسرع

 مذموم 

 نادم 

 یریدان الخیر 

 صالتھم خاشعة 

 جذوة نار 

فوق 
 رؤوسھم

جملة اسمیة       

شبھ جملة       

 جملة فعلیة 

 جملة اسمیة 

 اسم مفرد 

 اسم مفرد 

 كأن

 بارد 

 یساعد

 ولد طیب 

 في القلب 



 تحیط بكل جوانب النص 

 نسجل ما بالنص من معلومات و أراء 

 نستخلص من كل ما سبق فكرة جامعة 

ِ َجِمیعًا  َ َحقَّ تُقَاتِِھ َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن (۱۰۲) َواْعتَِصُموا بَِحْبِل �َّ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا �َّ
ِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِھ إِْخَوانًا َوُكْنتُْم َعلَى  قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت �َّ َوَال تَفَرَّ

ُ لَُكْم آیَاتِِھ لَعَلَُّكْم تَْھتَُدوَن (  ۱۰۳   (َشفَا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنَھا َكذَِلَك یُبَیُِّن �َّ



شروط اإلیمان  واإلسالم من التقوى  
  سبیل النجاة  والوحدة التعاون 





یحب ناصر القراءة و تعتبر من امتع ھوایاتھ و یقضي وقت جمیل بصحبھ كتبھ في 
 مكتبتھ المنزلیة  

یكون في نادي أو  مكان یجتمع فیھا محبي القراءة یتناقشون ویتبادلون اآلراء ممكن
 منزل

امیل لقراءة كتب عن الفضاء و مجال 
 تكنولوجیا االتصاالت 

 أحب القراءة بجوار شاطئ و أمیل للكتب البحریة التي تتحدث عن اسرار البحار  

 البحار مملوءة باألسرار التي ال نعرفھا 

 احرص على القراءة یومیا قبل النوم  -۱
 القراءة قبل النوم تجعلني انام نوما مریحا -۲
 الكتاب صدیق جید عندما تكون وحیدا -۳
 التعمق في القراءة یزید قدرة العقل على التركیز -٤



إنجاز األعمال في الوقت المحدد   -التوفیق بین العمل و الحیاة الشخصیة  –نیل رضا هللا عز وجل  
زیادة  –ستفادة من الجھود المبذولة على أكمل وجھ اال –إنجاز االعمال و تحقیق األھداف  –

كسب احترام الناس  –اإلنتاجیة   





 تتم إضافة الملح إلى األطعمة لغایات تحسین النكھة 

ویستخدم الملح في حفظ األطعمة بما انھ یمنع نمو 
من التلف و إبقائھا  وحمایتھا البكتریا على الطعام 
 طازجة مدة طویلة 

 یساھم في الحفاظ على توازن مستویات السوائل  

 یساعد الملح المعالج بالیود الغدة الدرقیة في عملھا 



 إلى أن الوصیة أو النصیحة واجبة  توجیھ الشارع -۱
 الوصیة ھي أمر بالمعروف و نھي عن المنكر ومرة نصح و توجیھ و إرشاد -۲
شعیرة االمر بالمعروف و  وھيالمسلمین على  لشعیرة المفروضةفي الوصیة إحیاء -۳

 النھي عن المنكر 
 إن في الوصیة أداء لحقوق المسلم على المسلم -٤
 الوصیة دعامة من دعامات اإلسالم -٥

 ان تكون النصیحة بصدق و إخالص -۱

 أن تكون النصیحة بفقھ و علم -۲

 أن تكون النصیحة بأدب و خلق -۳



 انھ : أمنع                    تصعر : مال بوجھھ كبرا 

 عزم : قرار                 مختال : متكبر 

 أقصد : یستوي            أغضض : اخفض      /   انكر : أكثر قبحا 

تعبر  عن النھي من أمالھ الوجھ  -ال تصعر  
  

َالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنھَ َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر  َما أََصابََك ۖ إِنَّ َذِلَك  علىیَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ
 لقمان     )۱۷( ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ 

یسود االحترام  و االمن و السعادة بین الناس  ینشر المحبة بین الناس  و  

 إقامة الصالة  -۱
 المنكر  والنھي عناألمر بالمعروف -۲
 عدم التكبر -۳

یحبھ هللا و یحترمھ الناس و یسعد في دنیاه و سلوك اإلنسان الملتزم بوصایا لقمان:   
 أخرتھ 

 سلوك اإلنسان الغیر ملتزم بوصایا لقمان: یغضب هللا و یكرھھ الناس و ال یحترموه 
 



ألغراض دفاعیة بعد خوض الكویت عددا من النزاعات اإلقلیمیة 
 والحروب 

بوابة الشامیة  –بوابة البر یعصي  –بوابة دسمان 
بوابة المقصب  –بوابة الجھراء  –أو بوابة نایف   



 تطوعت مع مجموعة من زمالئي بالمدرسة في تنظیف شاطئ البحر  

بانھ عمل أو نشاط مجاني خیري دون 
أي مقابل أو أجر مادي حیث یمنح 

 الشخص وقتھ لمساعدة
منظمة غیر ربحیة أو فرد غریب ال یمت 

 لھ بصلة فرایة  

یساعد  –أھمیتھ : یزید صلة الفرد بالمجتمع 
تخصیص وقت للتطوع في تكوین صداقات 

توسیع العالقات  و تعزیز المھارات  جدیدة
 االجتماعیة للفرد

 –زیارة شخص مریض أو مسن 
االنضمام إلى مجموعة خدمات الطوارئ 

مشاركة في مؤسسات  –التطوعیة 
 –حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة 

 المشاركة في مشروع بیئي ما   

احب العمل التطوعي و 
اشترك في الحمالت التي 
یعلن عنھا في الجمعیات 

 الخیریة المختلفة 

أقول لھم أنھ من الجمیل أن یمنح اإلنسان ما یعده ثمینا لآلخرین دون انتظار مقابل إذ ال یوجد ما 
من الوقت والمال . فأن یھب اإلنسان جزءا من وقتھ ومالھ و جھده فھو في عداد  ھو  أغلى

 المتطوعین الساعین لخیر المجتمع و اإلنسانیة 



لجمیل أن یمنح اإلنسان ما یعده ثمینا لآلخرین دون انتظار مقابل إذ ال یوجد ما ھو  أن من ا
أغلى من الوقت والمال . فأن یھب اإلنسان جزءا من وقتھ ومالھ و جھده فھو في عداد 

 المتطوعین الساعین لخیر المجتمع و اإلنسانیة  
األفراد من تلقاء أنفسھم ال جبرا العمل التطوعي : بأنھ الجھد الذي یبذلھ فرد أو مجموعة من 

 أو  إكراھا دون انتظار مردود مادي منھ 
بات العمل التطوعي الیوم من أھم ركائز نمو المجتمعات و استقرارھا  و تزداد الحاجة إلیھ مع 

 تعقد ظروف الحیاة و تشابكھا 
ع . تقویة من فوائد العمل التطوعي على المجتمع : سد احتیاجات أساسیة من حاجات المجتم

الترابط و التكاتف بین األفراد و ذلك ألن فئة من افراد المجتمع نفسھ ھم من یقومون بھذه 
 االعمال  بالتالي یزداد الترابط فیما بینھم 

 

 













الوطن ھو أحب البالد إلى اإلنسان . فحب الوطن عاطفة طبیعیة یتعلق فیھا القلب بموطنھ و یشعر 
أقام في المكان بصفة  بالحنین إلیھ دوما و كلمة الوطن من الفعل استوطن أي مكث و استقر و

دائمة مع والدیھ و أجداده من قبلھ . و یقطن في ھذا الوطن أناس بشكل فردي أو جماعي یمتازون 
بعادات و تقالید موروثة و لھجات محلیة تمیزھم عن غیرھم من سكان األوطان المجاورة لھم . من 

 حقوق الوطن المحافظة علیھ و حمایتھ من كل شر 

فحب الوطن  . مھما ابتعد عنھا ومھما لقي فیھا العناء و الشقاء  الوطن ھو أحب البالد إلى اإلنسان
عاطفة طبیعیة یتعلق فیھا القلب بموطنھ و یشعر بالحنین إلیھ دوما و كلمة الوطن من الفعل 

استوطن أي مكث و استقر و أقام في المكان بصفة دائمة مع والدیھ و أجداده من قبلھ . و یقطن في 
محلیة تمیزھم  ھذا الوطن أناس بشكل فردي أو جماعي یمتازون بعادات و تقالید موروثة و لھجات

عن غیرھم من سكان األوطان المجاورة لھم . من حقوق الوطن المحافظة علیھ و حمایتھ من كل 
 شر 









وجزاء  عبئا   

 جزاءِ  جزاءَ  جزاءُ 

قت بحرف من حروف الوصل یرسم التنوین على ألف بعد عبئا : سب
 الھمزة  

جزاء : إذا سبقت بألف مد تكتب على السطر و یرسم التنوین فوق 
 الھمزة 

 ط

 ماءُ 

 ھواءُ 

 ماءَ 

 ھواءَ 

 ماءِ 

 ھواءِ 



ضم )  (تنوینوفاُء االبن ألبیھ واجب   

بالغیوم ( تنوین النصب )  سماًء مملوءةرأیت    

كسر )  (تنوینعبرت عن حماسي بنداِء ألصدقائي   



۳ 

٦ 

۱ 

٤ 

۲ 

٥ 

إن الصدیق اإلیجابي یشجع صدیقھ على المضي قدما لتحقیق أحالمھ و الوصول إلى 
صدیقھ الذي یشعر باالستیاء و التعب من  إلى جانبالنجاح فمثال یمكن أن یقف 

ة و یخبره أن بإمكانھ تقدیم أداء أفضل و بالمقابل فإن الصدیق السلبي سیشعر الوظیف
یجب على اإلنسان اختیار الصدیق  ما.صدیقھ بضعف قدراتھ و عجزه عن القیام بشيء 

بفاعلیة.الذي یمكن التواصل معھ   



لتفاؤل ھو النور الذي یضيء لنا طریقنا 
تعیش حیاة  ویساعدنا بأنفي الظلماء 

ملؤھا المحبة و یجعلنا نحقق أحالمنا و 
أمالنا و أن ننظر للحیاة بعیون عاشقة و 

حالمة بما ھو أفضل بحیاة كریمة كلھا 
انوار و رضا بقضاء هللا و قدره و بعیدة 

 كل البعد عن الیأس و التشاؤم

التفاؤل یدفع  –التفاؤل سبب حصول الخیر 
و العمل و  والتقدم اإلنسان نحو العطاء 

 النجاح 

التفاؤل یدفع اإلنسان لتجاوز المحن و یورثھ 
التفاؤل یعود  –و راحة القلب  الطمأنینة النفس

 المؤمن على النظرة اإلیجابیة لكل محنة 



 األفق : السماء       / الفرید  : النادر 
منخفض   / تنھد : اخرج نفسھ  الخافت :

 حرنا 

كان حزینا لمرور الوقت و العمر مع كل یوم 
  

 بجانبھ تواسي
 المحنة

 محنتھ

 نصیحة الدودة 

مساندة  –التفاؤل یمنح السعادة  –عدم االستسالم للیأس 
  الطیبة تنجيالنصیحة  –األصدقاء واجب 



 التفاؤل یمنح السعادة 
مساندة األصدقاء واجب    
تنجيالطیبة  النصیحة   

 غناء البلبل سعادة 
 الصدیق یساند صدیقھ في محنتھ 

 بعد ظالم اللیل یأتي النھار 

یقف صامتا یتأمل مشھد العتمة و الضوء الخافت  للغناء كانلم یكن البلبل مستعدا 
كل مساء لذھاب  الدودة أنت تحرن یا صدیقي في ھذا الوقت  من رحیلھ قالتلحظة 

یوم من أیام عمرك القصیر  قالت حزنك ھذا یمنعك عن الغناء و نشر البھجة في 
 أنحاء الغابة بین سكانھا و أشجارھا و أزھارھا 

 قال البلبل صدقت أیھا الدودة الحكیمة أعدك أني لن أتوقف عن الغناء بعد الیوم 



 الحریة
ھي حق الفرد في أن یفعل ما ال یضر اآلخرین و الحریة في اإلسالم ھي ما وھبھ هللا 

وعند  ۹اعتداء لإلنسان من مكنة التصرف الستیفاء حقھ و أداء واجبھ دون تعسف أو 
االنطالق بال قید و التحرر من كل ضابط و التخلص من كل رقابة و لو كانت تلك  العرب ھي

 الرقابة نابعة من ذاتھ ھو 
  وعفویةوجھ إیجابي یعبر عن التصرف باستقاللیة  وجوه:للحریة ثالثة 

الممارسات السلبیة من البعض مثل العبودیة  سلبي یرفضووجھ   
یجابي و السلبي و ھو قائم على أساس أن اإلنسان قادر على أن یجمع بین اإل وجھ نسبيو 

 یقوم بما یرید

مخطط الموضوع : المعنى : اصطالحا / الحدود : ال ضرر /  أوجھ الحریة : إیجابي و 
 سلبي 



 بحر الكویت یقع في الشمال الغربي من الخلیج 
 جزر الكویت ستة 

 الواطئ الرملیة تبدأ بالظھور جنوب جون الكویت 

 یقسم ساحل الكویت على قسمین  
بحر الكویت بضحولھا   تتمیز میاه  

من میاه بحر الكویت سكنا لتتكاثر   الكائنات البحریةاتخذت   



الكویت ھي دولة عربیة تقع جغرافیا في منطقة الشرق االوسط    
ورؤوس یعود تاریخھا إلى العصر الحجري الوسیط حیث اكتشف في أراضیھ على أزامیل 

سھام حجریة  و  
تعتبر المعالم  والسائح وحرصت الحكومة كل الحرص على توفیر الراحة للمواطن 

أھمھا أبراج الكویت وصالة  الراحة ومنالسیاسیة المقامة حدیثا وسیلة من وسائل توفیر 
المعالم  التزلج و غیرھا من  





: سرور و سكون / شغف : محبة  قرة  
 فداء : انقذه  / تتخضب : تتلطخ / التآلف : االنسجام 

 شرع هللا للمسلمین شریعة التضحیة 

 الصالة و التكبیر و تبادل التحیة و التبریكات
 اسوة بنبي هللا إبراھیم 

 التحیة و تبادل التبریكات و التكبیر في الصلوات

 صناعة الحلوى و وضع الحناء و لبس المالبس الجدیدة و صالة العید مكبرین و تبادل التبریكات و التحیات 

للعید المبارك في الكویت سواء كان قدیما أم 
حدیثا مذاقھ الخاص ورونقھ الممیز فھو یلم شمل 

ھل و االحباب و یبعث الراحة و السعادة األ
للجمیع و یزیل الخصام و الحزن  یقومون 

باالحتفال فیھ كل منھ على طریقتھ  الخاصة في 
حین یشعر الوافدین رغم االحتفاالت بالغربة لعدم 

 تواجدھم بین األھل و األرقاب و األصدقاء
ومع التطور فثمة فروقا بین العھدین بالنسبة 

عید  ففي الماضي كانت االھتمامات و لالحتفال بال
استعدادات الناي مختلفة خاصة قیبل العید حیث 

كانوا یحتفلون  في البیوت مع االھل و االرقاب و 
الصغار ثم یمرون على بیوت األھل وھم 

 مبتھجون بمالبسھم الجدیدة 
وحالیا أختلفت مظاھر االحتفاالت و رغم عدم 

أنھ  ال یزال  وجود اھتمام بھ من قبل البعض إال
 لھ رونقھ و الفرحة بھ ھي نفسھا 



مركز الشیخ عبدهللا السالم الثقافي ھو أحد 
أكبر المعالم التطور الثقافي من نوعھ حول 

العالم  . یضم المركز عدة متاحف و منشآت 
منھا متحف التاریخ الطبیعي و متحف العلوم 

و التكنولوجیا و مركز الفنون الجمیلة و 
متحف العلوم العربیة اإلسالمیة و متحف 

ت منشأت المركز الفضاء و مسرحا  وتأسس
على مساحة  بھا ساحة شاسعة خارجیة ذات 

مناظر بدیعة و إطاللة رائعة تستضیف 
المھرجانات و الفعالیات  المجتمعیة و تضم 

معروضات خارجیة  و مجموعة من المقاھي 
 و المطاعم المتنوعة 

 یضم المركز ثمانیة مبان رئیسیة تحتوي على ستة متاحف و معارض متعددة 

 



 ما كل / ال یشتھي 

 ما أقل ما تعطي الحیاة!
 ھل نحصل على ما نتمنى؟



 مشاغلتھ: یلھیھ 
 عفویة: تلقائیة 

 قطع الخریطة وطلب منھ تجمیعھا 

إعادة تركیب صورة اإلنسان الموجودة خلف 
 الخریطة فركب الخریطة 

 ما أنفعنا بعفویة ھذا الطفل و عبارتھ!

 لم تعلمني أمي الجغرافیا 

 كیف اعدت بناء الخریطة ؟



 ما احرصك على بناء الوطن 

 كیف یخدم اإلنسان وطنھ ؟

  وممتلكاتھنحن ال نضر بالوطن 

 تعجب 

 استفھام 

 نفي





 سرد قصة
قدم أعرابّي من أھل البادیة على رجل من أھل الحضر، وكان عنده دجاج كثیر، ولھ امرأة، وابنان، 

فلما حضر  الرجل:وابنتان، فقال الرجل لزوجتھ:" اشِو لنا دجاجةً، وقّدمیھا لنتغّدى بھا "، ویقول 
الغداء جلسنا جمیعاً، أنا وامرأتي، وابناي، وابنتاي، واألعرابّي، فدفعنا إلیھ الّدجاجة، فقلنا لھ:" 

اقسمھا بیننا "، نرید بذلك أن نضحك منھ. قال:" ال أحسن القسمة، فإن رضیتم بقسمتي قسمت بینكم 
ناولنیھا، وقال:" الّرأس للرئیس، " ". قلنا:" فإنّا نرضى بقسمتك ". فأخذ الّدجاجة وقطع رأسھا، ثّم 

ثّم قطع الجناحین وقال:" والجناحان لالبنین "، ثّم قطع الّساقین فقال:" الّساقان لالبنتین "، ثّم قطع 
الّزمكي وقال:" العجز للعجوز "، ثم قال:" الّزور للزائر "، فأخذ الّدجاجة بأسرھا! فلما كان من الغد 

جاجات، ولّما حضر الغداء قلنا:" اقسم بیننا ". قال:" أظنّكم غضبتم قلت المرأتي:" اشِو لنا خمس د
من قسمتي أمس ". قلنا:" ال، لم نغضب، فاقسم بیننا ". فقال:" شفعاً أو وتراً؟ "، قلنا:" وتراً ". 

قال:" نعم. أنت، وامرأتك، ودجاجة ثالثة "، ورمى بدجاجة. ثّم قال:" وابناك ودجاجة ثالثة "، ورمى 
ة. ثّم قال:" وابنتاك ودجاجة ثالثة "، ورمى الثّالثة. ثّم قال:" وأنا ودجاجتان ثالثة "، فأخذ الثّانی

الّدجاجتین. ثّم رآنا ونحن ننظر إلى دجاجتیھ، فقال:" إلى ماذا تنظرون، لعلكم كرھتم قسمتي؟ الوتر ما 
ل:" أنت وابناك، تجيء إال ھكذا "، قلنا:" فاقسمھا شفعاً "، فقبض الخمس دجاجات إلیھ، ثم قا

ودجاجة أربعة "، ورمى إلینا دجاجةً. ثّم قال:" والعجوز وابنتاھا، ودجاجة أربعة "، ورمى إلیھّن 
بدجاجة. ثّم قال:" وأنا وثالث دجاجات أربعة "، وضّم إلیھ ثالث دجاجات. ثّم رفع رأسھ إلى الّسماء، 

 " !وقال:" الحمد �، أنت فّھمتھا لي







 كسول نشیطة

 كبیر قویة

 عمیق  عالیة

 النائم

 شدیدة

 موجھة 

 الظالم 

 المخلصة

 الدار

 الزھور

 كتابا 

 الطیور 



 رأیت عصفور صغیر 

 قرأت قصة مسلیة 

 وجدت قطتي نائمة 



تقوم االسرة الكویتیة بالعدید من األنشطة الیومیة. یذھب األبناء إلى مدارسھم 
و یذھب الوالدین إلى أعمالھما عندما تعود األم تبدأ في تجھیز طعام الغداء 

حتى یعود كل أفراد االسرة. یجتمعون جمیعا على طاولة الطعام و یتجاذبون 
خاء و قبل المغرب یقوم أطراف الحدیث. بعد الغذاء یذھب الجمیع لالستر

الجمیع و مل واحد منھم لدیھ ما یقوم بھ االم تحضر ما ینقص المنزل من 
أطعمة و مشروبات فتذھب إلى الجمعیة و تشتري ما تحتاج . الوالد یجلس في 

الدیوانیة مع أصدقاء یتبادلون الحدیث عن األحوال االجتماعیة واالقتصادیة. 
و عندما ینتھون یشاھدون التلفاز أو یلعبون األبناء یقومون بعمل واجباتھم 

 ألعاب الكمبیوتر. في اإلجازات تذھب العائلة للبر للتخییم أو السفر  



توجیھھم و مساندتھم معنویا و  ومالحظتھم واھتمام اآلباء باألشراف على أبنائھم -۱
 مادیا 

لغویا وھو ما  ھموالتواصل معحرص اآلباء على االرتباط بأبنائھم فرصة التحدث إلیھم -۲
 یشعر األبناء بدفء العالقة التي تربطھم بآبائھم

على قضاء وقت مناسب معھم و اھتمامھم  وحرصھم اندماج اآلباء في حیاة أبنائھم -۳
 بتعلیمھم العادات و التقالید التي تشكل الھیكل العام للمجتمع 

 اندماج اآلباء في النشاطات الذھنیة ألبنائھم -٤
 كذلك یؤثر اآلباء على سلوك أبنائھم من خالل سلوك اآلباء أنفسھم -٥



 یرفض           المدى : الحد األقصى      تقیلني : تنھضي       عثرتي :  زلتي      الذري : القمم یأبى :
 كنھھا : جوھرھا        منجاة :  نجاة                االفاكا : كذاب        موئل : ملجأ         ینبري : یواجھ  

 قبض : غزارة            نبست : نطقت              

 یا والدي 

 الناصح الحامي 

 معھ  ویعتز بوجودهیستظل بحمایة والده 

 و الصبر  واإلحساس بالعزةالحب 

 أنت الذي قلت لي أن الذرى   ال یرتقي أمجادھا االكا 

 على خطأ الصدیق  واصبر الصدق منجاة 

 لیعود ویساعد في المحن  

 أسرة مترابطة ناجحة 

 في الدنیا  والسعادة رضى هللا 

 هللا وغضب منفشل في الدنیا 

 اكتساب صفات جدیدة للبر بالوالدین 



 اآلباء حمایة ألبنائھم -۱

 اآلباء مصدر الحكمة -۲

 اء القوة ألبنائھماآلب-۳

 نغفر لألصدقاء أخطائھم -۱

 ال یجب مجالسة الكذابین -۲

 من طلب العال اجتھد -۳
 

یعبر النص عن محبة االبن ألبیھ. فھو یعتبر والده الحمایة والقوة ومصدر الحكمة. 
 ویستعرض بعضا من نصائح والده بتجنب الكذاب والمغفرة للصدیق 



 العنوان : العقیدة و العبادة و األخالق 
إن تحلي اإلنسان المسلم باألخالق العالیة و الرفیعة یعتبر من أھم لوازم اإلیمان با� سبحانھ 

 و تعالى . و أساس لقبول أعمالھ . إذ إن ھناك ارتباط وثیق ما بین األخالق و العقیدة .
نطق  سلیم باللسان  كما ألنھ  عمل و فعل بالجوارح  بالقلب وفاإلیمان ھو اعتقاد و تصدیق 

 و ذلك اقتداء بنبي  هللا الكریم سیدنا محمد علیھ الصالة و السالم و الذي قال عنھ تعالى : 
 . و في ھذا المقال سنعرفكم على جوانب ارتباط األخالق ٤(( و إنك لعلى خلق عظیم )) القلم 

 بالعقیدة.
 والمفسدات انتقادمن خطوات الوصول إلى حسن الخلق مجاھدة النفس على ترك المغریات 

والتعلم منھ. الصبر قراءة سنة هللا علیھ السالم  السیئة.النفس و لومھا عند القیام باألعمال 
والقوة  و التحلي بالشجاعة و عزة النفس. االبتعاد عن المجادلة و الترفع عن السباب. 

 الرفق و اللین و الصفح و نسیان األذى 



تحظى  الكویت بمناخ صحراوي حار یتمیز بتفاوت 
كبیر  في درجة الحرارة فتصل درجة الحرارة شتاًء 

درجة خالل  ٥۰دون الصفر المئویة بینما تصل إلى 
أشھر الصیف كما من خصائص مناخ الكویت قلة 

األمطار وعدم انتظامھا من حیث المكان و الزمان  
یة النباتات وكل ھذه العوامل تؤثر  على نوعیة و كم

البریة فعظم النباتات المعروفة تنمو في فصل الربیع 
و تدخل مرحلة السكون خالل أشھر  الصیف الحارة 

و نظرا لقلة األمطار فإن السائد من النباتات في 
الكویت ھي نوع من النوع الصحراوي القدر على 

تحمل الجفاف وھي في معظمھا من األعشاب و 
 الشجیرات القصیرة  

 تسقط االمطار شتاء  -۱
 تزدھر النباتات في فصل الربیع -۲
 تنمو النباتات الحولیة بعد سقوط االمطار -۳

 مناخ الكویت صحراوي حار صیفا  -۱
 معظم النباتات تنمو في الربیع -۲
 نباتات الكویت من النوع الصحراوي -۳



ي یوم الجمعة ذھبت مع اسرتي في رحلة إلى البر في حتا و كانت الرحلة ممتعھ ف
ذھبنا عند الصحاري الجبال  و الكثبان الرملیة و كانت توجد الغیوم و االمطار و 

الجو رائع و صفاء النسیم و البراري و لقد لعبنا بالدراجات الناریة رقینا العرقوب 
رائع و الطقس جمیل و لقد لعبت أنا و أخواتي و اخذنا جولھ فالبر و كان الھواء 

و بنت عمي بالدراجات و فرحنا و تصورنا صور فوتوغرافیة و رأینا جمال 
الصحاري الرائعة و ثم أكلنا الطعام اللذیذ الھریس و الخبیص و المأكوالت 

الشھیة و اخذنا الراحة فالبر و تجولنا فالسیارة حیث كان یصب المطر فوق 
راء و كان المنظر رائع للغایة و قد استفدت من ھذي الرحلة و نباتات  الصح

 استمتعت كثیرا في ھذه الرحلة 
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صناعة  السفن   القالفة : مھنة    

 والتخییم فيقررت عائلة خالد الخروج 
جھزوا الطعام  الربیع.البر خالل عطلة 

في البر  والشراب ومعدات التخییم.
لعب األوالد  الجمیل.سعدوا بالطقس 

تجمعوا حول الجدة تحكي  وفي المساء
وأھم لھم عن تاریخ الكویت قدیما 

التي عمل بھا الكویتیین و ھي  المھن
 القالفة و صناعة السفن 

  والصید وصناعة السفنكان معظم الكویتیون یعملون بمھن بحریة مثل الغوص 

 یتمیز الربیع بالطقس المعتدل 



 االعمال التي مارسھا الكویتیین قدما 
 أنواع السفن قدیما 
 نعم هللا علینا كثیرة 

االعمال التي زاولھا الكویتیین قدیما  و واألعمال زاخر بالمھن   

 مجالس السمر 

مھنة صناعة السفن  وھي القالفة   

الصحراء  والتخییم فيقررت عائلة خالد الخروج إلى البر   

  والمكان الجمیللما وصلوا المخیم سروا بالھواء الطلق 



 األطفال یحتفلون بالقرقیعان یحصلون على الحلوى والعمالت المعدنیة 

 نعم 

من بلد إلى آخر  وطقوس تختلفشھر رمضان لھ عادات   
نتصاف الشھر المبارك مناسبة القرقیعان مناسبة كویتیة ابتھاجا با  
 األطفال یحصلون فیھا الحلوى والمكسرات 

القرقیعان أصبحت موروثا ثقافیا واجتماعیا في المجتمع الكویتي    

 وغیرھا حیثیعتبر القرقیعان أو القرقیعانھ أو الكركیعان من اھم العادات الشعبیة الرمضانیة في بلدان الخلیج 
اإلمارات و جنوب إیران و البصرة و  و وقطر والسعودیة تنتشر ھذه العادة انتشارا واسعا في كل من الكویت 
أبطال مھرجان القرقیعان فھم األطفال الذین  اإلسالمیة.غیرھا من مدن العراق و كذلك غیرھا من البلدان 

وھم یلبسون المالبس  األجیال.بھذه المناسبة الرمضانیة التي توارثتھا  واألزقة مبتھجینیجوبون الشوارع 
لھذه المناسبة في بعض دول الخلیج  لھم خصیصا  والتي تخاطالجدیدة   



إن وجود الصداقة یحد من شعور اإلنسان بالوحدة حیث یتشارك 
و یعیشون بعض المواقف الخاصة بحیاة األصدقاء تجاربھم سویا 

وجھات النظر ومبادئ ومعتقدات و بعضھم البعض كما یمتلكون غالبا 
في الحیاة  التي تحدثتقالید مشتركة و یشھدون معا التغیرات المختلفة 

 سواء تغیرات إیجابیة أو سلبیة و یشاركون بعضھم المناسبات 

یكمن الصدیق الحقیقي كونھ صدیق بعدة مواصفات  یستمع الصدیق لصدیقھ باھتمام دون بحث عن رد 
بادل الصدیق األفكار و لما یقولھ فھو یحبھ و یستمع إلیھ لیشاركھ ما یشعر بھ  یقول دون نفاق فیت

صدیقھ الحقیقي بكل حریة و صراحة و صدق فھو یعلم منتھى الخصوصیة و اإلخالص  المشاعر مع
لدى صدیقھ یحافظ على الصداقة رغم االختالفات فالصدیق الحقیقي ال یستمیل الطرف اآلخر بالموافقة 

یظل على آرائھ أو ما یحب فھو ال ینظر إلى االختالف اآلراء السیاسیة   أو االجتماعیة أو حتى المادیة  
فیعتبر الصدیق على اتصال دائم معھ مھما تباعدت األماكن و اختلفت الظروف . یفھم صدیقھ بعمق 

 الحقیقي مرآة لصدیقھ فھو  یمیز ما یحب صدیقھ وما یكره كما یعرف طباعھ جیدا یفھمھ بعمق 





 







ّدمھ للبشریة، حیث أنھا تعتبر خاصیّة االتّصاالت الّتي توفّرھا الھواتف المحمولة إحدى أھم ما تُق
حبّائھم بمجّرد أجعلت النّاس یتغلّبون على حدود المكان والّزمان، فسمحت لھم بالتّواصل مع 
یث عدم الحاجة حضغطة زر، إلى جانب تسھیل ھذه العملیّة ُمقارنة بالھواتف الّسابقة لھا من 
المطلوب من قائمة  لالحتفاظ بدفتر لتسجیل األرقام والعناوین، وإنّما یكفي اختیار اسم الّشخص

 .جھات االتّصال لتنفیذ العملیّة وإجراء الُمكالمة او إرسال الّرسائل
احي األرض، تقویة الروابط االجتماعیة بین األشخاص في مختلف نویجب استخدام الھاتف في 

لى كاھلھم، فأصبح ا قادرین على التواصل فیما بینھم، فلم تعد المسافات تشّكُل عبئاً عفأصبحو
لھاتُف كل الحدود االمسافر قادراً على االطمئنان على أھلھ وأصحابھ في أي وقٍت شاء، فقد كسر 
غناء عنھا عندما وتحّدى كل المسافات، وأصبح من أھّم األجھزة التي ال یستطیع اإلنسان االست

لبعض لالطمئنان اخرج من بیتھ. توفیر الوقت والمال، فأصبح بإمكان األھل التحّدث مع بعضھم ی
 .على أحوال بعضھم، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو السفر

 
 





 



✔ 

 الكلمة معناھا الكلمة معناھا

 صوابھ رشده السیاج السور

 اجتاحتك سیطرت تمالك تماسك

    

 



 لماذا طلب الوالد من ابنھ أن یدق مسماراً في السیاج؟

 لكي یساعده في التحكم في أعصابھ والسیطرة على غضبھ.

 شبھ األب ثقوب المسامیر بعد إخراجھا من السیاج ؟ بماذا

 الكالم في حالة الغضب یترك آثاراً مثل الثقوب .

✔ 

آثاراً مثل عندما نقول كالماً في حالة غضب فإن كالمك ھذا یترك 
  

    
    
    
 



 ضمتین أو فتحتین أو كسرتین .



 أغنیة 

 لوحة

صداقة
  

 مساعدة

 معاملة 

 وجدت صداقة حقیقیة

 تلقیت مساعدة من جاري

 األطفال یحتاجون معاملةً حسنةً 

 قصة 



 عدم التقطع في التقدیم و استخدام عبارات واضحة

 تسلسل األفكار 

 التعبیر باألیدي و مالمح الوجھ 

 التدرج في نبرات الصوت 

 ضبط الوقت وفقط لمخطط زمني 



ھي الصفات األساسیة التي حث علیھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم فدیننا دین األخالق األخالق 
والتسامح ونبینا القدوة والمثل األعلى الذي یحتذى بھ باألخالق فاألخالق ثمرة من ثمرات اإلیمان 
 ألنھا تنبع من عقیدة وقلب سلیم وھي أساس التعامل بین الناس 

ناء المجتمعات حیث تبنى علیھا جمیع القوانین واألحكام وھي تعتبر األخالق قاعدة أساسیة لب
األساس الذي تقوم علیھ مبادئ الشریعة اإلسالمیة األمر الذي یجعلھا أساس صالح المجتمع 
والدرع الواقي من المسببات المؤدیة النھیاره وتحویلھا إلى مجتمعات تحكمھا الشھوات أو الغرائز 

یھا وبالتالي سیادة قانون الغاب ف  
یجب أن تكون األخالق نابعة من داخل النفس لخارجھا والیمكن أن یتم فصلھا عن بعضھا البعض 
فھي مترابطة وتمثل سلوك اإلنسان بشكل كامل فلیس ھنالك استثناءات في األخالق والشخص 
صاحب الخلق  الحسن الیقوم بأب تصرف سيء وھي أمر غایة باألھمیة والیجب االستغناء عنھا 

یشاء أو یتعامل معھا بما یخدم مصالحھ الشخصیة فیجب أن یتصف بھا في كل وقت وفي  وقتما
 أي حال من األحوال  



 التسامح من المبادئ اإلنسانیة 

 یدل على التسامح واالحترام الموت دون النظر من المتوفي 

 وسلم  دلیالً على رحمتھ وتسامحھ صلى هللا علیھ

یعتبر التسامح أحد المبادئ اإلنسانیة ومانعنیھ ھنا ھو مبدأ التسامح  
اإلنساني كما أن التسامح في دین اإلسالم یعني نسیان الماضي المؤلم 

تخلي عن رغبتنا في إیذاء اآلخرین ألي بكامل إرادتنا وھو أیضاً ال
سبب قد حدث في الماضي وھو رغبة قویة في أن نفتح أعیننا لرؤیة 
 مزایا الناس بدالً من أن نحكم علیھم ونحاكمھم أو ندین أحداً منھم



 اكتب عن المدرسة 

تعد المدرسة إحدى الھیئات الرسمیة في المجتمع والتي تتولى وظیفة تنشئة األبناء والعمل على رفع قدراتھم  
ومھاراتھم في شتى المجاالت فھي تعمل إلى جانب األسرة في التنشئة االجتماعیة للفرد وزرع القیم اإلنسانیة 

المعروف بأن المدرسة البیت الثاني للطالب بعد المنزل واألسرة كما وتعد من أھم المؤسسات في لدیھ من 
المجتمع والتي یتوقع منھا أن تقوم بأدوار مختلفة في مجال التربیة للطالب والتربیة الصحیحة السلیمة 

ب المھارات المتنوعة فالیقتصر دورھا على الجانب المعرفي واكتساب المعلومات وإنما یتعداھا إلى إكسا
بطریقة وظیفیة حتى تساعدھم على التكیف مع المجتمع ومتطلباتھ المتجددة والمتغیرة  إن المدرسة مسؤولة عن 
إكساب الطالب األخالق الحمیدة والقیم السلیمة المتناسبة مع القیم اإلسالمیة والمتوافقة مع عادات المجتمع 

قدرات واتجاھات إیجابیة للمتعلمین نحو الجوانب المختلفة للحیاة وقد  وتقالیده وأیضاً ھي المسؤولة عن تنمیة
یختلف مفھوم المدرسة لدى الكثیر من الناس عن المفھوم السلیم والصحیح لھا فعندما یسمع بعض الناس كلمة " 

ما مدرسة" أول مایخطر على بالھ المبنى المدرسي فقط فھذا غیر صحیح ألن مفھوم المدرسة أشمل من ذلك ب
فیھ من ھیئة إداریة ومتعلمین  ومعلمین وموظفین وأدوات وأجھزة ومختبرات علمیة ومكتبة مدرسیة ومناھج 
مختلفة ومالعب وغیرھا من اإلمكانات والكوادر كما أن عدم توفر ھذه اإلمكانات والعناصر في المدرسة یؤثر 

القیام بأدوارھا المتوقعة أما بالنسبة بشكل كبیر على مستوى التعلیم وأدائھ وبالتالي تفشل المدرسة في 
لمواصفات المدرسة فالمتعلم یرید أن تكون بیئتھ التعلیمیة مالئمة لعملیة التعلیم من جمیع الجوانب حتى یستطیع 
الطالب أن یمارس العملیة التعلیمیة بكل راحة وتركیز وولي األمر كذلك یتطلع إلى أن تكون مدرسة أوالدھم 

جمیع اإلمكانات والموارد المادیة والبشریة والتي تساھم في تحقیق أھداف العلم وأھداف  مثالیة تتوفر فیھا
المدرسة وفیما یتعلق بمواصفات المبنى المدرسي یجب أن یكون ھذا المبنى حدیثاً وصحیاً ومبنیاً حسب 

ة التعلیمیة والغرف المعاییر والمواصفات التي تتناسب مع عملیتي التعلیم والتعلم وأن یكون مزوداً باألجھز
الصفیة الفسیحة التي تحوي التھویة واإلضاءة الجیدتین والمالعب المدرسیة وقاعات أنشطة ومطعم یقدم 
وجبات صحیة للطالب فكل ھذا یساعد الطالب على حب التعلم والتعلیم وعدم الضجر منھ بسبب عدم الراحة 

حتاج إلیھا في ھذه المرحلة النفسیة كما وجود بیئة توفر لھ جمیع احتیاجاتھ التي ی  



تجلت قدرة هللا تعالى في خلق الكون ، فخلق السماوات و النجوم التي تزینھا، و بینھا 
المسافات الشاسعة في نظام في غایة اإلبداع أذھل جمیع علماء البشر، وفي السماء مالئكة 
و عظام ال یحصي عددھا إال هللا فال یخلو موضع قدر أربعة أصابع إال و فیھ ملك قائم و راكع 

ساجد لعظمة هللا تعالى ، یطوف سبعون ألف ملك منھم بالبیت المعمور كل یوم ال یعودون إلى 
یوم القیامة ، وخلق في األرض أنواعاً من الدواب ال یحصي عددھا إال ھو یعلم مستقرھا و 

 مستودھا و تكفل برزقھا .

إن في خلق السماوات و األرض و 
اختالف اللیل و النھار آلیات ألولي 
األلباب، الذین یذكرون هللا قیاماً و 
قعوداً و على جنوبھم و یتفكرون 
في خلق السماوات و األرض ربنا 
 ماخلقت ھذا باطالً فقنا عذاب النار 

ة دالئل قدر
 

السموات و األرض و ما بینھما في ستة أیام، من أبرز الدالئل الكونیة على عظیم خلق هللا و قدرتھ أن خلق 
و مع تلك السرعة في خلق السماوات و األرض إال أن خلقھا كان بأعلى درجة من اإلبداع و اإلتقان، فرفع 
السماوات بال أعمدة، وھو ما ال یمكن تصوره من ناحیة المنظور البشري ، و قد أشیر في كتاب هللا إلى أن 

ي كونھ ، وأن هللا یتصرف في رفع السماوات بأمره فھو یمسكھا إمساكاً یلیق ذلك كان من إعجاز هللا ف
 بجاللھ، و بیده حفظھا من أن تزول ، و إلن زالت لزال معھا الوجود كامالً .

یدل وجود الكواكب العدیدة المتوزعة بین المجرات، و األقمار الكثیرة واسعة االنتشار ، و النجوم الھائلة 
یم خلق هللا، حیث تتسع تلك المجرات و الكواكب و األقمار و النجوم، وتبحر في السماء المتأللئة على عظ

المنظورة المعاینة بسرعة رھیبة، كما تدور في فلك السماوات دون أن تصدم ببعضھا ، فكل شیئ یجري فیما 
النجوم وعددھا، قدر لھ السیر فیھ، دون أن یحدث في ذلك خلل أو خطأ على كثرة تلك األقمار و الكواكب و 

ویتم ذلك وفق نظام متناسق علي الدقة، سخر هللا تعالى القمر و جعلھ آیة من آیاتھ و دلیالً على قدرتھ و 
عظمتھ تبارك و تعالى، یستمد القمر نوره من الشمس ، و یعكس ھذا الضوء على األرض ، و یتحرك وفق 

                     
                



 السعادة
 اللعب
 أطفال



یذكر الشاعر صاحبھ أنھ من تراب و یلومھ 
  

 لتأكید المعاني و تعمیق اإلحساس

 یتحدث عن المساواة و التفقھ في الدین 

 لوم الصدیق و تذكیره بالمساواة

 أوجھ الشبھ : 
 كالھما یستدل بالموت في قول الثرى و المقابر

 كالھما یكر بالمساواة 
 
 

 أوجھ االختالف :
 البیت لوم الصدیق

 الفقرة توجیھ القارئ
الفقرة بھا أدلة أكثر على 

 المساواة 
 
 

 الكلمة معناھا الكلمة معناھا

البریة التي ال 
عالمة فیھا 
 یھتدى بھا

 الثرى التراب التیھ

 الصد الھجران تفقھ تعلم

 







 الكلمة معناھا الكلمة معناھا
 أجاور أصاحب غایتھ ھدفھ
 اھوى أحب بواعث دوافع
 قصرتھ أمسكھ القیت قابلت
 قصارى عایة الشيء التالقي المقابلة
 مرامیھا مقاصدھا الوجدان النفس

 محفل مجلس  

 



✔ 

✔ 

 لماذا یجاور الكاتب القراءة ؟
 ألن القراءة خیر جار و خیر جلیس 

 علل سبب حب العقاد للكتابة ؟

 یھوى العقاد القراءة ألنھا تعطیھ أكثر من حیاة واحدة .

 ما الذي تحتاجھ الحیاة في رأي الكاتب ؟

 تحتاج الحیاة إلى تغذیة العقل و الروح .



ً استعد خالد لصالة العید  ولبس مالبس  متطیبا
 مسروراً العید 

  خاشعینأدى المصلون صالة العید 

 مسروراً  الرجل
 حال منصوب بالفتحة

 خفیفة الرجل
 حال منصوب بالفتحة

✔ 



 كیف
 كیف

 حال

 صاحب الحال

 منصوب بالیاء منتبھین

 مفرد
 مفرد

 مفرد
 مفرد

 حال منصوبة و عالمة نصبھا الفتحة

 حال منصوبة وعالمة نصبھا الیاء
 

 

 حال منصوبة وعالمة نصبھا الیاء

 حال منصوبة و عالمة نصبھا الكسرة



 سعیدات

 منصتین

 متفتحة

 سعیداً حضر األب إلى الحفل 



لتقییم أحد المتحدثین فمثالً طریقة تقییم زمیل : یتحدث 
یقول : لقد قدم زمیلي موضوع...وكان التقدیم سھل 

وبسیط لقد استخدم أسلوب بسیط في العرض كما استخدم 
وسائل جیدة في العرض لقد كانت األفكار مترابطة 

والصوت واضح ومتنوع قد تكون مالحظتي أن ھناك 
زم ضعف في استخدامھ للغة الجسد وفي النھایة لقد الت

 زمیلي بالوقت المحدد



الریاضة : إن للریاضیة دور مھم جداً في صحة الجسم ورشاقتھ وجمالھ ودون مبالغة یمكننا 
القول أن ثلثي الجمال والصحة سببھما الرئیسي الریاضة فعندما تمارس الریاضة مھما كان 

نوعھا فإنك تكون قد كونت جسماً یتمتع بالصحة والعافیة والمرونة واللیونة والرشاقة باإلضافة 
ن الریاضة ھي السبب الرئیسي في تمتع الجسد والروح بالشباب الدائم والنشاط والحیویة إلى أ

 والجمال 
الیمكن لنا أن نحصرھا أو حتى نتخیلھا فعندما نعتاد االستمرار على  ةإن للریاضة فوائد عدید

شتى أنواعھا وعندما نعتاد على ممارستھا منذ صغرنا إلى بممارسة  التمارین الریاضیة  
یخوختنا تكون قد أثرت بشكل مباشر في شخصیتنا وساھمنا مساھمة كبیرة في بناء ھذه ش

فع المعنویات كما أن من خالل ممارستك لبعض التمارین رالشخصیة فالریاضة تصفي الذھن وت
ونفسك في آن خة على جسمك والریاضیة تعمل ومنذ طفولتك على تأخیر ظھور عالمات الشیخ

رحلة الشیخوخة الشاقة على جسدك ونفسیتك بھدوء وتفاؤل وارتیاح واحد حیث یتم مرورك بم
 ً  وسعادة أیضا





 الكلمة معناھا
 أغر شریف/كریم 

 یلوح یظھر
 یجلھ یرفعھ

 االوثان التمثال الذي یعبد
 سراج مصباح زاھر

 الصقیل ناعم المع مصقول
 المھند السیف
 آنذر حذر

 عمرت اصلحت
 النعماء نعمة وخیر وفیر

 



المصلح  –السیف الالمع الناعم  –السراج المنیر  –محمود ومحمد  –الشریف والكریم   

أصلح هللا بھ الناس  بعد سنین  –جعل اسمھ محمود ومحمد  –إلى اسمھ في اآلذان ضم اسم النبي 
ظالم ال  

 الدعوة إلى اإلسالم ھي من أنقذت البشریة من الظالم وعبادة األوثان 

التواصل االلكتروني : االتصال االلكتروني ھو العملیة التي یتم فیھا تبادل المعلومات أو توفیر التسلیة سواء  
أكان ذلك على الصعید الشخصي أو العملي باستخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة حیث تطورت في عصرنا 

وان معدودة حتى أصبح العالم وكأنھ وأصبح باإلمكان االتصال بین قارة وأخرى بل بین قطر وآخر بغضون ث
 قریة صغیرة تصل األخبار إلھا بسرعة 

تعددت وسائل االتصال االلكتروني ومازال المبرمجون والخبراء مشغولون والخبراء مشغولین حتى ھذه 
دأ األمر في أولھ بالھاتف المحمول أو الخلوي ثم بفقد اللحظة في محاولة إیجاد طرق سھلة وعملیة لالتصال 

 برامج الدردشة على االنترنیت ثم برامج الدردشة بالصوت والصورة 

یب الناس من بعضھا وقد نجحت ومن رالعایة الرئیسیة من وسائل االتصال الحدیثة ھي تسھیل التواصل وتق
دون شك في ذلك حیث أصبح باإلمكان التواصل مع العالم الخارجي ونشر المعلومات والبحث عنھا من دون 

لقدم وأصبح العالم بمثابة حارة تعرف أخبارھا بدقائق فور حدوثھا مما سھل علینا ا  كان یحصل فيتعب كما 
ھد كما وسمح لنا فرصة إظھار أنفسنا وربما مواھبنا الدفینة التي لطالما جحیاتنا ووفر الكثیر من الوقت وال

 حلمنا أن نطلقھا 

ا من تطورات العصر فإن لھا مضاراً وسلبیات وني سیفاً ذا حدین وكغیرھرتعتبروسائل االتصال اإللكت
تتلخص في كونھا  عزلت األشخاص في أجھزتھم وجعلتھم إلكترونین إلى حد كبیر ومؤذ في بعض األحیان 
حیث لم یعد ھناك داع للخروج من المنزل وزیارة األقارب لمعرفة أحوالھم أو لتھنأتھم أو لعزائھم كما ولم 

في ما یتعلق بأخبارك أو صورك حیث أصبحت في متناول الجمیع من  یعد ھناك أي نوع من الخصوصیة
السلبیات كذلك اختراع الشباب العربي للغة جدیدة تجمع ما بین العربیة واالنجلیزیة فضاعت قواعد العربیة 

 وتاھت بین سطور االنجلیزیة حائرة عن أًصلھا 

یجب علینا  ا اتباع السبل السلیمة في االستخدامولكي نستفید من التواصل االلكتروني وتجنب سلبیاتھ فإن علین
ونتعلم حسن الحوار ونراعي تعالیم الدین وقیم المجتمع ونراعي استخدام   أن نختار أسالیب التواصل الجیدة

 اللغة العربیة السلیمة



 التواصل االلكتروني أھمیتھ وإیجابیاتھ وسلبیاتھ



قال علیھ الصالة والسالم: “ما مأل آدمي وعاء شرا من بطنھ، بحسب ابن آدم لقیمات یقمن 
 صلبھ فإن لم یفعل فثلث لطعامھ وثلث لشرابھ وثلث لنفسھ"؟ رواه الترمذي 

مما ھو معروف ومشھور عند أطباء العرب والعجم والحكماء أنھم یمتدحون قلة األكل 
ل على النھم والحرص والشرب وذلك ألن كثرة األكل والشرب وامتالء المعدة بالطعام دلی

والتخمة تثقل المعدة فتضعف  .والشره وغلبة الشھوة، وھو مسبّب ألمراض الجسد المختلفة
) (الشرایینعن ھضم الطعام فیحدث منھ المرض. فالمعدة كما قال حوض البدن، والعروق 

فسدت المعدة صدرت العروق  وإذافإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة  واردة،إلھ 
 م بالسق

إن مضار كثرة األكل والشرب كما یقول األطباء قدیًما وحدیثًا كثیرة، وإن كثرة الغذاء من 
غیر حاجة غلیھ یورث الكسل واالنحطاط وفساد البدن وھو أحد األسباب القویة في حدوث 

األمراض. فامتالء المعدة بالطعام والشراب الكثیر وإدخال الطعام على الطعام مفسدة للجسم، 
طورة بالغة على حركة المعدة نفسھا وعلى ما حولھا من أجھزة وأعضاء، فقد وفیھ خ

تضغط المعدة بسبب امتالئھا بالطعام والشراب على القلب أو الرئة أو الحجاب الحاجز مما 
 یعیق وظیفة التنفس ویقلل من إدخال األكسجین المطلوب لھضم ھذا الطعام.

أن الطعام الزائد الذي ال حاجة للجسم بھ یخزن على ھیئة شحوم ودھون تحت سطح الجلد، 
وإن سبب معظم األمراض كما یقول األطباء ینتج من ھذا  الدمویة،وفي جدران األوعیة 
مرض تصلب الشرایین حیث یصبح جدار األوعیة الدمویة  األمراض:االختزان. ومن ھذه 

 حین تتطلب حاجة الجسم ذلك  واالنبساطالنقباض صلباً غیر مرن ال یستطیع ا



 المسلمون یصلون صالة العید 
 الجد یعطي العیدیة

 الفتاة تقدم ھدیة ألمھا

 تعبر الصورة عن العید



الصدیق الحقیقي یقف بجوارك وال یرحل  •
 عنك

 الصدیق الحقیقي مخلص لك وال یخونك  •

د في المعنى بأن الصدیق الحقیق ال  \ج  \تتشابھ األقوال ب
 یرحل عنك.

 المقولة أ تعني صعوبة العثور على صدیق مخلص 
      

صفات الصدیق 
 الحقیقي .

 د \ب  \أ  \ج 

الصداقة الحقیقیة ھي تالحم شخصین في شخصیة  \الصدیق وقت الضیق 
 واحدة تحمل فكراً واحداً .



 ھوایات

 القراءة

كرة 
كرة  القدم

 السلة

 صید السمك

 صید البر



 السفر
 المخاطر الفوائد



أمیر البالد الشیخ صباح یحتضن طفلة من ذوي االحتیاجات 
  

 أشعر بالحب و الفخر نحو أمیر البالد

شكراً لك یا سمو األمیر لعطاءك المستمر یا أمیر اإلنسانیة و شكراً لحفاظك 
 على األمن في الكویت







 


