














 تضيء

 المخيفة جدا  





 ـىء ـأ أ

 طائر

 فائز

 غرائب

 عجائب

 مضيئة

 جريئة

 قارئة

 ناشئة



 الكسرة الفتحة على نبرة شانِئَك

 على نبرة سنقِرئُك

 
 

 على نبرة

 على نبرة

 على نبرة

 ِشئْنا

 متِكئِين

 الساْئِل

 الضمة الكسرة

 الكسرة السكون

 الكسرة الكسرة

 ـالكسرة الكسرة

 وسط

 نبرة

 دائرة ذئب بئر



  

 

 

 ِمئَات َرئِيس ماْئِل ساْئِل ِمئْذنة



 بزيارة المكتبة والتعرف على كتب جديدة بزيارة المكتبة والتعرف على كتب جديدة

 تنمي مهاراتنا اللغوية 

 وقت إنهاء دروسنا وفي أوقات الفراغ

 المتعة والفائدة

 السندباد





 التفوق الثقافة االطالع

 الحماس القيمة السعادة



 الذكية والتكنولوجيااألجهزة 

 حبهم الشديد

 يظهر بوضوح

 أكثر اتساعا  



 شدة اإلعجاب

 التطور التكنولوجي

 أحدثت الثورة الرقمية
 تغييرات هائلة في حياتنا

 أصبحت حياتنا أكثر راحة
 ورفاهية بسبب التكنولوجيا

 الطاقة البديلةاستخدام موارد  تسخير موارد الطاقة البديلة
 )الشمس الرياح المياه لخدمة اإلنسان(

 عديدة هي الجوانب التي تغيرت
 وسوف تتغير في حياتنا

 بسبب الثورة الرقمية وتطبيقات
 الروبوتات والهواتف الذكية



 إنجاز األعمال بسهولة واختصار الوقت 

 الهندسة -الطب

 جهاز اإلسقاط الضوئي

 الدليل األجهزة االلكترونية التي ذكرت في النص موجودة في وقتنا الحاضر -حقيقية

 يمكننا مطالعة اصحف العالمية من خالل الهاتف الذكي

 ترتبط الثالجة بخدمة "واي فاي" والترابط مع مفكرة رقمية للمالحظات

 التحكم بالتدفئة المركزية من خالل الهاتف الذكي

 استخدام التكنولوجيا في أشياء مفيدة

 استخدام األجهزة االلكترونية في أوقات الفراغ

 عدم إطالة الجلوس أمام األجهزة الذكية للحفاظ على الصحة



 أتناول الحلويات -أتعرف على أصدقاء جدد-ألعب باأللعاب



 23/1/2022يوم االحد 

 لعطلة الصيفية ذهبت مع أسرتي إلى مدينة األلعاب، وهي في أحد أيام ا

 مدينة فيها الكثير من األلعاب المسلية الجميلة، ولكن بسبب حسن

 حظي أضافوا في اليوم الذي قدمنا فيه نشاط ركوب الخيل، فطلبت 

 من أهلي المشاركة، وقبل أن أصعد على ظهر الحصان أطعمته وبدأ

 يالعبني، وصعدت عل هره وقمت بجولة عدت إلى بيتي تغمرني 

 السعادة.



 أفعال أمر

 اكتْب الواجَب يا صديقي اكتْب:

ْر األطفال من اللعب بالنار حذَّْر:  حذ ِ

 حافْظ على نظافتك الشخصية حافْظ:

 أمر

 األمر

 احترما والديكما يا أخويَّ 



 التزمَن بالقوانين

وا بوالديكم  بر 

 ضعِ األوساخ في سلة المهمالت  حافظ على نظافة مدرستك

 اجعِل النظافة من أهم مبادئك ساهْم بنشر ثقافة النظافة في المدرسة

 حافْظ على نظافتك الشخصية

 احرْص على التعلم

 مارْس الرياضة بانتظام

 نظ ْم وقتك جي دا  

 تناوْل الغذاء الصحي

 احترْم اآلخرين



 للمشاهدة بوضوح

 سأعثر على ناس محتاجين ألقدم لهم المساعدة

 سأزور البيوت المقررة لناس محتاجين وال يحبون طلب المساعدة وأقدم لهم كل مايحتاجونه

 23/1/2022يوم االحد 

 مالبسيأستيقظ صباحا  وأرتدي 

 أدون أسماء األشخاص الذين أنوي زيارتهم

 أتناول طعام اإلفطار

 أنطلق إلى كل بيت على حدا

 أقدم المساعدات بفرح لكل المحتاجين



 استيقظت باكرا  وارتديت مالبسي، وتناولت 23/1/2022في صباح يوم األحد 

 م اإلفطار ثم بدأت أدون أسماء األشخاص الذين أنوي زيارتهم لكي أزور كل طعا

 شخص على حدا، وعندما انتهيت من التدوين انطلقت وبدأت بالمهمة وهي تقديم 

 المساعدة لكل محتاج على حسب ما يحتاجه، 



 السمنة تهد د أطفالنا



 االجتماعيات والعلوم

 االجتماعيات والعلوم

 اإلنترنيت والتلفاز الراديو



 من سكان الكويت من السمنة 42,8يعاني 

 تقرير منظمة الصحة العالمية

 مشكلة السمنة

 إجراءات وقائية

 نشر الوعي الصحي والحد من السمنة

 

 نعم بالتأكيد

 الصحياإلسهام في نشر الوعي 

 الرعاية الصحية لألطفال والمراهقين مسؤولية الجميع

 ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

 نشر حمالت التوعية التي تتضمن التشجيع على المحافظة على جسم صحي

 تناول الغذاء السليم والصحي









 أطفالنا براعم حياتنا المورقة

 حلول الشتاء  لألطفالطرد العمالق 
 وموت الحديقة

 عودة الربيع 
 بعودة األطفال



 الحزن واالنزعاج والهروب طرد األطفال من الحديقة

 شعر بالندم والوحدة وطول
 فصل الشتاء

 اللعب بسعادة وفرح في الربيع

 الفرح بدخول الحديقة وعودة الربيع السماح لألطفال بدخول الحديقة

 األنانية وكره األطفال

 الحزن والخوف
 الفرح والسعادة

  بداية القصة قاسيٍا غليظ القلب

 
 







 تنِشئَة

 ِذئْب أْفئِدة َسئِم

 ُرَؤساء

 ُسَؤال

ر  ُمَؤخ 

 الواو



 الفتحة الضمة على واو يَُؤم

 على واو

 على واو

 على واو

 على واو

 الضمة

 الضمة

 الضمة

 الضمة الضمة

 ـاأللف

 السكون

 الفتحة

 التفاُْؤل

 يُْؤمن

ل  تَُؤج 

 ُرُؤوسهم

 وسط

 الواو

 يُْؤرق

 يُْؤلم

 يَُؤش ر

 التساُْؤل

 التفاُْؤل

 التشاُْؤم







 استغربت

 يعجبها



 تحقيق أسامة هدفه إصرار أسامة على الرسم

 عدم تعلم أسامة الرسم من 
 المرة األولى

 تكراره للرسم بنفس الطريقة

 تحقيق هدف أسامة  التزال في مخيلتك الخصبة

 اإلرادة تصنع المعجزات التكرار والمحاولة



 نادي الرسم

 عدم إتقانه للرسم

 تدعمه وتشجعه

 ألنه متسرع في الرسم واليتخيل

 شجعته

 الممارسة والتدريب



 معلمة رائعة وداعمة ومخلصة 

 مؤلفة قوية وصلبة وناجحة

 السيدات والسادة ندعوكم ونشجعكم دوما  على قراءة هذه القصة ألنها 

 تنشر الوعي والمعرفة وتفتح للقارئ آفاقا  جديدة 

 ألعاب األطفال المفيدة

 الشعور بالحماس والتشويق



 الفرح

 الغضب

 الحزن

 الخوف
 التعجب

 االنزعاج



 أتفوق

 أغضب أهلي

 الفشل

 أشعر بالرضا

 منزعجا  

 في العطلة ودعت مدرستي بكل حزن، ولكن رغم ذلك فرحت بأنيي سآخذ عطلة

 وذهبت في هذه العطلة إلى مدينة األلعاب معألعود بعها إلى الدراسة بحماس، 

 أهلي وشعرت بالسعادة والفرح، وعندما عدنا تفاجأت بأنني نسيت حقيبتي في 

 وضعتها، ولكن عدنا إلى المكانمدينة األلعاب فانزعجت ألنني ال أذكر أين 

 ووجدناها فشعرت بالرضا.



نْ  رْ  تدخ   تستخدْم الهاتف تصو 

 الناهية

 النهي



 العصافيرال تهمل ْإطعام 

 ال تلحقا األذى بالممتلكات العامة

 ال تهملَن دروسكنَّ 

ثوا البيئة  ال تلو 

 ال ترموا األوساخ في مدخل الجمعية



 ال تكسْر مقاعد الحديقة

 ال ترفْع صوتك داخل المستوصف

 ال تكتْب على جدران الفصل

 ال تشتْم اآلخرين

 ال تسخر من األخرين

 ال تشاهِد المحتوى السيء

 ال تتواصْل مع أشخاص ال تعرفهم



 البترولطاقة  الطاقة الشمسية

 طاقة الماء طاقة الرياح

 مصادر الطاقة



 جزء صغير من مجموعة كبيرة

 التقليل

 انتشارا  



 توجيه رسالة للعالم بأهمية الطاقة المتجددة
 عمانأول محطة توليد للكهرباء من خالل الرياح أنشئت في 

 استغالل الطاقة الشمسية من خالل الدول المصدرة للنفط

 أهمية الطاقات المتجددة والتحذير من خطر انتهاء النفط

 عام 50و 24من المتوقع جفاف النفط بين 
 الطاقةمصادر 

1 2 3 

 الطاقات المتجددة ومصادرها

 أهمية البترول ودوره بين مصادر الطاقة

 أهمية الطاقة الشمسية والمكانة التي ستحتلها في المستقبل كبديل للنفط



 يتجلى

 يظهر

 ازدهار

 تقدم أو تطور

 إبهار

 إدهاش

 أثنت 

 شكرت

 نضوب

 جفاف

 أثنِت المعلمة على الطالب المجتهد



 عناء

 راحة

 إحباط

 تفاؤل

 مراجع

 مرجع

 مؤشرات

 مؤشر

 بتالت

 بتلة

 َمعلَم

 معالم

 ُطرفة

 طرائف

 عي نة

 عي نات

 عمل

 أعمال

ال  عم 

 معمل

 عمل

 العمل

 أنشأ الرجل معمال  كبيرا  

ال بإخالص  عمل العم 



 أدار

 تول ى

 انصرف

 شغل

 أدار

 أختاره

 أدار الحق ظهره للباطل

 أدار المدير الشركة بإخالص



 ألنه أغلى ما يملك

 العمل والبناءمن خالل 



 مشاعر الحب والفخر

 الدفاع عنه وحمايته

 رأيي أن الوطن هو بيتي الكبيرفي 

 الوطن هو البيت الدافئ والحضن الكبير الذي يتسع لجميع أبنائه

 لذلك يجب علينا حمايته والدفاع عنه وعدم السماح ألي أحد باإلساءة إليه ألن كرامة

 اإلنسان مرتبطة بكرامة الوطن وألن وطننا يستحق منا كل الحب والفخر











 المعلومات والتجارب

 من األخالق الحميدة مساعدة اآلخرين



 المشاركة في حمالت تنظيف واسعة



 ماذا تفعل الفتاة في الصورة؟

 تشذيب وترتيب

 

 زراعتها

 تستعيد



 استغربت

 مراكز الزراعة

 جاء



 ما اسم الفتاة التي غرست أول 
 شجرة ورد في حديقة الحي؟

 خلود

 بدأ أهل الحي في التوافد على الحديقة لالحتفال؟ ماذا حدث عندما حل الليل؟

 متى نظف الناس األرض و
 أزالوا القمامة عن شجرة الورد؟

 زهورهاعندما كبرت بعض الشيء وبدأت 
 بالتفتح

 في حديقة الحي أين أقيم االحتفال؟

 جميال   كيف بدا منظر شجرة الورد؟

لالحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء حديقة الورد  لماذا زين سكان الحي حديقة الورد؟

 في الحي



 إحضار الوالد لشجيرات الورد وقيامه

 بزراعتها إلى جانب شجرة ورد كبيرة 

 واستغراب الشجيرات من وجودها

 زراعة شجيرات الورد أمر

 جميل جدا  

 شرح شجرة الورد الكبيرة كيف تمت

 زراعتها داخل أرض مليئة بالقمامة 

 عن طريق فتاة اسمها خلود

 إعطاء شجرة الورد الجمال 

 للمكان رغم جود القمامة

 قيام الناس بتنظيف األرض المليئة بالقمامة 

 من حول الشجرة وشكر الشجيرات لخلود

 من خالل االحتفال

 احتفال الشجيرات بخلود التي 

 زرعت الشجرة واهتمت باألشجار 

 البقية فالزراعة أمر جميل جدا  

 الجمال ال يمكن إخفاؤه





 من اقترب من شجرة التفاح؟

 متى اقترب مجموعة من الصبية من شجرة التفاح؟

 أين خبأت شجرة التفاح ثمارها؟

 شجرة التفاح؟ما األمر الذي طلبه الفتية من 

 ماذا طلب الخروف من شجرة التفاح؟

 كيف وصفت شجرة التفاح ثمرها؟

 لماذا غضب الفتية من شجرة التفاح؟

 عمل الخير هو مهم أمر في كسب محبة الناس



 باالجتهاد في البحث عنه

 السنونو يحصل على طعامه بالبحث عنه بجهد
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2 
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 4 
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 األم، الطير الصغير، مجموعة من الطيور



 الفرح

 األمان

 الخوف

 المتعة التعب



 ُُ  ُْ  ُُ  ُُ  ُُ  ُُ  ُْ  َُ 

 غطاءات عباءة مسألة فأر امرأة

 وسط

 السطر ألف



ل  الفتحة الفتحة على ألف يتَأَم 

 على ألف تَأْوي

 على ألف

 على السطر القراَْءة

 مْسأَلة

 السكون

 ـالسكون

 السكون

 الفتحة

 الفتحة

 الفتحة

 وسط

 السطر ألف

 َرأَف الَسأَم َسأَل

 بَأس َكأْس فَأس

 تساَْءل تشاَْءم تفاَْءل





 ال

 ذكر معلومات وفوائد أكثر عن النخلة

 نعم

 واقتباسات وتعداد فوائدذكر شواهد من القرآن الكريم 

 نعم الحظت



 السدرة نبتة مباركة، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي تزيد مناعة 

 وتحميه من األمراض، وتستخرج منها العقاقير الطبية، ولها أسماء عديدة منها: 

 السدر األشعر واأللباني واألنيق وغيرها، وموطن هذه الشجرة بالد الشام وجزيرة

 العرب، وهي ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالتراث الخليجي.

 فما أجمل خلق هللا!





 شديد

 عدم استقرار

 تحذ ر

 البراهين واإلثباتات

 تشجعهم
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 يتفكك

 تتحد

4 
 ؟



ظهرت العديد من المؤسسات التي اهتمت بالبيئة وقامت  مواقع بحث

 بحمالت إعادة التدوير والحفاظ على البيئة

 كيفية الحفاظ على البيئة



 ال

 لم

 ليس

 ليس لم ال

 النفي

 ما              لن



 ليس

 ما

 ال

 لن لم

 لن نهمل ري المزروعات

 لم نلوث البيئة

 ال يفوز المهمل

 قلوب الحيوانات ليست خالية من الرحمة



 لن أغضب أمي

 ال أتصرف بسوء

 الحميدةالكره ليس من األخالق 

 لم أقصر في دراستي



 الكعبة المشرفة



 البيت الحرام والبيت العتيق

 الكعبة الشريفةألن فيها 

 الصفا والمروة، بئر زمزم، الكعبة

 ابراهيم عليه السالم وولده اسماعيل

 مساعدة والده

 هو حجر من الجنة

 أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين ويتجهون في صالتهم نحوها



 حار

 الكعبة

 الصفا والمروة

 الحر والعطش 



 تهذيب

 تقليم

ة  جم 

 كبيرة

 زاول

 مارس

 نتوق

 نتشوق

 للتمر فوائد جمة في الحفاظ على الصحة



 الضجر

 التسلية

 الجميل

 القبيح

 الغرور

 التواضع

 وديان

 وادي

 المشاتل

 المشتل

 الصبية

 الصبي

 شرفة

 شرفات

 جولة

 جوالت

 لقمة

 لقمات

 كتب

 مكتب

 كتاب

 مكتبة

 كتب

 العلم

 كتب التلميذ الواجب

 رأيت كاتبا  مشهورا  



 سأل

 استفسر

 اهتم  

 طلب

 سأل

 الطلب

 الطالب هللا التوفيقسأل 

 سأل المعلم التلميذ االهتمام



 حنظل عرفج هالوك......

 رئة األرض

 في رأيي إن الغابات رئة األرض

 الغابات رئة األرض وهي متنفس للكائنات الموجودة داخل الغابة وخارجها، فهي 

 تمدنا بكمية كبيرة من غاز األوكسجين، وتنقي الهواء، وتعطي الجمال والحياة لألرض

 عليها وحمايتها من االذىلذلك يجب علينا الحفاظ 

 أهمية الغابات

 متنفس الكائنات

 تعطي منظرا  رائعا  

 تنقي الهواء



 عالم الحيوان عالم كبير ومثير

 من اين أحضر الفأر الحجارة؟
 حصل للسد؟ماذا 

 ماذا أراد الفأر أن يبني؟
 ما النصيحة التي قدمتها الحمامة للفأر؟



 ألنها منعت فرفور من أخذ حجارة السد
 بقية الحيوانات 

 قامت بإصالح السد قبل االنهيار

 امتنع عن أخذ حجارة السد

 نعم احب جدا  

 

 

 

 



 الخسارة

 متقدمة



 مخاطرة

 المخاطر

 عراك

 حص تهما

 بالواجهة

 متعبين



 الطرق



  

 نريد الخروج من مدينة األحالم ماذا قال الدب ان الصغيران ألمهما؟

 كل شيء متوافر طعام ماء، وفرح ولعب ما األشياء المتوافرة في مدينة األحالم؟

 عندما كانا يقتسمان قطعة الجبن متى شاهد الدبان الثعلب؟

 الدبان الصغيران مدينة األحالم؟من اذي أراد الخروج من 

 كيف حصل خالف بين الدبين حول 
 قطعة الجبن؟

 كل واحد يرى أن قطعة اآلخر هي الكبرى

 لماذا فقد الدبان كل السبل في العودة
 إلى مدينة االحالم؟

 بسبب العراك والخالف

 رغم الحياة السعيدة التي يعيشها الدبان 

 في مدينة األحالم إال أنهما يقرران السفر

 والمغامرة

 الملل فقط دفع الدبين  إلى التفكير

 بالسفر



 األحداث التي حصلت مع الدبين خالل الرحلة

 وخالفهما حول الطعام والعجز عن 

 الحصول عليه

 والعجزالخالف بين الدبين 

 عن الحصول على الطعام

 الخالف الكبير بين الدبين وفقدان الثقة

 ببعضهما وفقدان األمل في العودة األمل

 في العودة إلى مدينة األحالم

 فشل الدبين في العودة إلى مدينة 

 األحالم

 الخالف سبب المشاكل واالتفاق سبب السعادة والرزق

 نتيجة

 سبب





 من الذي يعيش في بحيرة صغيرة على أطراف الغابة؟

 متى جاء الصيادان ومعهما شبكة صيد كبيرة متينة؟

 أين عاش التمساح اللطيف ؟

 ما الشيء الذي أوصل األسمال المغرورة إلى الهالك؟

 ماذا أخبر التمساح األسماك المغرورة؟

 السمك الوفير؟كيف حصل الصيادان على 

 لماذا أخبر التمساح األسماك بما سمع؟

 الغرور وعدم قبول النصيحة هالك األسماك

 الغرور وعدم قبول النصيحة يؤدي إلى الهالك



 البيئة المائية والبيئة البرية والبيئة الصحراوية والجبلية....

 النمر والغزال واألرنب والثعلب واألسماك والجمل

 الثعلب والقرد و...

 للنمرهزيمة األرنب  وقوع األرنب في مأزق مع النمر بحث األرنب عن الطعام



 السرعة والقوة والشراسة

 موقف ذكي جدا  



 يصبح طي ارا ، كي يتنقل بين البلدان ويتعرف على الكونأن 



 الطيران وامتالك مصنع لأللعابالعيش في الغابة وتعلم 

 أحلم أن أصبح إعالميا  مشهوراُ 

 أحلم أن أصبح إعالميا  مميزا ، ألناقش

 القضايا التي تهم الناس، وأساعدهم 

 على حلها والتعامل معها وأحقق حلمي

 في الوقوف مع جميع الناس



 ـأ أَ  ئـ ء ؤ ؤ

 ميناء أزياء أشقاء

 سماء عشاء شتاء



 آخر

 ـاأللف السطر

 جريء

 بريء

 بطيء

 آخر

 ـياء السطر

 آخر

 ـواو السطر

 مد الواو والياء



 مليء رديء جريء

 مبدوء مملوء مجزوء

 إباء جراء فراء



 الموت -الغرق



 جدنا غواص اللؤلؤ

 رحم هللا أجدادنا...وحياة كريمة هانئة

 إن أبرز...الغوص على اللؤلؤ

 التطور الذي وصلنا له وشجاعة أجدادنا القدماء



 رياضة الصيد بالصقور

 مفتاح العقل، ورياضة الروح، ومن أهم الهوايات التي زاولها أجدادناالهوايات 

 رياضة الصيد بالصقور، فقد كان الصياد يترصد للفريسة وعند اقترابها يطلق

 الصقور نحوها، فتنطلق باتجاه الحيوان وتفترسه، ولم ينسى الصياد حصة الصقور،

 فقد كان يكافؤها بتقديم القليل من اللحم الذي تم اصطياده لها، فما أروع أجدادنا

 الصيد!أجدادنا القدماء وما أكثر براعتهم في 





 ؟ 

 

 قوة التحمل، نقل البضائع، نقل الناس
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 تحملونوعليها وعلى الفلك 

 سفينة الصحراء

 الجمل خدم بالدنا الكويت

 قدرة هللا سبحانه وتعالى على الخلق



 صفات الجمل

 فوائد الجمل

 الجمل وفوائده



 



 أسرع الغزال!

 ما أشد  ذكاء اإلنسان!

 أسلوب التعج ب!

 ما أجمل المحيط!



 ما أعمق البحار!

 ما أقل األمطار في الصحراء!

 الثعلب!ما أدهى 

 ما أجمل النشاط!

 ما أروع التعاون!

 ما أحلى تنظيم النمل!



 تهذيب 

 تقليم

ة  جم 

 كثيرة

 نتوق

ق  نتشو 

 زاول

 مارس

 نتوق دائما  لتعلم المزيد



 الضجر

 التسلية

 الجميل

 القبيح

 الغرور

 التواضع

 المشاتل 

 المشتل

 وديان 

 وادي

 الصبية

 الصبي

 لقمة

 لقمات

 شرفة

 شرفات

 جولة

 جوالت

 كتبَ 

 كاتب

 كتاب مكتوب

 كتب

 العلم

 كتب التلميذ الواجب المدرسي

 كاتب القصة محترف



 سأل

 طلب

 دعا

 استفسر

 العلم

 سأل

 سأل التلميذ المدرس عن معلومة

 سأل المعلم التالميذ عن معلوماتهم حول اللغة العربية



 يستخدم في الزراعة

 يقدم لنا الطعام

 تنقل عليه البضائع

 البقرة



 أصيل جارح سريع

 أرنب سريع رشيق
 صقر لماح جارح
 حصان أصيل جميل

 في رأيي أن الحصان من أجمل مخلوقات هللا

 الحصان العربي األصيل من أجمل المخلوقات على سطح األرض فهى يتميز 

 باإلنسان، ويستطيع المشاركة في السباقاتبالسرعة واألصالة والذكاء، فهو يشعر 

 ويجري بسرعة ال مثيل لها، فما أشد فخرنا بوجود هذا المخلوق الجميل في بالدنا!

 الحصان

 قوي

 ذكي

 سريع







 كمبوديا الخليجدول  اليابان نيوزلندا



 نعم التحية تحية دول الخليج ألنها تدل على التقدير

 بئس الحية تحية اليابان ألنها من الممكن أن تنقل بعض األمراض





*  

 

= 

 ؟

 رائحة يظهر الهالل

 تحتفل

 تدور

 الحوارات



 الزينة واألدية والذكر وموائد الطعام
 ارتباط المسلمين بهذا الشهر الفضيل

 الجماعي والديوانيات العامرة بالزواراإلفطار 



 الفرح والبهجة

 التزيين وصناعة الحلوى

 الفرح والسعادة العارمة

 مال يقدم لألطفال ولجميع المحتاجين



 الفرح

 السعادة

 المال

 الهدايا

 الفرح والحب



 ياء غير منقوطة واو ألف

 قرأ

 ينشأ

 للتنبؤ

 التباطؤ

 قارئ

 ناشئ

 ألف

 فتحة

 واو

 ضمة

 ياء

 كسرة



 مبَدأ منَشأ مرفَأ

 مختبِئ منكِفئ دافِئ

 تكافُؤ تقيُؤ تلُكؤ





/ 
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 تتوقعوا

 زيادة

 انتشارا  

+ 



 التالية أو القادمة



 

 أكثر اللغات انتشارا  في العالم

 اللغة اإلنجليزية

 اللغة الثانية هي اللغة الصينية

 اللغة الصينية ليس لديها ابجدية

 

 

 

 أحافظ على لغتي العربية من خالل التحدث بها دائما  واإلكثار من المطالعة والدراسة



 اللغة الصينية ألن شكل حروفها مميز

 اإلمارات العربية المتحدة -سوريا

 أميركا -بريطانيا

 إسبانيا



 النفط وهو أسود اللون ومتعدد االستعماالت

 رائي األرجاء

 المنثور

 المع الساطع

 مضى طائر

 الصحراء

 يراها سبحان



 الصحراء

 ألنها فسيحة األرجاء

 ساطع والمع

 الصحراءفي 

1 2 

3 4 5 

6 

7 8 9 

10 

11 

12 

 أنا الفصحى وباألهداب

 أرعى مقلة العرب

 إذا أهلي تناسوني

 وتاهوا عن ندى سحبي

 فعطر أريجي الفواح 

 يهديهم إلى نسبي





 أين متى 

 لماذا هل

 كم من

 ما

 كيف

 كيف



 لماذا

 أين

 متى

 من

 ما

 كم

 كيف

 هل

 ماذا شاهدت؟

 كيف جال الزوار في المتحف؟

 أين يعيش سكان اإلسكيمو؟

 هل تحب قراءة القصص؟

 ما اسم صديقتك؟



 متى يبدأ العام الدراسي؟

 ما واجب األبناء نحو آبائهم؟

 كم طالبا  في فصلك؟

 لماذا تساعد الناس؟

 يحتفل بها الكويتيون؟ما المناسبة التي 

 ماذا يفعل الناس بالعيد الوطني؟

 من يحتفل بالعيد الوطني؟

 متى تحتفل الكويت بالعيد الوطني؟

 أين يحتفل الناس بالعيد الوطني؟

 لماذا يحتفل الناس بالعيد الوطني؟

 كيف يحتفل الناس بالعيد الوطني؟





صناعة السفن والنسيج وصيد السمك واللؤلؤ والنفط ومن عاداتها وتقاليدها النخوة 

 والمروءة والتسامح

 هي من دول مجلس التعاون الخليجي

 عرفت باسم دلمون في األلفية الرابعة قبل الميالد

 الكرم والتسامح ومن حرفها صيد السمك

 بحار ورط

 في الخليج العربي شرق السعودية

مملكة البحرين دولة صغيرة تقع شرقي شبه الجزيرة العربية 

يحكمها الملك حمد بن عيسى بن سلمان عاصمتها المنامة 

،تشتهر بصيد السمك وصناعة النسيج والذهب األسود وأهلها 

جزيرة  33كرماء يتصفون بالمروءة والنخوة، تتكون من 

 طبيعية





3 

4 

2 

6 

5 

1 

 وضع ريحان الطعام في جيوب مالبسه
 بالمظاهرالناس ينخدعون 



 من الذي كان يجمع الضرائب من أهل القرية؟

 متى كان يستيقظ ريحان من نومه؟

 أين كلت ينام ريحان؟

 دعوة لهمان ألهل القرية؟ما مناسبة 

 ماذا حدث للشاب ريحان عندما دخل بلباسه القديم؟

 كيف عاد ريحان إلى بيت لهمان؟

 لماذا وضع ريحان الطعام في جيوب مالبسه؟

 عدم االنخداع بالمظاهر وتوعية الناس 



 تحتفل

 العريقة تحتفي

 القديمة

 يهل

 يبدأ

 يكترث

 يهتم

 تخضع

 تتبع

 تحتفي مدينة الكويت بزائريها



 أرخى

 رفع

 عامرة

 مقفرة

 الفاخرة

 الرديئة

 التالل 

 التل

 نفحات 

 نفحة

 كروم

 كرم

 دار

 ديار 

 عاقبة

 عواقب

 َعقَدَ 

 ِعْقد

 ُعْقد

 معقود

 عقد

 صنع الصائغ عقدا  

 المتعاقد عقدا  أبرم 



 درج

 مشى

 شاع مات

 درج

 عند القدماء إكرام الضيفدرج 

 درج الخبر بين الناس





 فبراير 26و 25يوم االستقالل ويوم التحرير 

 رفع األعالم والزينة وارتداء المالبس التي تحمل علم الكويت

 الوالء للوطن



 أعياد الفخر والعز

تشعرنا المالبس التي تحمل ألوان علم الكويت 

 بالفخر والعز

 أبراج الكويت هي ثالثة أبراج صممتها شركة ليندستورم تقع على ساحل الخليج

 1975العربي في مدينة الكويت ونفذتها شركة انيرجوبروجيكت بنيت عام 

 متر وهي من أهم  187ويصل ارتفاع البرج الرئيسي إلى  1979وافتتحت عام 

 معالم الكويت. 

 









 جزء

 شيء

 عبء

 ـئ

 ـؤ

 أ



 السطر

 ساكن السطر

 الدفء ببطء النشء

 عبء جزء ملء





 البحار، ألنه متعلق بها



 أفكر

 خفت

 أصريت



 نوشك



 تستقر



قرار السندباد بالسفر وعدم تبذير 

 المال 

 قرار صحيح

 يجب عليه عدم إسراف المال إسراف السندباد لألموال

من لم يركب األهوال لم ينل 

 الرغائب

يصل اإلنسان إلى هدفه بالجد 

 والمغامرةوالعمل 

االعتدال في اإلنفاق والتخطيط 

 للمستقبل 

 يجب االعتدال في اإلنفاق

راح ينفقها مع أصحابه دون 

 حسن تصرف
 يضيع كل ما يملك

 كي ال يخسر األموال

 غرقهم في البحر

 نعم

 المتوسط، البحر األحمر، الخليج العربيالبحر األبيض 



 المغامرة والطموح، إيجابيات عدم التبذير

 لنار واللعب على الجزيرةاإشعال 

 جمال المغامرة في البحار



 لوحة إرشادات وتعليمات

 األمن والسالمة للناس

 لعامة الناس

 الدفاع المدني والجهات المختصة





 عدم اإلزعاج 

 عدم إدخال المأكوالت والمشروبات

 التركيز مع المعلم في الشرح

 تنظيف المختبر عند االنتهاء

 عدم العبث في أدوات المختبر

 عدم إدخال المأكوالت والمشروبات

 اإلزعاجااللتزام بالهدوء وعدم 

 االنتباه إلى الشاشات لمتابعة سير الرحلة

 االلتزام بقواعد التفتيش

 االنتباه إلى المقتنيات الشخصية



 أسلوب أمر

 أسلوب تعجب

 أسلوب استفهام

 أسلوب نفي

 أسلوب نهي

 إلى هللا تعالى

 يا



 النداء يا

 أسلوب نداء

 منادى أداة نداء النداء

 هللا يا

 يا

 يا

 أبناء

 علماء

 يا صديقي ساعدني في حمل الصندوق

 يا أختي شاركيني اللعب



 يا مؤذ ن

 طبيبة يا

 يا طالب

 يا محمد اختر عنوان المشروع

 يا أحمد اختر الصور المناسبة للمشروع 

 يا عبدهللا اكتب العبارات التوضيحية

 المشروع قبل نشرهيا ياسر قم بتنسيق 







 يسترجعها





 جحا والمشتري

بيع المنزل  كبير الشرطة

 والمسمار

 العصر العباسي
 مسمار جحا

خسارة المشتري 

 وتفوق جحا

 حاجة جحا للمال منزل جحا



 من الذي باع منزله؟

 متى كان يأتي جحا إلى منزله؟

 أين وضع جحا المسمار؟

 المشكلة التي تعرض لها جحا؟ما 

 ماذا فعل المشتري عندما انزعج من تصرفات جحا؟

 كيف تصرف الشرطي عنما اشتكى صاحب المنزل جحا؟

 لماذا وضع جحا المسمار؟

 االنتباه إلى شروط العقد قبل توقيعه













 الكويت

 آسيا

 الكويت

 مليون وأربعمئة ألف نسمة

 العربية

 

 يسترجعها

 جزيرة فيلكا

أبراج الكويت  

 وبرج التحرير



 

 تقع دولة الكويت في قارة آسيا، ويستخدم سكانها اللغة

 العربية، يبلغ عدد سكانها مليون وأربعمئة ألف نسمة،

 وعملتها هي الدينار الكويتي، ويتكون علمها من أربعة 

 ألوان أخضر أبيض أحمر أسود، ومن أبرز معالمها السياحية

 برج التحرير وأبراج الكويت، وهي من الدول الغنية بالنفط،

 ودخلها عال يتناسب مع معيشة المواطنين .


