
































 الدفء

 الضوء

 الطاقة

الشمس لم تطلع 

 اليوم ألنها حزينة

 تمدنا بالدفء يف الشتاء

 الطاقة الشمسية تستخدم لتوليد الكهرباء

تساعد النبات على عملية البناء الضويئ 

 وإنتاج األكسجين

س تساعد األشجار الشم

 لتنتج أكسجين

 الشمس نجم



 نعم

الشمس حزينة ألن الناس يخنقونها بدخان المصانع، سحب الدخان تتجمع حولها 

ء وتخفيها، الناس يقطعون ألشجار واألشجار أصدقاء الشمس، واألشجار أصدقا

كسجينالناس، األشجار تأخذ الدخان وتعطينا الهواء المليء باأل  

لن نفعل ذلك مرة أخرى، كانت  ،لن نقطع نلوث البيئة، نحن نحب الشمس كما تحبنا، الشمس عندها حق

ابتسمتعندما سمعت الشمس كالمهم فرحت و الشمس خلف سحب الدخان  

 خصائص متنوعة منها الدوران حول نفسها

 تنير الدنيا

 مساعدة النبات على إنتاج األكسجين

 يترك للطالب



ل ما يف الكون من مْخلوقات خاقها هللا عز وجل لها بداية كما أَن لها نهاية؛ وبداية إن ك

قصة بداية الخلق، فقبل أن يخلق هللا تعاىل المخلوقات على وجه األرض  يالكون كله ه

كان وحده ولم يكن معه شيء خلق هللا تعاىل الكون والسماوات والجنة والنار وكل ما 

ولم ُيخلق تعاىل فهو موجود منذ األزل، وبعد ذلك خلق الل تعاىل  نعرف عنه وما ال نعرف،

الماء وجعل عرشه على الماء؛ فالماء هو أصل المخلوقات كلها فكان خلقه قبل النور 

والظالم والفضاء والسماء والجنة والنار واللوح المحفوظ والعرش؛ وخلق الماء يف البداية 

، هو إيجاد الشيء من العدم بعكس ما به البشروجميع المخلوقات هو من العدم؛ فالخلق 

كتشاف؛ فنحن نوجد األشياء من أمور موجودة أصالً نمكاإوالذي ب نا تسميته اختراع أو ا

وخلقها هللا تعاىل، خلق هللا تعاىل العرش من الماء؛ ثم القلم األعلى واللوح المحفوظ؛ 

يكون إىل قيام الساعة؛ فكّل ما فجعل هللا تعاىل القلم يتكلم فقال له اكتب ما كان وما س

هو كائن وما كان وما سيكون مكتوب عند هللا تعاىل من قبل الخلق؛ وأّما بعد ذلك َخلق 

هللا تعاىل السماوات واألرض وما فيها يف ستة أيام، وهو القادر على أن يخلقها بكلمة منه؛ 

عدها خلق هللا تعاىل ولكنه فعل ذلك تعاىل حتى يعلم اإلنسان التأين يف فعل األمور، وب

الجن والذين كانوا يفسدون يف األرض؛ وأّما آخر ما خلق هللا تعاىل فكان آدم عليه السالم 

والذي خلقه هللا تعاىل يف عصر يوم الجمعة؛ والذي تساءلت الجن عن خلقه فقال هللا تعاىل 

يف األرض  يف كتابه عن تساؤل الجن عن خلق اإلنسان: )وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل

خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 

 قال إين أعلم ما ال تعلمون(







 ذو عقل يتدبر ويعقل

 -يتخبطون: ال يعرف طريقه  -: فضله اصطفاه -اول خلقه : فطرتهمعاين الكلمات: 

حجة: دليل أو برهان -: تخليه براءته - : غابأفل -فئات: مجموعات   

ل ساد الظالمجاء اللي  

 غياب القمر

 غياب الشمس كل يوم

 ألنها ال تنفع وال تضر
دنا إبراهيم بين الكفر واإليمانيس  

نشأ يف قوم يتخبطون يف ظالم الكفر 

 يعبدون الكواكب أو االصنام أو الملوك



يعيش يف قوم 

 كافرين

أعلن براءته من الكفر 

 والشرك

تخدم الحجة يف اس

 إثبات ضاللهم

بداية عداوة قومه 

 وإيذائه

اصطفى هللا سيدنا إبراهيم 

 برسالته

عبادة غير هللا 

 شرك بالله

النجوم والكواكب 

 تظهر وتغيب





أنصار -للظالمين  -جنوبهم  -األلباب  -السموات   



 الخليجيون

 المكافحون

 فنون

 الباحثين

 شخصيات

 كلمات

 جنات

مظاهر –أعماق  –سواحل   

أصحاب -أشعاره  –أقطار   



 

  

جار ومجرور -مجرور بالكسرة  ) ) 

( فعول بهم -منصوب بالفتحة  ) 

يرفع جمع المذكر السالم بالواو نيابة عن الضمة )الخليجيون( وينصب بالياء ويجر بالياء نيابة عن الفتحة 

تحذف نون جمع المذكر السالم عند اإلضافة )صانعو(، والكسرة)الباحثين(   

مفعول به( -الطالبات المجتهدات )منصوب بالكسرة   

جار ومجرور( -الطالبات المجتهدات )مجرور بالكسرة   

المسلمات -المخلصون  –الطالب  –الكتب  –التالميذ  –المعلمون   

بالضمة الظاهرة يف آخره ألنه جمع مؤنث سالممبتدأ مرفوع   

تكسيرمبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة يف آخره ألنه جمع   

 مفعول به منصوب بالفتحة



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيابة عن الضمة(المسلمون يحبهم هللا )مرفوع بالواو   

 هللا يحب المسلمين )منصوب بالياء نيابة عن الفتحة(

 من المسلمين رجال عظماء )مجرور بالياء نيابة عن الكسرة(

من الكواكب )جمع تكسير(خلق عدداً هائالً   

 خلق هللا الحشرات بمختلف أنواعها )جمع مؤنث سالم(

 المفكرون وهبهم هللا نعمة العقل )جمع المذكر السالم(

 المؤمنون يخشون هللا

 هللا يحب المؤمنين

 يرضى هللا عن المؤمنين



 مفعول به منصوب بالفتحة



حذفت همزة القطع وظلت همزة 

 االستفهام

 نعم أحب التأمل يف سماء الكويت

 نعم أشكر هللا على نعمه الكثيرة عليك

دةنعم أعلم أن للشمس والقمر فوائد عدي  

 نعم أعرف أن لله يف خلق الليل والنهار حكمة

كرم  أ

 أعطى

 أنبئ

 توضأ



 أتحب زيارة عجائب الدنيا السبع؟

 إنّ 

 إذا

قطع ساكنة؛ فإن همزة القطع تكتب على واو زةالوصل الضم؛ وجاء بعدها هم زةهمإذا كانت حركة   

 أأقدم لك الخير وتذكره؟

؟أألقي عليك التحية وتردها  

لغير هللا؟أأسجد   

 أأيت وترحل؟

 أأنزل وتصعد أنت؟





كمّية المياه التي تتدفق عبرها 

هي األكثر بين جميع شالالت 

 العالم

المياه يف الشالالت اندهشت من روعة تساقط  

 تعد شالالت آنجل: الواقعة يف دولة فنزويال من أعلى شالالت العالم

حديداً يف حدود دولتي الواليات شالالت نياغارا تقع يف قارة أمريكا الشمالّية؛ وت

 المّتحدة األمريكّية )يف والية نيويورك( وكندا بُمقاطعة أونتاريو

شالالت فيكتوريا هي سلسلة شالالت هائلة المساحة تَقُع يف مسار نهر 

 زاميبيزي يف دولة زمبابوي يف جنوب شريق أفريقيا

شالالت نياغارا بالتأكيد أشهر 

لم وأهّمهاشالالت العا  



 يترك للطالب



  تعبر اللوحة عن الفصول األربعة

بنظام وضعه هللا سبحانه وتعاىل الصيف حار وجاف تتعاقب النصول األربعة   

الخريف تتساقط فيه أوراق الشجر، الشتاء بارد ويسقط فيه المطر، يف الربيع 

ألربعة جوانب حيث يعبر كل  تتفتح األزهار ويصبح الجو دائف، اللوحة مقسمة

ن كل فصل من فصول السنةعجانب   





 الوادي يغشيه الضباب هلمي غثاء

شبه الزهر والطير  همس السوايق

 والمياه تتمطى

البائسة –الفجاج   

 مراحا حبور تهادى النور



 التعبير عن السعادة بداية العمل والنشاط

 استيقظ الناس بالبهجة والسرور

يشرب الروض األنوار تنسكب  

 على أفنانه زهر فضة من فوقها



 تميس أغصان الروض

تلك الفجاج الدامسة تهادى النور يف  

غصان األشجارأيداعب  يمالنس  

 يتمطى الزهر وشالل المياه يف الحديقة





الربط بين منطقتين 

 -التبادل التجاري  -

 مزار سياحي

لجسر األول؛ وهو أحد سفور؛ له أسماء أخرى؛ حيث ُيطلق عليه البسفور األول؛ واوجسر الباإلعداد: 

بربط بين أوروبا وآسيا،  وتركيا؛ بالتايل فه-الجسور الُمعلقة التي تمتد فوق مضيق البسفور يف إسطنبول 

وهو جسر ُمعّلق وسمي معلقاً ألنّه يف الهواء لكّنه مرتبط بقوة الجذب مع أبراج فوالذية وشماعات مائلة 

كتمل بناؤه عام ألٍف وتسعمئٍة موجودة تحت البحر، كما أّن سطحه معلق على كو ابل صلبة ومتعرجة ا

 وثالث وسبعين ميالدي؛ يف ذلك الوقت كان جسر البسفور رابع أطول جسر ُمعّلق يف العالم

جسر ريالتو ال يقل شهرة عن مدينة البندقية اإليطالية؛ بل يتوسطها ويعد واحداً من أفضل مناطق 

تمتد من القناة الكبرى، حيث كان المكان الوحيد لعبورها الجذب فيها وهو أول الجسور األربعة التي 

 سيراً على األقدام ومن ثم بنائه على هذا الشكل لتسهيل مرور القوارب تحته

كثر الجسور شهرة يف جميع أنحاء العالم؛ يقع يف كوريا الجنوبية يف وسط العاصمة  جسر بانبو هو أحد أ

العالم؛ يتكون من طابقين وقد ُسجل رقماً قياسياً عالمياً سول فوق نهر هان، وهو أطول جسر نافورة يف 

متراً  ١.١4٠فتحة لرش المياه على جانبي الجسر بطول  ١٠٠٠٠بوجود ما يقارب من   

جسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين؛ يبلغ طول 

بدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة متراً، ي 23.2كيلو متراً وبعرض  25الجسر نحو 

25البحرينية المنامة؛ افتتح الجسر رسمياً يف   

والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أطلق عليه اسم جسر الملك فهد وذلك اثناء االفتتاح  ١986نوفمبر 

االقتصادية سهم هذا الجسر يف تحقق العديد من الفوائد أنسبة إىل فهد بن عبد العزيز آل سعود؛ 

وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي -السعودية والبحرين-واالجتماعية للبلدين الشقيقين   

جسر بروكلين أحد أقدم الجسور الضخمة المعلقة يف الواليات المّتحدة األمريكّية؛ ويعتبر من عجائب 

هاتن ألول مّرة؛ يبلغ الدنيا السبع الصناعية؛ صنع يف نيويورك الحديثة؛ بحيث قام بوصل بروكلين ومن

م، وهو أول جسر يف العالم ُتستخّدم فيه الحبال الفوالذية؛ قام بتصميمه المهندس األلماين ١825طوله 

األصل جون أغسطس روبلينج؛ حيث كان جون شغوفاً جداً يف بناء الجسور خصوصاً تلك التي تستخدم 

ريكافيها الحبال الفوالذية؛ حيث قام ببناء العديد منها يف أم  

جسر  -جسر مقوس 

جسر  -متحرك 

 مدعوم بالكوابل

للجسور  -ة ربط األجزاء المنعزل

؛ حيث أن أهمية خاصة يف الحروب

 -الجسر هو هدف استراتيجي 

 زيادة التبادل التجاري



ول ويعتبر واحد باألول( هو واحد من جسرين يف أسطنجسر البوسفور )البوسفور 

ول الرئيسي الذي يربط الجانبين األوريب بوشريان أسطنن اهم معالم اسطنبول م

مستوي العالم، ويبلغ طول  ىهو يصنف يف المركز السادس عشر علواآلسيوي، و

متر، ويوفر الجسر مناظر خالبة على البوسفور يف  39متر ويبلغ عرضة  ١5١٠الجسر 

حه مشهداً يوصف النهار أما يف وقت الليل فينار بأضواء النيون الملونة الرائعة ليمن

وعلى الرغم من أن له ثماين حارات إال أنه يشهد اختناقات مرورية خصوصاً خالل 

 ساعات الذروة



 التاريخية األدبية

 العلمية

 كتايب المفضل اىل اآلن هو كتاب الدكتور محمد العريفي /استمتع بحياتك

حمله معي يف حقيبتي أو انام وهو بجانبي أو أتحرك وهو أماميأليس مجرد كتاب،   



القراءة هي البابة األوىل لتلبي العلوم المختلفة والمتنوعة؛ وهي الوسيلة 

همّية القراءة بالدرجة األوىل؛ فهي بهذا أالوحيدة النتقال المعرفة؛ وهنا تكمن 

ح آفاق أوسع واشمل لإلنسان؛ األمر اّلذي سيؤّدي حتماً ويف نهاية تستطيع فت

أم على الصعيد  يالمطاف إىل التطوير من الحياة سواًء على الصعيد الشخص

كثر الوسائل الت توثر المتعة والفائدة يف  يالجماعي، القراءة بحّد ذاتها هي من أ

يسعون إىل أن يطّوروا آن واحٍد؛ خاصة إن كان هذا اإلنسان من الّناس اّلذين 

من أنماط حياتهم وأعمالهم المختلفة؛ وأن يصلوا أيضاً إىل ما يطمحون إليه من 

 أهداف

تكمن أهمّية القراءة وبشكل رئيس يف كونها الطريقة الوحيدة التي يمكن 

لإلنسان بها أن يكتسب المعرفة وبشكل متصل غير متقطع؛ فالكتاب الواح 

يستطع المؤّلف أن يجمعها إال بعد أن قضى وقتاً  يعطي القارئ خبرة كبيرة لم

طويالً جداً يف الجد والعمل واالجتهاد، من هنا كانت القراءة األمور الهاّمة غير 

الثانوية التي يتوّجب على كّل الناس أن يجعلها على رأس أولوياته؛ بحيث 

 تصبح جزءا أصيالً من األنشطة اليومية

ت فحسب؛ بل تعمل على زيادة القدرة على كثرة القراءة ال تزيد المعلوما

التحليل وربط األمور ببعضها البعض؛ كما أن اإلنسان كثير القراءة يكتسب 

مهارات جديدة منها: القدرة غلى الفهم بشكل أسرع؛ والقدرة على النقاش 

والحوار يف أي موضوع من المواضيع المختلفة؛ األمر الذي يعمل على تطوير 

د وبشكل كبير جداً لم يكن يتسنى له لوال ممارسته لهذا َشخِصّية هذا الفر 

 النشاط الرائع



 أداء الحقوق

 األمانة

كرة أداء واجبايت   الجدية يف المذا

 أداء الحقوق المسؤولية حفظ الدين

 حفظ الدين من أعظم أنواع األمانة

 لألمانة أنواع كثيرة

 رد الحقوق واجب على كل فرد

 يترك للطالب

واع األمانةما أهمية التمسك بكل أن  



 قوة الشخصية وحسن الخلق

جميع األنبياء كانوا يحملون فكرة واحدة وهي الدعوة إىل عبادة هللا عز 

 وجل دون سواه بأمانة وإخالص

 تحمل المسؤولية وأداء العمل بصبر وجدية



إن السماء المرفوعة بال عمدان لهي أوىل األمثلة على عجائب الكون؛ وكذلك 

حسن تقويم؛ وهذه أقين يف السماء؛ وخلق اإلنسان يف علالشمس والقمر الم

أمثلة على ما هو معروف لدى الجميع ولكن ُهناك أمثلة على مخلوقات 

 أخرى بين بعض عجائب الكون ومنها

 عرض عظمة قدرة هللا يف خلق السماء

 نص معلومايت

 صياغة دينية 

 أسلوب بسيط وشيق 



 

الخيل والبغال والحمير -حيوانات: البقرة   

 طيور: الهدهد

النحل -الحشرات: النمل   



 تفقد: تفحص

 احطت: علمت

 أوتيت: منحت

 صدهم: منعهم

 الوعي وااللمام بكل ما حوله يدل على الوعي والشدة والحكمة

احطت بما 

لم تحط به 

 علما

وجدتها وقومها 

يسجدون 

مس من للش

 دون هللا

زين لهم 

الشيطان 

 أعمالهم

أال يسجدوا لله الذي 

يخرج الخبء يف 

وات واألرضاالسم  



 الغيرة لدين هللا

يعلم منطق الطير  سليمان نبي هللا

وله سلطان على 

 الجن والشياطين

قوة اإلدراك والحكمة 

 والشدة

كم قومهاملكة سبأ تح  

)يسجدون للشمس( 

)هللا الذي يعلم كل 

 أوتيت من كل شيء شيء(







يّقع تاج محل يف مدينة أغرا بالهند؛ ويف والية أوتار براديش كما ويقع على األوىل: 

ضفاف نهر يامونا؛ وُيطل على قلعة؛ ويتمثل تاج محل على أنه رمز من رموز الحب 

ر المغويلّ شاه جاهان تخليداً ومُبراطالمشهور؛ فهو ضريح عاجّي وأبيض بناه اإل

 لزوجته التي أحبها كثيراً )ممتاز محل( بعد وفاتها

مدينة البتراء هي واحدة من المدن التاريخّية واألثرية التي تأسست يف الثانية: 

قبل الميالد؛ وتقع يف الجهة الجنوبية من المملكة األردنّية الهاشمّية؛  3١2العام 

 225ات جبل الَمذبح وتبعد عن مدينة عّمان العاصمة مسافة وتحديداً على منحدر 

كيلومتراً وتتبع إدارياً إىل محافظة معان، وكانت المدينة قديماً عاصمة لمملكة 

 االنباط القديمة؛ ولقبت باسم )المدينة الوردية( بسبب ألوان صخورها الوردية

 تعبر الصورتين عن عظمة العهد الذي بنيا فيه

دة والشوق لزيارتهماأشعر بالسعا  



ضريح عاجي -يقع تاج محل يف مدينة اغرا   

قديماً كانت عاصمة لمملكة االنباط -تقع مدينة البتراء يف األردن   

تحفة رائعة -لقبت باسم المدينة الوردية   

 الحقائق





ىل أهله باسماً إيشبه الشبح بشخص محبوب عاد   

: ذوع من الحمامقمرية -متع أطرب: أ  

: غنيأشد -الشجية: الناعمة   

: جاء الصبحأصطبحت -الندية: المبللة   

تبدى: ظهر -: سعيد نشوان  

غالئل: دروعال -يرفل: يطيل / يرخي   

ثغرة: فمه -العسجدية: الذهبية   

للتعبير عن التنبيه 

بقدوم يوم جديد 

وجمال التشبيه بأن 

الزهور كانت نائمة 

 تحلم أحالماً جميلة

عن يا قمرية طلع الفجر تحلي ثغره الحلو بسمة  وتقبل وانت نشوان شاد 

 وردية



 زاه

 الحديقة تمألها رائحة الزهور المتفتحة

صافية خالية من السحبالسماء    

 تتفتح االزهار يف فصل الربيع 

 يصبح الصبح على أوراق الشجر الندية 

 ضاحك

 الجني الزهر





 مدينة زيالمسي يف النمسا

 مدين سلوفينيا 

  مدينة كمبوديا 

 قرية هايدي يف سويسرا 

الزائرون لالماكن الطبيعية تصفو نفوسهم، رؤية األشجار يف الحدائق وتساقط 

مياه يجذب اآلهات من داخل الروح يف حاجة لهذا النقاء والنسيم النقر بعيداً عن ال

 السيارات وزحام السائرين يف الشوارع

)إن يف خلق السماوات واألرض 

واختالف الليل والنهار آليات ألويل 

١9٠األلباب( آل عمران   

ه العقلية للطبيعة تأثير كبير على اإلنسان سواء على صحته النفسية أم قدرات

أم صفاته الشخصية؛ كونه جزءاً منها، إال أن اختالف درجة التعامل مع البيئة 

الطبيعية من إنسان إىل آخر والتعرض المباشر لها، قد أديا إىل اختالف تأثير 

نسان البيئة الطبيعية عليه، فالتعرّض المباشر للبيئة الطبيعية يمنح اإل

الجسم وأعضاء غاالتزان النفسي وراحة الدما  





 بوابات سوق الكويت سوق المباركية بيت السدو



يعرف التراث الشعبي لشعب من الشعوب على أنه كل ما ورثه هذا الشعب من 

تقاليد؛ وفنون؛ ومقتنيات مادية؛ غير ذلك عن أسالفه؛ حيث يعتبر التراث عادات؛ و 

الشعبي عالمة مميزة وفارقة لكل شعب؛ بحيث يتمّيز به عن بايق الشعوب 

و أوسع من التراب  فهينااث اإلنساألخرى؛ وتتشكّل به هويته الخاصة، أّما التر 

ن من كل ما توارثته الشعوب اإلنسانية عن أسالفها جيالً بعد والشعبي؛ إذ يتك

 جيل، وحضارة بعد حضارة؛ إىل ان صار التراث اليوم غنياً جداً بمكوناته وعناصره

التراث هو الحاضنة التاريخّية للشعب؛ ومن هنا فإن الحفاظ على التراث يعتبر 

 األولويات على اإلطالق غير أن العولمة ونمط الحياة المتسارع صعب من أوىل

 المهمة بشكل كبير على المهتمين بحفظ تراثهم وتوريثه لألجيال الالحقة













 عمل نبيل كجراح متدرب

 يالحظ الدكتور نبيل أن األدوات الجراحية مازالت ُتنظف يدوياً 

الجراح يستخرج المنظار من جسم المريض لتنظيف عدسته يدوياً وإعادته مرة أخرى 

 الستكمال العملية

طاع اختراع تنظيف العدسات دون الحاجة إلخراجها من جسم الدكتور نبيل است

 المريض

من خالل عمل نبيل كجراح متدرب ونتيجة مشاهدته لعدد كبير من العمليات 

حظ أن األدوات الجراحية نظف يدوياً مما يطيل وقت الجراحية كان دائما ما يال

دام المناظير المختلفة؛ حيث كان العملية السيما إن كانت الجراحة تتطلب استخ

لجراح يضطر إىل استخراج المنظار من جسم المريض خالل العملية لتنظيف ا

قة عدسته يدوياً وإعادته مرة أخرى الستكمال العملية؛ فواتته فكرة ابتكار طري

أفضل تنظيف بهدف توفير الوقت وتقليل تؤثر الجراحين ورفع مستويات 

السالمة أثناء العملية والتقليل من خطر العدوى؛ تمثلت يف أن ثم تنظيف 

 عدسة المنظار بطريق آلية دون الحاجة إلخراجها من جسم المريض



 أهمية هذا االختراع:

عملية فقط، الجهاز يعتبر ثالثة يف االختراع يوفر الجهد والزقت، الطبيب يركز يف ال

ز يجنب المريض التلوث والعدوىاواحد، الجه  



 -بصمة العين  -بصمة األصابع 

بصمة الحمض  -بصمة األسنان 

بصمة الصوت -النووي   





 الحاجة أم االختراع





 ذوي االحتياجات الخاصة

مخترع كويتي من ذوي 

االحتياجات الخاصة يخترع 

ملعقة ذات مقبض يمكن 

ركيب شوكة وسكين ت

 عليه

أعجبني لدرجة 

االحترام الشديد 

 لمخترعه

ن أيجب على الدولة 

تساعد الموهوبين وتوفر 

لهم الدعم المعنوي 

 والمادي

 لم يستسلم عبد

القادر إلعاقته وحولها 

 اىل إنجاز

ملعقة تلبي 

 احتياجات المعاقين

 

االختراع يجمع أدوات 

 الطعام يف مكان واحد

 



القادر الشاب الكويتي لحادث جعله من ذوي االحتياجات تعرض عبد 

الخاصة، كان التحكم يف الملعقة يحرجه أمام الناس فكر يف اختراع 

اختراع ملعقة خاصة صممها خالل أربعة شهور، حصل على براءة 

ات الخاصة، مقبض هذه الملعقة يمسك جايملعقة خاصة بذو يي االحت

 بسكين وشوكة يف وقت واحد





الم المسلم الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن علي بن سينا، ويكنى بأيب هو الع

علي؛ ويلقب بابن سينا، وتعود أصوله لمدينة بخارى أو أوزباكستان يف وقتنا 

الحاضر؛ وحمل عدة ألقاب منها الشيخ الرئيس؛ وأمير األطباء، وأبو الطب الحديث، 

 وُعرف يف مجاالت الطب والفلسفة واشتهر بهما

 علم الفلك والجغرافيا والصيدلة والنبات والكيمياء والجيولوجيا والطب

 الطب والجيولوجيا

لطبإنجازات ابن سينا يف ا  

 كتاب القانون يف الطب

 كتاب الشفاء



العجم بما قدمه نت كتب ابن سينا نافعة للعرب وكا

 من علوم نافعة

 تميز ابن سينا يف مجال الطب فكان طبيباً مشهوراً 

 أبدع يف الجيولوجيا فكني بمؤسس علم الجيولوجيا

 ألنه بارع يف مجاالت عديدة

 سبب ونتيجة

 إخالصه وشدة حرصه



حماهم -فهم  -اخيهم  -ذو  -أبو   

 أب وأخ: ال تحتاج إىل شرح

 ذو: بمعنى صاحب

 فو: وهو الفم

الوالدحم: تعني كل قريب للزوج أو الزوجة، والدا كان أم غير والد؛ لكن العرف قصره على   

 هن: تعني الشيء التافه؛ وكناية عن كل شيء يستقبح التصريح

: أب، أخ، حم، فو، ذولذلك سميت باألسماء الخمسة، وهي األسماء الخمسة هي خمسة أسماء  



 ياء المتكلم

 الياء األلف الواو

 استمع اىل نصيحة أخيك

 اشتهر أبوك بالكرم 

 فوك رائحته طيبة 

ظيموهللا ذو الفضل الع  

 يحب الناس ذوي الهمة العالية 

 يتحدث الناس عن ذوي العلم 

يحترم الناس أب الفضل )من األسماء 

 الخميرة منصوب باأللف(

أيب رجل مجتهد يف عمله )ليست من 

 األسماء الخمسة(



 

  

مجالت علمية وتهتم بامور العلوم واألبحاث العلمية؛ وتصدر عن 

مؤسسات علمية مرموقة؛ وتعتبر الوسيلة لنشر البحوث 

ومرجعاً لطالبي العلوم، ومن أهمها المجالت العلمية  العلمية

الطبية ونقابات األطباء وتنشر الطبية التي تبر عن المؤسسات 

ما توصل إليه العلم يف مجاالت الطب رآخ  

مي ومركز صباح األحمد لم يفت المخترعون أن يذكروا فضل مؤسسة الكويت للتقدم العل

للموهبة واالبداع ورعاية المخترعين يف المركز والنادي العلمي الكويتي الذين وقفوا خلفهم 

جميعاً حتى حصدوا ميداليات معرض جنيف لالختراعات وحثوهم على بذل مزيد من الجهد 

محافل متابعة المخترعين الوطنيين ودعمهم بشتى الطرق للمحافظة على مركز الكويت يف ال

 الدولية

 د. عبد الرزاق عبد الحميد العبيد )براءة اختراع جهاز يصلح كسور العمود الفقري(

 د. فوزية يوسف الكندري )إنجازات ودراسات يف تطور كهرباء القلب وتدريب اآلخرين(

  نيوز ساينس – ديسكفري

 

وفر إن اختراع االنترنت واستخدامها علمياً وإدارياً وفر الكثير من الجهد و

المعلومات الالزمة للبحث عن حلول مشكالت يومية قد تواجهنا ولدينا الكثير 

 من المعامالت تنتهي من خالل االنترنت



 

 

 

 

 

 

 

  

 الجمعية الكويتية لدعم المخترعين

 مركز صباح األحمد لإلبداع

الت العلوم والبحث حقق أطباء ومخترعون كويتيون إنجازات عالمية كبيرة يف مجا

العلمي والطب والتكنولوجيا واضعين بذلك بصماتهم الخاصة على ركب التطور 

 العالمي الكبير يف مختلف المجاالت

وشكل دعم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لمجاالت العلوم والتعليم 

تطويرهاات و عحافزاً كبيراً ألبناء الكويت لتسجيل المزيد من اإلبداعات واالخترا  

دف ة الكويت للتقدم العلمي والتي تهويترأس صاحب السمو مجلين إدارة مؤسس

قاعدة علمية وتكنولوجية صلبة بالتزامن مع  بناءإىل تحفيز المبادرات الخالقة وتعزيز 

 خلق بيئة صحية تشجع على االبتكار



تدخل الروبوتات الذكية حيث تستطيع هذه الروبوتات التواصل فيما بينها دون 

كتشاف  البشر، ويستطيعون العمل كمجموعة واحدة بطريقة ذكية ومهمة الروبوتات ا

ستكشافهذا فهي تحل محل البشر لتقوم باالالكون واألجرام السماوية؛ وب  



 إيجابيات الكتاب الوريق

سهولة قراءة الكتاب المطبوع يف أي مكان وتحت ظروف مختلفة دون الحاجة إىل 

على صعوبة السيطرة  - اإلحساس بملمس الورق ورائحة الحبر - برامج أو أجهزة خاصة

 حقوق النشر والملكية الفكرية

الكتاب  - ذا كنت تحمل عدد كبير من الكتبإثقل الوزن خاصة سلبيات الكتاب الوريق: 

 الوريق له قابلية للتمزق بسهولة

 

 
خفة الوزن إيجابيات الكتاب اإللكتروين: 

وسهولة حمل ونقل عدة كتب منها يف جهاز 

 آخر سهولة توزيعها ونقلها من مكان إىل -واحد 

إمكانية تكبير  -بكل سرعة وبأدىن تكلفة 

الحروف يف الكتاب االلكتروين حسب درجة 

 الرؤية

الكتب اإللكترونية تسبب اجهاد السلبيات: 

عدم  -ذا كانت اإلضاءة غير مناسبة إللعين 

القدرة على موا صلة القراءة بعد نفاد بطارية 

 الجهاز أو تعرضه لعطل ما





بيل جيتس كان ىف معركة مع نفسه إلثبات ذاته كما ىف المثل األجنبي جيتس ليس 

 شخصاً اعتمادياً؛ قرر أن يبنى حياته بنفسه

لحاسوب سوف يكون يف كل بيتبيل جيتس كان عنده رؤية أن جهاز ا  

 بيل جيتس إنسان عادي جداً لكنه يّتميز بالطموح واإلصرار على تحقيق حلمه وهدفه

بيل عندما يحلم ال يحلم أحالم صغيرة أو بسيطة، واستطاع أن يصنع لنفسه تاريخ  

 من مجرد هواية يعشقها

لكائك بإمكانك أن تحقق المستحيذإذا كنت ذكياً وتعلم كيف تستخدم   

 ١5٠كل واحد منا بداخله بيل جيتس إذا استغل إمكانياته العقلية فالدماغ البشري يتكون من 

 مليار خلية كل خلية بإمكانها تخزين معلومات تساوي مكتبة الكونجرس

ونتيجة لرحلة الكفاح الطويلة مع الجد والصبر وال مكان لالستسالم مهما كانت العقبات كانت 

كثر من  هذه هي أرباحه يكسب بيذ مليون دوالر يف اليوم  2١كثر من أ ية أي دوالر لكل ثان 25٠أ

مليارات سنوي 8أي ما يعادل   

عند الضيق أالصديق الويف هو الملج  

 الشعور باالطمئنان مع الصديق الويف

 صفاء النفس من الكراهية واالستمتاع بالوقت مع الصديق الويف



 وصف

 معلومايت

 تحليلي

 مناظرة



مدى = طول –سلسة = سهلة   

 وصف / تحليل / مناظرة

كثر تفصيالً   اختار اإلعالن الثاين ألنه أ

عمالل األطلبة الجامعات ورجا  

 الجهاز الثاين ألنه أصغر وأحدث



 قوة بعكس الحجم

 عدم اقتناعي باإلعالن اآلخر ألنه مختصر وبدون تفاصيل كافية عن إمكانيات الجهاز

ساعات ١٠بطارية تدوم  –سريع   

اتدع صغر حجمه 

 يخدع بصرك؟

احتفظ بقوته التي 

 تساعدك على االنطالق

ساعات ١٠عمر بطارية  أداء ال سلكي  

يقات يتضمن تطب

كثر تطوراً   أ

 أخف وأنحف
كثر تطوراً  مطورة -األكثر وروداً: أ  

كثر تطوراً  –أخف وأنحف  أ  



كاميرتان متقدمة –سريع   

 الغرض من النصين عرض مميزات جهازين

كثر تطوراً  –أخف وأنحف  أ  









الفضاء ومشاهدة القمر والكواكب راودها حلم الذهاب اىل  

 

 وطئت: نزلت / لمست

 ضئيل: صغير

 يولج: يدخل

 سخر: جعله مطيعاً 

 تلميذة نشيطة

 لديها طموح

 تعشق الفضاء



 تهوى أخبار الفضاء واألقمار الصناعية

 انطلقت بقطار العجائب متجهة اىل عالم الفضاء

 رأت من خاللها الكواكب الكثيرة

 النظام الشمسي كوكب الزهرة كوكب المريخ سطح القمر

 تهوى

 أعجبت

 أتمنى

 ابتهجت



وى متابعة عالم الفضاء، يف إحدى الليايل حلمت فرح تلميذة نشيطة ته

بأنها ذهبت إىل الفضاء بقطار الفضاء السريع، هبطت على القمر ثم 

تحركت بالقطار عائدة وشاهدت النظام الشمسي والكواكب المختلفة 

إىل أن شاهدت الكويت ترحب بها فاستيقظت وعرفت أن كل ما حدث 

 حلم جميل



دى اهت  

 انتفع

 –تفز  –ينتفع 

 -يهمل  –تحقق 

كر  يذا

 –اجتهد 

اقتد -احرص   



 

  



 

 

 األفعال الماضية األفعال المضارعة أفعال األمر  

 توصل يحرص احرص

فعتن يسمو اسم  

 استفادت يرتقي اقض

 اجتهدوا يخش اجتهدا

  يفوز اجتهدي

  يحرصن اجتهدن

  أحث اجتهدوا

  يقتدين 

  ينفعك 

 



 ابتكر العالم طريقة جديدة لعالج الضغط

 الطالب النشيط يبتكر طرقا جديدة للدراسة

 يا ولدي ابتكر يف عملك تجني الربح الكبير

 توصلوا

 مازالت

 تتطور

 تتوقف

 تواكب

 احرص

 اقتد



ساعد الطالب على كتابة مواضيعه بشكل أسهل وإرسالها إلكترونياً أو الحصول ي

باشرة كما يف الجامعاتإلكترونياً والحصول على النتائج م  



تكمن أهمّية الكمبيوتر أو الحاسوب يف تبسيطه لكثيرٍ ِمن األعماٍل الصعبة أو التي تحتاج وقتاً طويالً 

ارات الحكومية؛ والجامعات والمعاهددإلتمامها؛ كاألعمال الصناعّية؛ والتجاريّة؛ واإل  

مال الصناعّية؛ والتجاريّة؛ واإلدارات الحكومّية؛ والجامعات تستخدم الحاسوب يف األع

 والمعاهد

 برنامج بوربوينت وبرنامج الصور وبرنامج الوورد



 الموضوع: 

أَثَّر بشكٍل كبيرٍ على عادات غير الحاسوب شكل الحياة يف العصر الحايل؛ كما 

وتقاليد المجتمع؛ فقد َدخل الحاسوب يف شتى المجاالت واالستخدامات؛ فجعل 

كبر وأفضل من قبل  الحياة أسهل وأمتع بشكٍل أ

تستخدم بعض البرامج يف ُمعالجة الكتابات واللصوص؛ والكتب والخطابات 

طاء اإلمالئّية؛ والوثائق المختلفة؛ ومن خالل الحاسوب يمكن تصحيح األخ

: ب مثلوالّتعديل على الُجمل، الكلمات؛ حيث أصبح الحاسوب ُيستخدم يف أغل

األشخاص الذين يعملون يف مجال السكرتاريا، والمحاماة إضافة إىل العلماء 

 والصحفيين

مال الصعبة أو التي تكمن أهمّية الكمبيوتر أو الحاسوب يف تبسيطه لكثيرٍ من األع

كومّية؛ الحاعّية؛ والتجاريّة؛ واإلدارات ) إلتمامها؛ كاألعمال الصنويالً ط اً تحتاج وقت

والجامعات والمعاهد، يتيح استخدام الحاسوب وشبكة اإلنترنت للطالب الوصول 

كثر من الشرح  الفوري إىل المعلومات وإىل إيجاد شرح تفصيلي عن المواضيع أ

ة يف الكتب المدرسيةدالموجو   



  المخترع الصغير ناصر عيسى الجيماز

منح معرض جنيف الدويل لالختراعات؛ جائزته الفضية يف مجال حماية البيئة؛ إىل المخترع 

يماز، تقديراً البتكاره آلية جديدة لتقليل عادم ثاين أكسيد الكويتي الشاب ناصر عيسى الج

 الكربون يف الجو

عاماً والذي اعتبر أصغر مخّترع يف المعرض؛ يف فكرته على  ١6ويعتمد المخترع الشاب ذو الــ 

ك، يمكن استخدامها يف تيآليات كيميائية اىل لدائن بالس امتصاص هذا الغاز العادم وتحويله عبر

ختلفة؛ فتتخلص البيئة من هذا الغاز الضار كما يساهم يف فتح فرص عمل كثيرة يف تطبيقات م

 العديد من المجاالت ذات الصلة فاحرص على متابعة أخبار االختراعات وانتقي ما يفيد

ب ساعد على سرعة إنجاز االعمالوالحاس  

ارة الغرفةر حيبرد جهاز التكييف   

نتتابع التطورات العلمية من خالل االنتر   

ناصر عيسى الجيماز قدم اختراع جيد للبيئة، حصل ناصر على الجائزة الفضية من 

معرض جنيف، االختراع يحول ثاين أكسيد الكربون اىل بالستيك، يوفر االختراع 

 هذاكميات معقولة من البالستيك بأقل التكاليف، ابحث معي عن مميزات 

 االختراع ودون فوائده للبيئة



 ساعة منبه توقظ من خالل الصفع على الوجه

 جهاز ينظف األسنان من خالل إلصاق ذراع روبوت آيل على خوذة

حملها جيداً  اخترع غريز الثالجة المحمولة ليوفر لك المشروبات وأنت تسير فانتبه على  

اختراع الدلة متعددة العيون التي تصب القهوة أو الشاي يف 

عدد من األكواب يف وقت واحد توفر الوقت وشكلها جميل مثل 

 النافورة

صندوق المناديل الورقة فوق الرأس ينفع هؤالء المصابين 

بنزالت البرد والرشح وتوفير المناديل قريبة منهم أثناء السير، 

لكن مفيدةشكلها مضحك و  





كية يف عملها الهواتف الذكية من حيث نظام التشغيل وتدعيم تشبه الساعات الذ

نظام اللمس والتعامل مع التطبيقات، وتقدم الساعات الذكية الكثير من المميزات 

 منها أنها تكون حلقة وصل بينك وبين هاتفك الذكي

حيث أن هناك بعض الساعات الذكية التي يمكنها اظهار اإلشعارات من هاتفك 

إىل تدعيم بعض التطبيقات المصغرة؛ بل هناك بعض أنواع الساعات الذكي؛ اضافة 

 التي تدعم من خالل شريحة مدمجة بها





محوسبة: متعلق بالحاسوب -خاصية: مفرد خصائص )ميزة(  -باتت: أصبح   

 الشباب والمراهقين

 ألنها ال تعد بديل للهاتف

الحسابات واأللعاب - لرد عليهاإجراء المكالمات وا  

تشغيل تطبيقات التواصل االجتماعي والبريد 

إكسسوار - اإللكتروين  

تستخدم الساعة الذكية 

أساساً للربط مع الهاتف 

والرد على المكالمات وإجراء 

المكالمات دون الحاجة 

 إلخراج هاتف وحمله



 عرض مميزات الساعة الذكية

يعرض النص مميزات الساعة الذكية واستخداماتها 

 المختلفة ودرجة إقبال الناس على شراء هذه التقنية



طاء دعم ومساندة الخريجين إلسعاد الطلبة الخريجين وعلى الع

 يف المستقبل العملي



سرعواأهبوا:  -جدوا: اجتهدوا  -تعترضه مامه أدونه:   

تبدى: ظهر -تردى: مات أو سقط  -غال: طوقا من حديد   

 عن قريب سنراهم للهدى جيشاً وجنداً 

 الشباب يبني مستقبل الوطن بالعلم والعمل )اسمية(

 يبني الشباب الوطن بالعلم والعمل )فعلية(



الوطن الدفاع عن  

 االجتهاد يف العمل

 االهتمام بالعلم

 من مات دون وطنه فهو شهيد

 إذا عمل احدكم عمالً أن يتقنه

 اطلبوا العلم ولو يف الصين

 يتقدم الوطن ويعلو

لدى االديب عبد العزيز الرشيد قدر عايل من الثقافة والعلم والوطنية وحس المبادرة 

اء الوطن، التضحية يف سبيل الوطن تساعد على يا شباب الكويت اعملوا لبن والمسؤولية

رقيه بين الشعوب، من اجتهد يف العلم وأخذ من العلم ورده ألبناء وطنه يعلمهم كما تعلم 

 لذلك اسعوا إىل األخالق لنفتخر بكم، المستقبل يحلو ويزهو بعملكم وأخالقكم

 يبني مكانة عالية للوطن

الشعوب يساعد على تقدم الوطن ورفع مكانته بين  

 حث الشباب على العلم والعمل



 

  

أثرت االختراعات بشكل كبير على حياة اإلنسان، وكان لها أثر إيجايب يف تطوير حياته؛ حيث أدى 

اقة والحرارة يستطيع أن يستخدمه اكتشاف النار منذ القدم إىل أن يصبح لديه مصدر للط

حتى أتيح لإلنسان الوصول إىل  عبر الزمن؛ إلعداد الطعام والتدفئة؛ وتوالت االختراعات

كتشافات وسائل للنقل تمكنه من نقل البضائع والخامات، ثم اختراع وسائل مواصالت لنقل  ا

الناس؛ حيث ساهم ذلك يف تسهيل تشيد المباين وبناء الجسور؛ ثم تم اختراع الثالجة التي 

دام ومن المهم تعمل على تبريد الطعام؛ وحفظ العديد من األدوية لتبقى صالحة لالستخ

اإلشارة إىل أن جميع هذه االختراعات سّهلت الحياة للناس، ووفرت لهم حياة كريمة وسهلة؛ 

كثر صحية؛ وتتوفر فيها شروط  السالمة  وجعلتهم يعيشون يف بيئة أفضل وأ

لكهرباء التي كانت السبب الرئيسي ااختراع 

يف الثورة الكهربائية والصناعية التي وصلنا 

لوقت الحاضرإليها يف ا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ساهم العلماء العرب والمسلمون على مر العصور يف تقدم عجلة االكتشافات 

 العديد من االختراعات التي وازدهار المعارف المختلفة، حيث قدموا قديماً 

يضرب بها المثل يف وقتنا الحايل، سواء كان ذلك يف المجال الرياضي أو الفلكي 

يزيايئ أو غيرها من المجاالت المتعددة، ومن أهم العلماء الذين احتلوا أو الف

مكانة عالية يف عالم االختراعات واالكتشافات ابن الهيثم حيث اخترع الكاميرا، 

وجابر بن حيان الذي اخترع أجهزة التبخير، والتقطير واألكسدة وابن النفيس 

كتشف الدورة الدموية وابن حزم الذي اكتشف بأن األرض عبارة عن  الذي ا

كوكب يدور؛ وكذلك اإلدريسي الذي قام بتصميم كرة أرضية وضع عليها جميع 

بلدان العالم؛ كما قام الجزري باختراع أول انسان آيل )روبوت( وكان ذلك عندما 

طلب الخليفة منه صنع آلة كبديل عن الخدم ومن أعمايل أنها كانت ُتصفر وقت 

اليد األخرى المنشفة ها إبريق الوضوء ويفك يف إحدى يديالصالة، وتمس  

 الوسادة الهوائية للسيارات

تعتبر من أهم االختراعات الحديثة، حيث إن لهذا االختراع دور كبير يف حماية السيارة 

 ومن فيها

تطبيق تزوا من االختراعات الحديثة التي تتمحور فكرته حول نظام بيئي ذكي يراقب 

نسبة تلوث الهواء وتحديد مكانه يف منطقة ما، مما جودة الهواء من خالل قياس 

 يسمح للفرد بالتعرف على أماكن التلوث واالبتعاد عنها

كبير الصوت مع إمكانية توصيلها تالسمع تم اختراع أول جهاز سمعي لأجهزة 

 بالهواتف الذكية لالستماع إىل الموسيقى أو للتحدث مع األصدقاء

ختراع الحديث بطريقة ري النباتات أثناء غياب نظام الري الحديث يتحكم هذا اال

 األشخاص عن مكان تواجدها ورعايتها



 الممارسة:

ختراعات بشكل كبير على حياة اإلنسان؛ وكان لها أثر إيجايب يف تطوير حياته؛ حيث أثرت اال

در للطاقة والحرارة يستطيع أن اأدى اكتشاف النار منذ القدم إىل أن يصبح لديه مص

عداد الطعام والتدفئة؛ وتوالت االختراعات عبر الزمن؛ حتى أتيح لإلنسان يستخدمه إل

الوصول إىل اكتشافات وسائل للنقل تمكنه من نقل البضائع والخامات؛ ثم اختراع وسائل 

مواصالت لنقل الناس حيث ساهم ذلك يف تسهيل تشييد المباين، وبناء الجسور، ثم تم 

د الطعام؛ وحفظ العديد من األدوية لتبقى صالحة اختراع الثالجة التي بمل على تبري

لالستخدام؛ ومن المهم اإلشارة إىل أن جميع يذه االختراعات سّهلَت الحياة للناس؛ ووفرت 

كثر صحية؛ وتتوفر فيها شروط  لهم حياة كريمة وسهلة؛ وجعلتهم يعيشون يف بيئة أفضل وأ

 السالمة

ر يف تقدم عجلة االكتشافات وازدهار ساهم العلماء العرب والمسلمون على مر العصو

المعارف المختلفة، حيث قدموا قديماً العديد من االختراعات التي يضرب بها المثل يف 

وقتنا الحايل، سواء كان ذلك يف المجال الرياضي أو الفلكي أو الفيزيايئ أو غيرها من 

عالم االختراعات المجاالت المتعددة، ومن أهم العلماء الذين احتلوا مكانة عالية يف 

واالكتشافات ابن الهيثم حيث اخترع الكاميرا، وجابر بن حيان الذي اخترع أجهزة التبخير، 

والتقطير واألكسدة وابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية وابن حزم الذي اكتشف بأن 

األرض عبارة عن كوكب يدور؛ وكذلك اإلدريسي الذي قام بتصميم كرة أرضية وضع عليها 

جميع بلدان العالم؛ كما قام الجزري باختراع أول انسان آيل )روبوت( وكان ذلك عندما طلب 

الخليفة منه صنع آلة كبديل عن الخدم ومن أعمايل أنها كانت ُتصفر وقت الصالة، وتمسك 

اليد األخرى المنشفة يف إحدى يديها إبريق الوضوء ويف  

ة الهوائية للسياراتالوسادومن أهم االختراعات يف العصر الحديث:   

تعتبر من أهم االختراعات الحديثة، حيث إن لهذا االختراع دور كبير يف حماية السيارة ومن 

 فيها

كبير الصوت مع إمكانية توصيلها بالهواتف تأجهزة السمع تم اختراع أول جهاز سمعي ل

 الذكية لالستماع إىل الموسيقى أو للتحدث مع األصدقاء

حكم هذا االختراع الحديث بطريقة ري النباتات أثناء غياب األشخاص نظام الري الحديث يت

 عن مكان تواجدها ورعايتها

 

 



ات أندرويد ويقدم يز يف مجال الرسم على هواتف ولوحتطبيق أرت فلو مم

كثر من  فرشاة  7٠التطبيق الكثير من أدوات الرسم والتلوين، يحتوي على أ

من  راك مدفوع، ويمكنك التطبيقمختلفة بعضها مجاين ويعضها يتطلب اشت

قة عالية وكل ذلك باستخدام هاتفك الذكيدرسم لوحات ذات جودة ممتازة و   

 يف التواصل االجتماعي: فيسبوك وتويتر

 ي التعليم والصحة والتجارة: جوجل

 اإلخبارية: نبض

 التسلية والترفيه: جوجل جيمز

ر والواتس اب تنتشر عدة تطبيقات إلكترونية مثل الفيسبوك والتويت

 والجوجل وغيرها يف جميع أنحاء العالم



ساعد تطبيق الواتس اب على التواصل وإنجاز األعمال والتواصل الفسبوك 

 وسيلة تواصل اجتماعي فعال

 يعتبر محرك البحث جوجل أساسي للبحث بين المعلومات وإنجاز المهام

 جوجل واتس اب فيسبوك وتويتر

ئل النصّية م على استخدام اإلنترنت إلرسال الّرساتطبيق الواتس أب تطبيق يقو

وتّية وحّتى مقاطع الفيديو؛ وتتاح إمكانّية استخدامه من خالل والّصور والرسائل الص

 تحميله على األجهزة الخاصة؛ سواء الهواتف الّذكية أو أجهزة الكومبيوتر

تس أب؛ ومنها: تتعّدد الخدمات التي يمكن االستفادة منها عند استخدام تطبيق الوا

خدمة إرسال الرسائل النصّية بشكل مّجاين وفقط عير اتصال اإلنترنت، إتاحة إنشاء 

الوسائط،  مجموعات لضم األصدقاء المقّربين أو أفراد العائلة والتواصل معهم

على سطح المكتب وعمل ُمزامنة للمحادثات الخاصة ما بين  بيقتطإمكانية تنزيل ال

الكومبيوتر الخاصالهاتف المحمول وجهاز   











قد يكون المحتوى عن قصة شجرة صغيرة وسط 

 أشجار عالية لها مشاكل مع األشجار العالية

 يستمع الطالب إىل القصة ويدون المعلومات



 كل شيء على األرض له دوره وفائدته



تعتبر اللَغة بشكل عام من أهٌم مّيزات اإلنسان الطبيعّية واالجتماعّية؛ وهي 

الخاصة بالفرد والجماعة؛  الوسيلة األفضل للتعبير عن المشاعر واالحتياجات

ّم عوامل البناء يف وتأيت أهمّية من أنها أحد ُمكونات الُمجتمع الرئيسّية؛ ومن أه

ات والثقافات هي الّسبب الرئيسي يف قيام الدول وإنشاء مختلف الحضار 

سية يف الُمجتمعات الُمختلفة ألن التواصل الذي يتم عن اللغة هو اللبنة األسا

الغة اللغة يعبر بشكل كبير عن تماسك المجتمع ب، وقوة وعملية البناء هذه

الناطق بها، المحافظة على لغتها، حظيت اللغة العربية بما لم تحظ به أية لغة 

افذ فيها، ألنها لغة القرآن الكريم، وهذا بدوره نوالعناية وهذا أمر هللا من االهتمام 

كبر أهمية للغة العربية، ألن هللا جل جال له اختارها من بين لغات أعظم شرف وأ

األرض ليكون بها كالمه الخالد الذي أعجز به من كان سيأيت إىل قيام الساعة، وال 

يكون هذا اإلعجاز إال لكون هذه اللغة تحتمل ثقل الكالم اإللهي وقوة الخطاب 

تمتد أهمية اللغة العربية إىل ، الرباين، سميت اللغة العربية بلغة القرآن والسنة

الوطيدة بينها وبين الثقافة والهوية الخاصة بالشعوب فهي وسيلة  العالقة

التواصل بينهم، وهي التي تعبر عن تفكير األمم، والوسيلة األوىل يف نشر ثقافات 

األمم المختلفة حول العالم، وبما أن اللغة العربية هي المسؤولة عن كل هذه 

يزها عن بايق األمماألمور إذاً التي تشكل هوية األمة الثقافية التي تم  



 -دواوين الشعر  -كتب التراث  -الحديث الشريف  -القرآن الكريم المصادر: 

 كتب األدب

 

ريم هو آخر الكتب السماوية؛ واول مصادر التشريع اإلسالمي؛ القرآن الك

سنة، قد  ١4٠٠والكتاب الوحيد يف العالم المحفوظ بكل كلماته ألكثر من 

يجول يف خاطرك، َولَم القرآن؟ أجيبك: ألنّه هو أصل اللغة العربية؛ فلو بقيَت 

للغة العربية تتمحصه دهًرا لما وجدت فيه عيباً لغويًا واحداً منه يستمد يف ا

ك عندما تقرأ القرآن قواعد النحو واإلمالء من إعراب ووزن وغيرها، كما أنّ 

ين بحجر واحد، فلن تقوي حصيلتك وحسب؛ وإنما ر ستضرب عصفو

 ستكسب أجًرا عظيًما أيًضا



نية ألنها شيقة أفضل قراءة القصص الدي

وحكايات القدماء يف وتعلمني التاريخ 

 الدعوة إىل هللا من خلق آدم عليه السالم

 مثيرة السندباد

 حب قراءة الشعر رباعيات الخيام

 ميكي

 مجلة العريب

 الحضارة العربية

 قصص األنبياء

 مذكرايت

 القمر المتحرك

 مقاالت علمية

 مضحكة ومسلية

 ثقافة

 معرفة تاريخ حضارتنا

 محبة التعمق يف الدين

 تدوين األحداث الهامة يف حيايت

 التأمل

ف على تطورات العلمالتعر   





 شجاعة

 جرأة

 إقدام

 عطاء





الشجاعة من أروع وأنبل الصفات التي تحلى بها العرب؛ فهي قوة يف النفس وثقة بالله؛ وهي 

الحياة بإيمان وصبر القدرة على مواجهة الصعاب والمخاطر والظلم والقهر؛ والتغّلب على مصاعب 

 وتحّمل وعدم الضعف واالستسالم

 جزيرة كا

ونجاة البحار  ةفرق السفين

 على الجزيرة

نالثعبا -البحار   

غرق ونجاة وخيرات على 

عودة  -ثعبان ضخم  -الجزيرة 

 اىل البالد

عاد البحار إىل مصر 

 محمالً بالهدايا

 الجرأة

 الصبر

 الصدق

 قصة شيقة ومسلية

 البحار شجاع والثعبان حارس أمين

تعويضاً له على محنته وروح المغامرة أو 

 إلبداعه يف تأليف القصة ليبرر كيف أصبح ثرياً 

 لو كذب اللتهمه الثعبان



كتايب المفضل يف القراءة للكاتب اللبناين لورديس لبكي وهو كتاب جديد ينهج 

طريقة بسيطة ينهج يف تعليم الطفل أساسيات مهاريت القراءة والكتابة: أفردنا 

لكل حرف من حروف الهجاء صفحة خاصة؛ تعرض الحرف بمختلف أشكاله 

هذا الحرف وقد حسب موقعه من الكلمة وتحوي رسوماً ألشياء تبدأ أسماؤها ب

 اخترنا هذه األشياء من عالم الطفل، لذلك يسهل تحرفه عليها وقراءته ألسمائها

بعد أن يرى الطفل الحرف منقطاً يقوم بتمرير قلمه على النقاط فيعتاد من ثم 

الكتابة بشكل صحيح، إن هذه الرسوم والكلمات المرافقة لها تساهم يف توسيع 

كرته فتزيد من إمكانياته يف التعبير، دائرة المفردات التي يختزنها ا لطفل يف ذا

وهذا الكتاب حلقة أساسية من حلقات "لغتي العربية" يف "سلسلة الفراشة" 

التي تهدف إىل تلقين أحبائنا الصغار لغتنا األم بحسب أحدث األساليب 

طفال الكتابة، للكاتب مكانة يف لكاتب قدم عمالً مفيداً لتعليم ألوأنجحها، وا

ا العريب بكتبه الخاصة باألطفال والتي يقدمها ببساطة وتشويقعالمن  





منهم -وجدنا  -ولدن  -ذريته  -يقابلنا  -ساكنيه  -خاللها  -نملك  -بها  -لصغرها  -تخطئها  -أرأيت   



اجتهدي لكي تنجحي - نجدت يف اختبار  

كرمه هللا يشرفنا حضورك - سعيد أ  

تاء المتكلم وتاء المخاطب 

وألف االثنين ونون النسوة وياء 

 المخاطبة

ياء المتكلم وكاف 

 المخاطب وهاء الغائب
 ضمير المتكلمين نا

 يوم يف البر

ذهبت األسبوع الماضي مع أسريت إىل البر لقضاء عطلة نهاية األسبوع، خيمنا يف البر ووضعنا 

األغراض يف مكانها، قضينا يف البر وقت جميل، جهزت أمي وأختي الغذاء لنا، لعبنا وجلسنا حول النار 

 نحكي القصص التي جعلتنا يف غاية اإلثارة

شكراً  -أسعدتنا بزيارتك )نصب(  -يشرفنا حضورك )رفع( 

 مساعدتك لنا )جر(



كتساب الطفل لبع ض المهارات اللغوية كالنطق يهدف استعمال الدمى إىل ا

السليم أو تنمية التعبير اللغوي لديه، باإلضافة إىل التوجيه واإلرشاد وتنمية 

بعض المفاهيم وحب التعاون والمشاركة من خالل سرد القصص التاريخية، أو 

حادثة معينة تحث على النظافة مثالً، أو من خالل مشاركة األطفال يف إنتاج 

ذا وال ننسي الجانب الترفيهي الذي تقدمه الدمى، دمى ولعب األدوار، ه

 باإلضافة إىل التأثيرات الوجدانية





ترك للطالبي  

 محتوى علمي يحكي عن السيليلوز:

السيليلوز دقيق التبلور عبارة عن مادة 

ضاء من السيليلوز ذات بلورات ناعمة بي

جداً ودقيقة، لهذه المادة استخدامات يف 

 الصناعات الغذائية والدوائية





يعتبر اهتماما من القيادة بأهمية المركز 

كزها  وتشجيعهم الدائم للثقافة ومرا





هللا السالم صرح ثقايف وعلمي مركز الشيخ عبد  

 جاء افتتاحه تزامنا مع احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية

كبر مناطق العرض المتحفي  أ

؛ ستة منها مخصصة للمتاحفيحتوي على ثمانية مبان  

لوجيا وخدمات عامةيضم المركز مبنى للوثائق وقاعة مؤتمرات ومعارض للتكنو  

إثراء: زيادة -السامية: العالية  -صرح: قصر عايل   

تزامنا: يف وقت واحد -يعد: يعتبر   

يسلط: يوجه له األنظار -مام دما: لألق  

 حرص الكويت على دعم الثقافة والعلم

 زيارة األماكن الثقافية والعلمية يثري من ثقافة الفرد

متحف طارق 

 رجب

الكويت متحف 

 الوطني

 المركز العلمي

دار اآلثار 

 اإلسالمية

مؤسسة الكويت 

 للتقدم العلمي









 الرسم هو الهواية التي استمتع بها اثناء وقت الفراغ

احرص على متابعة الفن التشكيلي 

واالستمتاع بمشاهدة الجديد يف هذا 

 الفن وإبداعات الفنانين التشكيلي

رينوار -كلود مونيه  - ييوناردو دافنشل -بابلو بيكاسو  -فنسنت فان جوخ   

الفن التشكيلي ُيعّرف الفن التشكيلي بأنه كل ما يأخذه الفنان من الواقع الطبيعي؛ 

ة ومختلفة عما هو يف الطبيعة بحسب رؤيته ثم يقوم بإعادة تشكيله بطريقة جديد

وأفكاره والنهج الخاص به؛ ومن األمثلة على: الفنون التشكيلّية، النحت والعمارة 

التصوير يعد التصوير أحد الفنون البصريّة؛ وُيطلق عليه أيضاً اسم فن المظهر 

 الحسي؛ ويتضّمن التصوير وفن الحدائق



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يعرف الفّن اصطالحاً بأنه التزين والزينة؛ وهو تصميم شيء جديد مبدع وإتقان عمله؛ 

شخصية ُتنتج عمالً جمالياً يثير مشاعر البهجة  وُيعّرف الفّن خاصة بأنه مهارة

دس، فهو يتم والسرور يف الّنفس اإلنسانّية؛ ويمكن أن يقال اختصاراً بأنه رؤيا أو ح

صورة أو خيال الفان على شكل عمل فني؛ وغايتها إيصال الجمال؛ والفنون صلة بين 

اإلنسان والطبيعة؛ فعناصر عمل الفنّي تشكل محاكاة لعناصر يف الطبيعة؛ 

ن الفنون الجميلة أو ما ويتجاوزها الفنان بإبداعه وخياله؛ وما تلهمه بصيرته، وتتضمّ 

حت؛ نوالّنثر؛ والعمارة؛ والّرسم؛ واللموسيقى؛ والشعر؛ داب الرفيعة: ايسّمى اآل

والّرقص؛ والغناء؛ والتمثيل؛ وترتبط كلمة فن بالفنون التشكيلّية أو المرئّية التي 

 تجمعها خصائص مشتركة رغم اختالفها

 

يعرف الفّن اصطالحاً بأنه التزين والزينة؛ وهو تصميم شيء جديد مبدع وإتقان عمله؛ 

شخصية ُتنتج عمالً جمالياً يثير مشاعر البهجة  وُيعّرف الفّن خاصة بأنه مهارة

دس، فهو يتم والسرور يف الّنفس اإلنسانّية؛ ويمكن أن يقال اختصاراً بأنه رؤيا أو ح

صورة أو خيال الفان على شكل عمل فني؛ وغايتها إيصال الجمال؛ والفنون صلة بين 

اإلنسان والطبيعة؛ فعناصر عمل الفنّي تشكل محاكاة لعناصر يف الطبيعة؛ 

ن الفنون الجميلة أو ما ويتجاوزها الفنان بإبداعه وخياله؛ وما تلهمه بصيرته، وتتضمّ 

حت؛ نوالّنثر؛ والعمارة؛ والّرسم؛ واللموسيقى؛ والشعر؛ داب الرفيعة: ايسّمى اآل

والّرقص؛ والغناء؛ والتمثيل؛ وترتبط كلمة فن بالفنون التشكيلّية أو المرئّية التي 

 تجمعها خصائص مشتركة رغم اختالفها

 



تعرف العمارة اإلسالمية بأنها خصائص بنائية تميز بها المسلمون لتكوين هوية 

 لهم ىف المناطق التي دخلوها ووصلوا إليها

اهتم المسلمون بالتصميم المعماري وفنونه؛ فقد الحظ المسجد بمكانة كبيرة  

عندهم فقد اهتموا به وببنائه، وما يميز عمارة المسجد الصحن أنه يتسع ألكبر 

د من المصلينعد  



إذا أردت أن تعيش سعيداً يف العالم فال تحاول تغيير كل العالم بل 

 أعمل التغيير يف نفسك ومن ثم حاول تغيير العالم بأسره



اتسم لبيت الكويتي القديم بالبساطة يف بنائه وتناغمه مع البيئة وتميزه بثالثة أسس 

هي الحوش والليوان والمدربان والتي جعلت الكثير من كبار السن حالياً يضلونها 

 على الشقق والمنازل الجديدة رغم التطورات يف فن العمارة وانتشار وسائل الراحة

ويتضمن عددا من الغرف وكلما « الحوش»يت الكويتي قديما بوجود بوتميز ال

اتسعت مساحة البيت تعددت أحواشه؛ وذلك وفق إمكانات المالك فقد كانت بيوتاً 

الديوانية وحوش الحرم وحوش  متوسطة الحال تضم ثالثة أحواش هي حوش

خ والغنمبالمط  

 المدربان الليوان الحوش



لبيت الكويتي القديم بالبساطة يف بنائه وتناغمه مع البيئة وتميزه بثالثة أسس هي ااتسم 

الحوش والليوان والمدربان والتي جعلت الكثير من كبار السن حالياً يضلونها على الشقق 

 والمنازل الجديدة رغم التطورات يف فن العمارة وانتشار وسائل الراحة

ويتضمن عددا من الغرف وكلما اتسعت « الحوش»يت الكويتي قديما بوجود بوتميز ال

مساحة البيت تعددت أحواشه؛ وذلك وفق إمكانات المالك فقد كانت بيوتاً متوسطة 

خ والغنمبالديوانية وحوش الحرم وحوش المط الحال تضم ثالثة أحواش هي حوش  

ة إىل ذلك هناك مرافق الخدمات الضرورية األخرى ولهذا الحوش باب كبير يقع فباإلضا

على الشارع مباشرة ويتخلل القسم األسفل منه باب صغير يسمى رخوخة ويفضي هذا 

الباب إىل ساحة مكشوفة يغطيها أحياناً عريش تحفظ يف ظله أدوات حفظ الماء الفخارية 

رمةالقديمة مثل البيب والحب والب  

يوجد ساحة واسعة فيها بركة ماء وعريش وتحيط بها ثالث أو أربع دور للنوم تطل نوافذها 

 وأبوابها على الساحة واحدة منها لرب األسرة وزوجته واألطفال الصغار وأخرى للذكور

  من البنات واألخرى للجد والجدةوالثالثة لإلناث البالغات خصصت والبالغين من األبناء 

ان يظلل تلك الدور )ليوان( يشترك معها يف سقفها وهناك درج يؤدي إىل وغالبا ما ك

يف ارتفاعه قامة اإلنسان ليستر أهل البيت عند سطح هذا الدور وهو محاط بسور يعادل 

 صعودهم أو نومهم فوقه يف فصل الصيف وكان كثير من السطوح

ينام بقية من يف البيت يف البايق يقسم إىل قسمين أو ثالثة ينام األب واألم يف واحد منها و 

 وإذا كان السطح كبيرا أضيف إىل ما سبق غرفة صغيرة يظللها مصباح

َقابلة للتعديل والتطويع وفق إمكانات أصحاب  وكانت طريقة تقسيم البيت الكويتي

يحب  من ال منهموالبيوت ورغباتهم فمنهم من ال يرغب يف وجود ديوانية ف بحوشي الحرم 

نات وي يكتفى بحوشي الديوانية والحرم ويلحقون المطبخ بحوش الحرماقتناء الحيوا  



يعتبر الصدق منهج حياة ال مجرد سلوك؛ حيث إن وجوده يف العالقات بين األشخاص 

يساعد على الحفاظ عليها لتكون قوية، فهذه العالقات الصادقة تعزز الراحة النفسية 

بالذكر أنه يمكن االعتماد على شخص والرضا أثناء التعامل فيما بينهم، ومن الجدير 

 صادق يف مواجهة ضغوطات الحياة والعيش بسالم



أشعر بالدهشة من عمل الحطاب ودهشت من ثبات الشاب يف كومة القش بعد 

 سماعه اعتراف الحطاب

 لماذا كان الشاب يهرب؟

 هل كان الحطاب واثق ان بصدقه سينجي الشاب؟

 ماذا لو صدق الباحثين عن الشاب الحطاب؟

 صدق الحطاب وثباته أعجبني

القصة تعطي قيمة مهمة يفتقدها 

الكثير أال وهي الصدق والثبات يف 

 المواقف والثقة بالله



المتذوق العاشق يشعر بالحيرة يف الحديث عن جمال اللغة العربية من أين يبدأ وماذا يختار 

لنص محدود بحجمه وغايته كهذا النص، إال أن أبرز ما يحضر قوياً هو ثالثة أمور: جمال 

المترادفات؛ وجمال االشتقاق، وجمال البديع، إن الترادف يف اللغة العربية ال يعني اإلسهاب، إنه 

كتشاف للفروق؛ ولجماليات الفروق بين درجات الموضوع الواحد، المشتق هو لفظ أن من غيره ا 

مع التناسب يف المعنى بين اللفظ المشتق وما أخذ عنه ولعل ذلك من الخصائص البديعة التي 

تميز اللغة العريب، فنحن نستطيع اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم 

واسم التفضيل؛ واسم المكان واسم الزمانالفاعل؛   

هي لغة خاتم األنبياء والمرسلين سّيدنا 

ُمحّمد )صلى هللا عليه وسلم(؛ وال تتم أي 

 صالة إال بإتقان بعض اللغة

 هي إحدى اللغات السامية القديمة

دت جميع اللهجات هي اللغة التي وح

 العربية





الفرتان هي غزوة حدثت يف السابع  غزوة بدر أو بدر الكبرى أو بدر القتال أو يوم

سول محّمد عشر من رمضان يف العام الثاين من الهجرة بين المسلمين بقيادة الر 

يلة قريش وحلفائها من العرب بقيادة عمرو بن هشام قبصلى هللا عليه وسلم و

المخزومي القرشي، وتعتبر المعركة األوىل من معارك اإلسالم الفاصلة وقد 

نسبة إىل وقوعها يف منطقة بدر، وبدر هو بئر معروفة تقع بين  سميت بهذا االسم

 مكة والمدينة المنورة



 

  



 

 

  



 غزوة بدر انتصار الحق على الباطل

الثقة بالله سبيل النجاح والنصر -البد للحق ان ينتصر   

 شعور بالفخر



 الفخر واالعتزاز

 عصبة اإلثم والموت والفيحاء

كفاءها، الفيحاء، استهزاء أ  

ضعاف جيش المسلمينأجيش المشركين كان   

 قابل المسلمون المشركين بالثقة وااليمان بالله 

 الثقة بالله

 كراهية وسخرية من سخريتهم

 فخر واعتزاز



 عن / من

عم تحدثت -ما الحديث  -مم خلق  -ما االمر   

= عن ماعم  –مم = من ما   

 قبل اتصالها بحرف الجر تكتب باأللف

 بعد اتصالها بحرف الجر تحذف االلف

 التغيرات التي حدثت على ما االستفهامية بعد دخول حرف الجر عليها



إذا دخلت )يف ، الباء ؛ الالم ؛ عن ؛ من( على )ما( االستفهامية فإنها 

 توصل بها وتحذف األلف

 فيم االمر الذي تحدثت به مع والدك صباحاً؟

 عم الخبر الذي سرك اليوم؟

 عالم

 ممن

 إالم

 عمن

 لم











 


