




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











 


