




 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








