




ّ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







 


