




الوطن ھو أحب البالد إلى اإلنسان . فحب الوطن عاطفة طبیعیة یتعلق فیھا القلب بموطنھ و یشعر 
أقام في المكان بصفة  بالحنین إلیھ دوما و كلمة الوطن من الفعل استوطن أي مكث و استقر و

دائمة مع والدیھ و أجداده من قبلھ . و یقطن في ھذا الوطن أناس بشكل فردي أو جماعي یمتازون 
بعادات و تقالید موروثة و لھجات محلیة تمیزھم عن غیرھم من سكان األوطان المجاورة لھم . من 

 حقوق الوطن المحافظة علیھ و حمایتھ من كل شر 

فحب الوطن  . مھما ابتعد عنھا ومھما لقي فیھا العناء و الشقاء  الوطن ھو أحب البالد إلى اإلنسان
عاطفة طبیعیة یتعلق فیھا القلب بموطنھ و یشعر بالحنین إلیھ دوما و كلمة الوطن من الفعل 

استوطن أي مكث و استقر و أقام في المكان بصفة دائمة مع والدیھ و أجداده من قبلھ . و یقطن في 
محلیة تمیزھم  ھذا الوطن أناس بشكل فردي أو جماعي یمتازون بعادات و تقالید موروثة و لھجات

عن غیرھم من سكان األوطان المجاورة لھم . من حقوق الوطن المحافظة علیھ و حمایتھ من كل 
 شر 









وجزاء  عبئا   

 جزاءِ  جزاءَ  جزاءُ 

قت بحرف من حروف الوصل یرسم التنوین على ألف بعد عبئا : سب
 الھمزة  

جزاء : إذا سبقت بألف مد تكتب على السطر و یرسم التنوین فوق 
 الھمزة 

 ط

 ماءُ 

 ھواءُ 

 ماءَ 

 ھواءَ 

 ماءِ 

 ھواءِ 



ضم )  (تنوینوفاُء االبن ألبیھ واجب   

بالغیوم ( تنوین النصب )  سماًء مملوءةرأیت    

كسر )  (تنوینعبرت عن حماسي بنداِء ألصدقائي   



۳ 

٦ 

۱ 

٤ 

۲ 

٥ 

إن الصدیق اإلیجابي یشجع صدیقھ على المضي قدما لتحقیق أحالمھ و الوصول إلى 
صدیقھ الذي یشعر باالستیاء و التعب من  إلى جانبالنجاح فمثال یمكن أن یقف 

ة و یخبره أن بإمكانھ تقدیم أداء أفضل و بالمقابل فإن الصدیق السلبي سیشعر الوظیف
یجب على اإلنسان اختیار الصدیق  ما.صدیقھ بضعف قدراتھ و عجزه عن القیام بشيء 

بفاعلیة.الذي یمكن التواصل معھ   



لتفاؤل ھو النور الذي یضيء لنا طریقنا 
تعیش حیاة  ویساعدنا بأنفي الظلماء 

ملؤھا المحبة و یجعلنا نحقق أحالمنا و 
أمالنا و أن ننظر للحیاة بعیون عاشقة و 

حالمة بما ھو أفضل بحیاة كریمة كلھا 
انوار و رضا بقضاء هللا و قدره و بعیدة 

 كل البعد عن الیأس و التشاؤم

التفاؤل یدفع  –التفاؤل سبب حصول الخیر 
و العمل و  والتقدم اإلنسان نحو العطاء 

 النجاح 

التفاؤل یدفع اإلنسان لتجاوز المحن و یورثھ 
التفاؤل یعود  –و راحة القلب  الطمأنینة النفس

 المؤمن على النظرة اإلیجابیة لكل محنة 



 األفق : السماء       / الفرید  : النادر 
منخفض   / تنھد : اخرج نفسھ  الخافت :

 حرنا 

كان حزینا لمرور الوقت و العمر مع كل یوم 
  

 بجانبھ تواسي
 المحنة

 محنتھ

 نصیحة الدودة 

مساندة  –التفاؤل یمنح السعادة  –عدم االستسالم للیأس 
  الطیبة تنجيالنصیحة  –األصدقاء واجب 



 التفاؤل یمنح السعادة 
مساندة األصدقاء واجب    
تنجيالطیبة  النصیحة   

 غناء البلبل سعادة 
 الصدیق یساند صدیقھ في محنتھ 

 بعد ظالم اللیل یأتي النھار 

یقف صامتا یتأمل مشھد العتمة و الضوء الخافت  للغناء كانلم یكن البلبل مستعدا 
كل مساء لذھاب  الدودة أنت تحرن یا صدیقي في ھذا الوقت  من رحیلھ قالتلحظة 

یوم من أیام عمرك القصیر  قالت حزنك ھذا یمنعك عن الغناء و نشر البھجة في 
 أنحاء الغابة بین سكانھا و أشجارھا و أزھارھا 

 قال البلبل صدقت أیھا الدودة الحكیمة أعدك أني لن أتوقف عن الغناء بعد الیوم 



 الحریة
ھي حق الفرد في أن یفعل ما ال یضر اآلخرین و الحریة في اإلسالم ھي ما وھبھ هللا 

وعند  ۹اعتداء لإلنسان من مكنة التصرف الستیفاء حقھ و أداء واجبھ دون تعسف أو 
االنطالق بال قید و التحرر من كل ضابط و التخلص من كل رقابة و لو كانت تلك  العرب ھي

 الرقابة نابعة من ذاتھ ھو 
  وعفویةوجھ إیجابي یعبر عن التصرف باستقاللیة  وجوه:للحریة ثالثة 

الممارسات السلبیة من البعض مثل العبودیة  سلبي یرفضووجھ   
یجابي و السلبي و ھو قائم على أساس أن اإلنسان قادر على أن یجمع بین اإل وجھ نسبيو 

 یقوم بما یرید

مخطط الموضوع : المعنى : اصطالحا / الحدود : ال ضرر /  أوجھ الحریة : إیجابي و 
 سلبي 



 بحر الكویت یقع في الشمال الغربي من الخلیج 
 جزر الكویت ستة 

 الواطئ الرملیة تبدأ بالظھور جنوب جون الكویت 

 یقسم ساحل الكویت على قسمین  
بحر الكویت بضحولھا   تتمیز میاه  

من میاه بحر الكویت سكنا لتتكاثر   الكائنات البحریةاتخذت   



الكویت ھي دولة عربیة تقع جغرافیا في منطقة الشرق االوسط    
ورؤوس یعود تاریخھا إلى العصر الحجري الوسیط حیث اكتشف في أراضیھ على أزامیل 

سھام حجریة  و  
تعتبر المعالم  والسائح وحرصت الحكومة كل الحرص على توفیر الراحة للمواطن 

أھمھا أبراج الكویت وصالة  الراحة ومنالسیاسیة المقامة حدیثا وسیلة من وسائل توفیر 
المعالم  التزلج و غیرھا من  





: سرور و سكون / شغف : محبة  قرة  
 فداء : انقذه  / تتخضب : تتلطخ / التآلف : االنسجام 

 شرع هللا للمسلمین شریعة التضحیة 

 الصالة و التكبیر و تبادل التحیة و التبریكات
 اسوة بنبي هللا إبراھیم 

 التحیة و تبادل التبریكات و التكبیر في الصلوات

 صناعة الحلوى و وضع الحناء و لبس المالبس الجدیدة و صالة العید مكبرین و تبادل التبریكات و التحیات 

للعید المبارك في الكویت سواء كان قدیما أم 
حدیثا مذاقھ الخاص ورونقھ الممیز فھو یلم شمل 

ھل و االحباب و یبعث الراحة و السعادة األ
للجمیع و یزیل الخصام و الحزن  یقومون 

باالحتفال فیھ كل منھ على طریقتھ  الخاصة في 
حین یشعر الوافدین رغم االحتفاالت بالغربة لعدم 

 تواجدھم بین األھل و األرقاب و األصدقاء
ومع التطور فثمة فروقا بین العھدین بالنسبة 

عید  ففي الماضي كانت االھتمامات و لالحتفال بال
استعدادات الناي مختلفة خاصة قیبل العید حیث 

كانوا یحتفلون  في البیوت مع االھل و االرقاب و 
الصغار ثم یمرون على بیوت األھل وھم 

 مبتھجون بمالبسھم الجدیدة 
وحالیا أختلفت مظاھر االحتفاالت و رغم عدم 

أنھ  ال یزال  وجود اھتمام بھ من قبل البعض إال
 لھ رونقھ و الفرحة بھ ھي نفسھا 



مركز الشیخ عبدهللا السالم الثقافي ھو أحد 
أكبر المعالم التطور الثقافي من نوعھ حول 

العالم  . یضم المركز عدة متاحف و منشآت 
منھا متحف التاریخ الطبیعي و متحف العلوم 

و التكنولوجیا و مركز الفنون الجمیلة و 
متحف العلوم العربیة اإلسالمیة و متحف 

ت منشأت المركز الفضاء و مسرحا  وتأسس
على مساحة  بھا ساحة شاسعة خارجیة ذات 

مناظر بدیعة و إطاللة رائعة تستضیف 
المھرجانات و الفعالیات  المجتمعیة و تضم 

معروضات خارجیة  و مجموعة من المقاھي 
 و المطاعم المتنوعة 

 یضم المركز ثمانیة مبان رئیسیة تحتوي على ستة متاحف و معارض متعددة 

 



 ما كل / ال یشتھي 

 ما أقل ما تعطي الحیاة!
 ھل نحصل على ما نتمنى؟



 مشاغلتھ: یلھیھ 
 عفویة: تلقائیة 

 قطع الخریطة وطلب منھ تجمیعھا 

إعادة تركیب صورة اإلنسان الموجودة خلف 
 الخریطة فركب الخریطة 

 ما أنفعنا بعفویة ھذا الطفل و عبارتھ!

 لم تعلمني أمي الجغرافیا 

 كیف اعدت بناء الخریطة ؟



 ما احرصك على بناء الوطن 

 كیف یخدم اإلنسان وطنھ ؟

  وممتلكاتھنحن ال نضر بالوطن 

 تعجب 

 استفھام 

 نفي





 سرد قصة
قدم أعرابّي من أھل البادیة على رجل من أھل الحضر، وكان عنده دجاج كثیر، ولھ امرأة، وابنان، 

فلما حضر  الرجل:وابنتان، فقال الرجل لزوجتھ:" اشِو لنا دجاجةً، وقّدمیھا لنتغّدى بھا "، ویقول 
الغداء جلسنا جمیعاً، أنا وامرأتي، وابناي، وابنتاي، واألعرابّي، فدفعنا إلیھ الّدجاجة، فقلنا لھ:" 

اقسمھا بیننا "، نرید بذلك أن نضحك منھ. قال:" ال أحسن القسمة، فإن رضیتم بقسمتي قسمت بینكم 
ناولنیھا، وقال:" الّرأس للرئیس، " ". قلنا:" فإنّا نرضى بقسمتك ". فأخذ الّدجاجة وقطع رأسھا، ثّم 

ثّم قطع الجناحین وقال:" والجناحان لالبنین "، ثّم قطع الّساقین فقال:" الّساقان لالبنتین "، ثّم قطع 
الّزمكي وقال:" العجز للعجوز "، ثم قال:" الّزور للزائر "، فأخذ الّدجاجة بأسرھا! فلما كان من الغد 

جاجات، ولّما حضر الغداء قلنا:" اقسم بیننا ". قال:" أظنّكم غضبتم قلت المرأتي:" اشِو لنا خمس د
من قسمتي أمس ". قلنا:" ال، لم نغضب، فاقسم بیننا ". فقال:" شفعاً أو وتراً؟ "، قلنا:" وتراً ". 

قال:" نعم. أنت، وامرأتك، ودجاجة ثالثة "، ورمى بدجاجة. ثّم قال:" وابناك ودجاجة ثالثة "، ورمى 
ة. ثّم قال:" وابنتاك ودجاجة ثالثة "، ورمى الثّالثة. ثّم قال:" وأنا ودجاجتان ثالثة "، فأخذ الثّانی

الّدجاجتین. ثّم رآنا ونحن ننظر إلى دجاجتیھ، فقال:" إلى ماذا تنظرون، لعلكم كرھتم قسمتي؟ الوتر ما 
ل:" أنت وابناك، تجيء إال ھكذا "، قلنا:" فاقسمھا شفعاً "، فقبض الخمس دجاجات إلیھ، ثم قا

ودجاجة أربعة "، ورمى إلینا دجاجةً. ثّم قال:" والعجوز وابنتاھا، ودجاجة أربعة "، ورمى إلیھّن 
بدجاجة. ثّم قال:" وأنا وثالث دجاجات أربعة "، وضّم إلیھ ثالث دجاجات. ثّم رفع رأسھ إلى الّسماء، 

 " !وقال:" الحمد �، أنت فّھمتھا لي







 كسول نشیطة

 كبیر قویة

 عمیق  عالیة

 النائم

 شدیدة

 موجھة 

 الظالم 

 المخلصة

 الدار

 الزھور

 كتابا 

 الطیور 



 رأیت عصفور صغیر 

 قرأت قصة مسلیة 

 وجدت قطتي نائمة 



تقوم االسرة الكویتیة بالعدید من األنشطة الیومیة. یذھب األبناء إلى مدارسھم 
و یذھب الوالدین إلى أعمالھما عندما تعود األم تبدأ في تجھیز طعام الغداء 

حتى یعود كل أفراد االسرة. یجتمعون جمیعا على طاولة الطعام و یتجاذبون 
خاء و قبل المغرب یقوم أطراف الحدیث. بعد الغذاء یذھب الجمیع لالستر

الجمیع و مل واحد منھم لدیھ ما یقوم بھ االم تحضر ما ینقص المنزل من 
أطعمة و مشروبات فتذھب إلى الجمعیة و تشتري ما تحتاج . الوالد یجلس في 

الدیوانیة مع أصدقاء یتبادلون الحدیث عن األحوال االجتماعیة واالقتصادیة. 
و عندما ینتھون یشاھدون التلفاز أو یلعبون األبناء یقومون بعمل واجباتھم 

 ألعاب الكمبیوتر. في اإلجازات تذھب العائلة للبر للتخییم أو السفر  



توجیھھم و مساندتھم معنویا و  ومالحظتھم واھتمام اآلباء باألشراف على أبنائھم -۱
 مادیا 

لغویا وھو ما  ھموالتواصل معحرص اآلباء على االرتباط بأبنائھم فرصة التحدث إلیھم -۲
 یشعر األبناء بدفء العالقة التي تربطھم بآبائھم

على قضاء وقت مناسب معھم و اھتمامھم  وحرصھم اندماج اآلباء في حیاة أبنائھم -۳
 بتعلیمھم العادات و التقالید التي تشكل الھیكل العام للمجتمع 

 اندماج اآلباء في النشاطات الذھنیة ألبنائھم -٤
 كذلك یؤثر اآلباء على سلوك أبنائھم من خالل سلوك اآلباء أنفسھم -٥



 یرفض           المدى : الحد األقصى      تقیلني : تنھضي       عثرتي :  زلتي      الذري : القمم یأبى :
 كنھھا : جوھرھا        منجاة :  نجاة                االفاكا : كذاب        موئل : ملجأ         ینبري : یواجھ  

 قبض : غزارة            نبست : نطقت              

 یا والدي 

 الناصح الحامي 

 معھ  ویعتز بوجودهیستظل بحمایة والده 

 و الصبر  واإلحساس بالعزةالحب 

 أنت الذي قلت لي أن الذرى   ال یرتقي أمجادھا االكا 

 على خطأ الصدیق  واصبر الصدق منجاة 

 لیعود ویساعد في المحن  

 أسرة مترابطة ناجحة 

 في الدنیا  والسعادة رضى هللا 

 هللا وغضب منفشل في الدنیا 

 اكتساب صفات جدیدة للبر بالوالدین 



 اآلباء حمایة ألبنائھم -۱

 اآلباء مصدر الحكمة -۲

 اء القوة ألبنائھماآلب-۳

 نغفر لألصدقاء أخطائھم -۱

 ال یجب مجالسة الكذابین -۲

 من طلب العال اجتھد -۳
 

یعبر النص عن محبة االبن ألبیھ. فھو یعتبر والده الحمایة والقوة ومصدر الحكمة. 
 ویستعرض بعضا من نصائح والده بتجنب الكذاب والمغفرة للصدیق 



 العنوان : العقیدة و العبادة و األخالق 
إن تحلي اإلنسان المسلم باألخالق العالیة و الرفیعة یعتبر من أھم لوازم اإلیمان با� سبحانھ 

 و تعالى . و أساس لقبول أعمالھ . إذ إن ھناك ارتباط وثیق ما بین األخالق و العقیدة .
نطق  سلیم باللسان  كما ألنھ  عمل و فعل بالجوارح  بالقلب وفاإلیمان ھو اعتقاد و تصدیق 

 و ذلك اقتداء بنبي  هللا الكریم سیدنا محمد علیھ الصالة و السالم و الذي قال عنھ تعالى : 
 . و في ھذا المقال سنعرفكم على جوانب ارتباط األخالق ٤(( و إنك لعلى خلق عظیم )) القلم 

 بالعقیدة.
 والمفسدات انتقادمن خطوات الوصول إلى حسن الخلق مجاھدة النفس على ترك المغریات 

والتعلم منھ. الصبر قراءة سنة هللا علیھ السالم  السیئة.النفس و لومھا عند القیام باألعمال 
والقوة  و التحلي بالشجاعة و عزة النفس. االبتعاد عن المجادلة و الترفع عن السباب. 

 الرفق و اللین و الصفح و نسیان األذى 



تحظى  الكویت بمناخ صحراوي حار یتمیز بتفاوت 
كبیر  في درجة الحرارة فتصل درجة الحرارة شتاًء 

درجة خالل  ٥۰دون الصفر المئویة بینما تصل إلى 
أشھر الصیف كما من خصائص مناخ الكویت قلة 

األمطار وعدم انتظامھا من حیث المكان و الزمان  
یة النباتات وكل ھذه العوامل تؤثر  على نوعیة و كم

البریة فعظم النباتات المعروفة تنمو في فصل الربیع 
و تدخل مرحلة السكون خالل أشھر  الصیف الحارة 

و نظرا لقلة األمطار فإن السائد من النباتات في 
الكویت ھي نوع من النوع الصحراوي القدر على 

تحمل الجفاف وھي في معظمھا من األعشاب و 
 الشجیرات القصیرة  

 تسقط االمطار شتاء  -۱
 تزدھر النباتات في فصل الربیع -۲
 تنمو النباتات الحولیة بعد سقوط االمطار -۳

 مناخ الكویت صحراوي حار صیفا  -۱
 معظم النباتات تنمو في الربیع -۲
 نباتات الكویت من النوع الصحراوي -۳



ي یوم الجمعة ذھبت مع اسرتي في رحلة إلى البر في حتا و كانت الرحلة ممتعھ ف
ذھبنا عند الصحاري الجبال  و الكثبان الرملیة و كانت توجد الغیوم و االمطار و 

الجو رائع و صفاء النسیم و البراري و لقد لعبنا بالدراجات الناریة رقینا العرقوب 
رائع و الطقس جمیل و لقد لعبت أنا و أخواتي و اخذنا جولھ فالبر و كان الھواء 

و بنت عمي بالدراجات و فرحنا و تصورنا صور فوتوغرافیة و رأینا جمال 
الصحاري الرائعة و ثم أكلنا الطعام اللذیذ الھریس و الخبیص و المأكوالت 

الشھیة و اخذنا الراحة فالبر و تجولنا فالسیارة حیث كان یصب المطر فوق 
راء و كان المنظر رائع للغایة و قد استفدت من ھذي الرحلة و نباتات  الصح

 استمتعت كثیرا في ھذه الرحلة 
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صناعة  السفن   القالفة : مھنة    

 والتخییم فيقررت عائلة خالد الخروج 
جھزوا الطعام  الربیع.البر خالل عطلة 

في البر  والشراب ومعدات التخییم.
لعب األوالد  الجمیل.سعدوا بالطقس 

تجمعوا حول الجدة تحكي  وفي المساء
وأھم لھم عن تاریخ الكویت قدیما 

التي عمل بھا الكویتیین و ھي  المھن
 القالفة و صناعة السفن 

  والصید وصناعة السفنكان معظم الكویتیون یعملون بمھن بحریة مثل الغوص 

 یتمیز الربیع بالطقس المعتدل 



 االعمال التي مارسھا الكویتیین قدما 
 أنواع السفن قدیما 
 نعم هللا علینا كثیرة 

االعمال التي زاولھا الكویتیین قدیما  و واألعمال زاخر بالمھن   

 مجالس السمر 

مھنة صناعة السفن  وھي القالفة   

الصحراء  والتخییم فيقررت عائلة خالد الخروج إلى البر   

  والمكان الجمیللما وصلوا المخیم سروا بالھواء الطلق 



 األطفال یحتفلون بالقرقیعان یحصلون على الحلوى والعمالت المعدنیة 

 نعم 

من بلد إلى آخر  وطقوس تختلفشھر رمضان لھ عادات   
نتصاف الشھر المبارك مناسبة القرقیعان مناسبة كویتیة ابتھاجا با  
 األطفال یحصلون فیھا الحلوى والمكسرات 

القرقیعان أصبحت موروثا ثقافیا واجتماعیا في المجتمع الكویتي    

 وغیرھا حیثیعتبر القرقیعان أو القرقیعانھ أو الكركیعان من اھم العادات الشعبیة الرمضانیة في بلدان الخلیج 
اإلمارات و جنوب إیران و البصرة و  و وقطر والسعودیة تنتشر ھذه العادة انتشارا واسعا في كل من الكویت 
أبطال مھرجان القرقیعان فھم األطفال الذین  اإلسالمیة.غیرھا من مدن العراق و كذلك غیرھا من البلدان 

وھم یلبسون المالبس  األجیال.بھذه المناسبة الرمضانیة التي توارثتھا  واألزقة مبتھجینیجوبون الشوارع 
لھذه المناسبة في بعض دول الخلیج  لھم خصیصا  والتي تخاطالجدیدة   



إن وجود الصداقة یحد من شعور اإلنسان بالوحدة حیث یتشارك 
و یعیشون بعض المواقف الخاصة بحیاة األصدقاء تجاربھم سویا 

وجھات النظر ومبادئ ومعتقدات و بعضھم البعض كما یمتلكون غالبا 
في الحیاة  التي تحدثتقالید مشتركة و یشھدون معا التغیرات المختلفة 

 سواء تغیرات إیجابیة أو سلبیة و یشاركون بعضھم المناسبات 

یكمن الصدیق الحقیقي كونھ صدیق بعدة مواصفات  یستمع الصدیق لصدیقھ باھتمام دون بحث عن رد 
بادل الصدیق األفكار و لما یقولھ فھو یحبھ و یستمع إلیھ لیشاركھ ما یشعر بھ  یقول دون نفاق فیت

صدیقھ الحقیقي بكل حریة و صراحة و صدق فھو یعلم منتھى الخصوصیة و اإلخالص  المشاعر مع
لدى صدیقھ یحافظ على الصداقة رغم االختالفات فالصدیق الحقیقي ال یستمیل الطرف اآلخر بالموافقة 

یظل على آرائھ أو ما یحب فھو ال ینظر إلى االختالف اآلراء السیاسیة   أو االجتماعیة أو حتى المادیة  
فیعتبر الصدیق على اتصال دائم معھ مھما تباعدت األماكن و اختلفت الظروف . یفھم صدیقھ بعمق 

 الحقیقي مرآة لصدیقھ فھو  یمیز ما یحب صدیقھ وما یكره كما یعرف طباعھ جیدا یفھمھ بعمق 





 


