




شيء یمكن إثباتھ إما بواسطة البرھان المنطقي أو ھي مسلمة من الحقیقة: 
 المسلمات والبدیھیات أو ھي وصف لواقع وھو  األمر المتفق على صحتھ

تدور  –الضرب عملیة جمع مكررة  –: سوریا تقع على البحر المتوسط أمثلة
 األرض حول الشمس 

أو معتقدات المتحدث قد تتفق معھ  شخصیة یعبر عن مشاعر وجھة نظرالرأي: 
 وقد ال تتفق 

محسن  –الریاضیات أصعب من الفیزیاء  –مدینة دمشق أجمل مدن العالم أمثلة: 
 إنسان ذكي ولماح 



 ما أجمل النھر!

 ما ھي ھوایتك المفضلة؟

ال یھر بالشجاع من أرض المعركة    



 النمیمة والغیبة 

ِھینٍ (( النمیمة من الكبائر وھي حرام بإجماع المسلمین قال تعالى  ٍف مَّ شَّاٍء )۱۰ ( َوَال تُِطْع ُكلَّ َحالَّ اٍز مَّ َھمَّ
نَّاعٍ ِلّْلَخْیِر ُمْعتٍَد أَثِیٍم (۱۱بِنَِمیٍم ( ِلَك َزنِیٍم (۱۲) مَّ  )) ۱۳) ُعتٍُلّ بَْعَد ذَٰ

 من ینقل الكالم بین الناس یسمى نمام 

 تنشر النمیمة الفرقة والكراھیة بین الناس 

 

 الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا 
 مذمومة  معیب  نماما ناشر إشاعات

الخسیس من  مھین ذلیل
 األعمال 

 رذیلة

 ممقوتة مكروه ھماز عیاب في الغیب 
 تشیع  تنتشر  

 



استمع لما یقول اتجنب النمام وال اجالسھ وال    

أما وجدن رسوال غیرك الشیطان رسوال 
  

قلبي  وغرستھ فيلماذا حملت السھم   

 لم یصبني

 استفھام 

 تعجب 

 نفي 

البحر!ما أعمق   

معك؟ماذا احضرت   

 لیس المجتھد كسول 





التاء المربوطة أو القصیرة ھي التي تكتب ھاء بنقطتین (ة) وتكتب تاء عند الوصل وتنطق ھاء عند التوقف نھایة االسم المفرد 
نھایة االسم العلم المذكر غیر األجنبي: معاویة –المؤنث غیر الثالثي الوسط مثل شجرة   

نھایة صیغ المبالغة مثل –-وقت )  –نھایة جمع التكسیر الذي ال ینتھي مفرده بتاء مفتوحة فإنھ یكتب بتاء مفتوحة (أوقات 
الظرف ثمة –-العالمة   

 التاء المفتوحة : أو المبسوطة أو الممدودة ھي التي تكتب تاء ( ت ) و تنطق تاء سواء في الوصل أو الوقف مثل قفزت 

جمع تكسیر  –جمع المؤنث السالم  –االسم المذكر غیر الثالثي  –لثالثي الساكن الوسط المنتھي بتاء غیر زائدة تكتب :  االسم ا  

لعبة  –جمیلة  –واحدة  –استشارة   

نھایة االسم العلم المذكر غیر األجنبي: معاویة –نھایة االسم المفرد المؤنث غیر الثالثي الوسط مثل شجرة   

نھایة –-وقت )  –نھایة جمع التكسیر الذي ال ینتھي مفرده بتاء مفتوحة فإنھ یكتب بتاء مفتوحة (أوقات 
الظرف ثمة –-العالمة صیغ المبالغة مثل   

 ممحاةً  أقالماً 

 نقودً  ھدیةً 

 قصةً  سطراً 

 اشتریت لعبةً 
سمعت القصة ً من أبي  –تركت السیارةً   

 حركتھا الكسرة 

 الضمة 

 الضمة / الكسرة 

 الفتحة 

 الفتحة 



 العالقة الطیبة مع العائلة واجبة -۱
 خدمة األھل تزید الترابط -۲
 السعادة في إسعاد األسرة -۳



أذھب إلى المكتبة المدرسة كل یوم دراسي واقرأ كتب متنوعة ولكني 
 أمیل لقراءة الكتب العلمیة  

ازور مكتبة المدرسة یومیا  –ازور مكتبة منطقتي كل أسبوع   



العم فیصل  -۱ج  
من نقعة شرق  -۲ج  
 –أنواع األسماك في الخلیج  –والعجائب الغرائب  –األمن والسالمة   -۳ج

السلوك االجتماعي في اإلسالم  –مجموعة قصصیة لنجیب محفوظة   

دث عن أسرار البحار احب القراءة شاطئ و امیل للكتب البحریة التي تتح  

 البحار تخفي اسرارا كثیرة بأعماقھا 

ھناك أنواع كثیرة من األسماك في الخلیج  –یحتاج الغواص إلى معدات تنفس للغوص في الخلیج   

تمنع الحكومة صید الروبیان لتحافظ على تواجده وتكاثره  –كان الغوص للؤلؤ مھنة أجدادنا   



 الصدق  األمانة 

اإلخالص  المساندة 
 في العمل

م درس في الكتاتیب ثم انتقل إلى حلقات ۱۹۲٥ولد عبد الرزاق إبراھیم عبد هللا البصیر في مدیمة الكویت عام 
العلم. فدرس الفصاحة والبالغة  أصیب في بصره وھو ابن أربع سنوات بسبب الجدري فأشرق بصیرتھ و لقبھ 

اسما لھ عمل قاضیا ثم مأذونا وكانت لھ صلة قویة بعمید األدب العربي طھ الحسین األصدقاء بالبصیر فاتخذه 
الذي رشحھ لیكون عضوا في مجمع اللغة العربیة بالقاھرة امتلك مكتبة كبیرة احتوت على أكثر من خمسة آالف 

قالة الكویتیة قلما كتاب لم یتوان عبد الرزاق البصیر عن العطاء كتابة و قراءة و ھو كما یقال أسخى كتاب الم  



 عبد الرزاق البصیر

 المیالد 

 وظائف

 الدراسة

 إنجازات 



  الص نظرة احترام وأتمنى أكون مثلھانظر إلى من یعمل بجد وإخ

انظر لمن یعتمد على نفسھ في إنجاز أعمالھ بأنھ انسان قوي لدیھ 
 روح المسؤولیة 



وجوه الصالحین والمؤمنین مبیضة مسفرة مستبشرة ضاحكة ناضرة ویندم 
على تفریطھم في الطاعة و لشدة حسرتھم یعضون على  ویتحسرون العصاة 
 أیدیھم 



 

 الكلمة  معناھا  الكلمة  معناھا 
 فاضت  زاد فیھا الماء  خالیا وحده 

 

ما إمام نصب لیرعى مصالح المسلمین وینظر فی-۱
یرقیھم و یرفع شأنھم فسار بینھم بالقسطاس 

 المستقیم 
شاب امتأل فتوة ونشاطا واكتمل قوة و نموا الزم -۲

 عبادة هللا 
رجل خال إلى نفسھ فذكر عظمة ربھ وقوة سلطانھ -۳

 ورحمتھ على عباده وجزیل إحسانھ 
من حببت إلیھ المساجد فیظل متعلقا بھا یشرع -٤

 ظ على أوقاتھاإلیھا إذا حان وقت الصالة ویحاف
رجالن تمكنت بینھما أواصر المحبة الصادقة -٥

والصداقة المتینة الخالصة � من شوائب النفاق 
 وابتغاء النفع 

رجل دعتھ إلى منكر امرأة اجتمعت لدیھا كل -٦
رجل ینفق في سبیل  -۷دواعي الفجور والعصیان 

 هللا 

كل واحد من ھؤالء السبعة في الذروة 
من التقوى والصالح و المنزلة العلیا من 

 منازل األبرار و المتقین 

 تقوى هللا والصالح لھما وجوه متعددة 



مفھوم الجیرة: ھي العالقات اإلنسانیة الناشئة عن التجاوز المكاني في اإلقامة الدائمة. الجار ھو كل 
 من یجاورك في المسكن أو في العمل 

مكانھ الجار: الجار ھو القریب من المنزل و المسكن و الجوار سواء كان قریبا من حیث الدم أو 
. حثنا دیننا الحنیف على حسن المعاملة والتعامل بكل  الصداقة و سواء كان من الدین نفسھ  أو غیره

 معاني المحبة والتقدیر  و االحترام 
حسن الجوار: ھو اإلحسان إلى األشخاص الذین یجاوروننا بالسكن وتجنب إیذائھم و االلتزام بأخالق 

 اإلسالم في التعامل معھم 
تزید المودة و الرحمة و التراحم و یحصل تبادل المنافع و  أھمیة الجیرة: تزید التراحم والتعاطف  و

 االستقرار 

 الجیرة ھي العالقات اإلنسانیة الناشئة عن التجاور المكاني في اإلقامة -۱

للجیرة أثر بالغ في المجتمع وحیاة الناس فھي تزید التراحم و التعاطف و تزید -۲
 و االستقرار المودة و الرحمة و التراحم و یحص تبادل المنافع 

كان قریبا من حیث الدم أو  والجوار سواءالجار ھو القریب من المنزل والمسكن -۳
الصداقة و سواء كان من الدین نفسھ أو غیره فھناك مقولة شائعة تقول أن الجار 

 قبل الدار 

حسن الجوار ھو اإلحسان إلى األشخاص الذین یجاوروننا بالسكن وتجنب إیذائھم -٤
 اإلسالم في التعامل معھم و عدم إلحاق أي أذى بھم مھما صغر  و االلتزام



 حقائق : 
 بدأت الحركة الفنیة في الكویت في عصر النھضة الكویتي 

 عد الحركة المسرحیة الكویتیة األقدم على الصعید الخلیجي 
اآلراء :  كان للفن الكویتي دورا كبیرا في قیادة الفكر 

لكویتیة عالمات فنیة بارزة و األعمال الفنیة ا –الشعبي 
 خالدة 

الحقیقة : شيء یمكن إثباتھ إما بواسطة البرھان المنطقي 
أو ھي مسلمة من المسلمات و البدیھیات او ھي وصف 

 لواقع 
الضرب عملیة  –أمثلة : سوریا تقع على البحر المتوسط 

 جمع مكررة 
الرأي : وجھة نظر شخصیة یعتبر عن مشاعر أو معتقدات 

 دث قد تنفق معھ و قد ال تتفق المتح
الریاضیات أصعب  –امثلة : مدینة دمشق أجمل مدن العالم 

 محسن إنسان ذكي و لماح  –من الفیزیاء 



 اإلبداع  : ھو اإلتیان بجدید أو إعادة تقدیم بصورة جیدة أو غریبة 

أما  أما اردنااألمومة و اإلبداع طریقان الجمع بینھما من اصعب ما یكون خصوصا 
لكم بالرغم من ھذه الصعوبة فإن بلوغ التوفیق  كاملة األمومة ومبدعة ناضجة نشطة !

ال ھو بالعبء الھائل الذي تصورناه أثناء إعداد ھذا  مستحیال وبین الواجبین لیس 
 التحقیق فقد بدا من ضیفاتنا الكریمات أن المسألة سھلة و یسرة 





أن       

أن       

 لعل

 لیت

 لكن 

 الغضب

 الغیوم 

 الرجلین

 المصلین

 البخل

 المتسرع

 مذموم 

 نادم 

 یریدان الخیر 

 صالتھم خاشعة 

 جذوة نار 

فوق 
 رؤوسھم

جملة اسمیة       

شبھ جملة       

 جملة فعلیة 

 جملة اسمیة 

 اسم مفرد 

 اسم مفرد 

 كأن

 بارد 

 یساعد

 ولد طیب 

 في القلب 



 تحیط بكل جوانب النص 

 نسجل ما بالنص من معلومات و أراء 

 نستخلص من كل ما سبق فكرة جامعة 

ِ َجِمیعًا  َ َحقَّ تُقَاتِِھ َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن (۱۰۲) َواْعتَِصُموا بَِحْبِل �َّ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا �َّ
ِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِھ إِْخَوانًا َوُكْنتُْم َعلَى  قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت �َّ َوَال تَفَرَّ

ُ لَُكْم آیَاتِِھ لَعَلَُّكْم تَْھتَُدوَن (  ۱۰۳   (َشفَا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنَھا َكذَِلَك یُبَیُِّن �َّ



شروط اإلیمان  واإلسالم من التقوى  
  سبیل النجاة  والوحدة التعاون 





یحب ناصر القراءة و تعتبر من امتع ھوایاتھ و یقضي وقت جمیل بصحبھ كتبھ في 
 مكتبتھ المنزلیة  

یكون في نادي أو  مكان یجتمع فیھا محبي القراءة یتناقشون ویتبادلون اآلراء ممكن
 منزل

امیل لقراءة كتب عن الفضاء و مجال 
 تكنولوجیا االتصاالت 

 أحب القراءة بجوار شاطئ و أمیل للكتب البحریة التي تتحدث عن اسرار البحار  

 البحار مملوءة باألسرار التي ال نعرفھا 

 احرص على القراءة یومیا قبل النوم  -۱
 القراءة قبل النوم تجعلني انام نوما مریحا -۲
 الكتاب صدیق جید عندما تكون وحیدا -۳
 التعمق في القراءة یزید قدرة العقل على التركیز -٤



إنجاز األعمال في الوقت المحدد   -التوفیق بین العمل و الحیاة الشخصیة  –نیل رضا هللا عز وجل  
زیادة  –ستفادة من الجھود المبذولة على أكمل وجھ اال –إنجاز االعمال و تحقیق األھداف  –

كسب احترام الناس  –اإلنتاجیة   





 تتم إضافة الملح إلى األطعمة لغایات تحسین النكھة 

ویستخدم الملح في حفظ األطعمة بما انھ یمنع نمو 
من التلف و إبقائھا  وحمایتھا البكتریا على الطعام 
 طازجة مدة طویلة 

 یساھم في الحفاظ على توازن مستویات السوائل  

 یساعد الملح المعالج بالیود الغدة الدرقیة في عملھا 



 إلى أن الوصیة أو النصیحة واجبة  توجیھ الشارع -۱
 الوصیة ھي أمر بالمعروف و نھي عن المنكر ومرة نصح و توجیھ و إرشاد -۲
شعیرة االمر بالمعروف و  وھيالمسلمین على  لشعیرة المفروضةفي الوصیة إحیاء -۳

 النھي عن المنكر 
 إن في الوصیة أداء لحقوق المسلم على المسلم -٤
 الوصیة دعامة من دعامات اإلسالم -٥

 ان تكون النصیحة بصدق و إخالص -۱

 أن تكون النصیحة بفقھ و علم -۲

 أن تكون النصیحة بأدب و خلق -۳



 انھ : أمنع                    تصعر : مال بوجھھ كبرا 

 عزم : قرار                 مختال : متكبر 

 أقصد : یستوي            أغضض : اخفض      /   انكر : أكثر قبحا 

تعبر  عن النھي من أمالھ الوجھ  -ال تصعر  
  

َالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنھَ َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر  َما أََصابََك ۖ إِنَّ َذِلَك  علىیَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ
 لقمان     )۱۷( ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ 

یسود االحترام  و االمن و السعادة بین الناس  ینشر المحبة بین الناس  و  

 إقامة الصالة  -۱
 المنكر  والنھي عناألمر بالمعروف -۲
 عدم التكبر -۳

یحبھ هللا و یحترمھ الناس و یسعد في دنیاه و سلوك اإلنسان الملتزم بوصایا لقمان:   
 أخرتھ 

 سلوك اإلنسان الغیر ملتزم بوصایا لقمان: یغضب هللا و یكرھھ الناس و ال یحترموه 
 



ألغراض دفاعیة بعد خوض الكویت عددا من النزاعات اإلقلیمیة 
 والحروب 

بوابة الشامیة  –بوابة البر یعصي  –بوابة دسمان 
بوابة المقصب  –بوابة الجھراء  –أو بوابة نایف   



 تطوعت مع مجموعة من زمالئي بالمدرسة في تنظیف شاطئ البحر  

بانھ عمل أو نشاط مجاني خیري دون 
أي مقابل أو أجر مادي حیث یمنح 

 الشخص وقتھ لمساعدة
منظمة غیر ربحیة أو فرد غریب ال یمت 

 لھ بصلة فرایة  

یساعد  –أھمیتھ : یزید صلة الفرد بالمجتمع 
تخصیص وقت للتطوع في تكوین صداقات 

توسیع العالقات  و تعزیز المھارات  جدیدة
 االجتماعیة للفرد

 –زیارة شخص مریض أو مسن 
االنضمام إلى مجموعة خدمات الطوارئ 

مشاركة في مؤسسات  –التطوعیة 
 –حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة 

 المشاركة في مشروع بیئي ما   

احب العمل التطوعي و 
اشترك في الحمالت التي 
یعلن عنھا في الجمعیات 

 الخیریة المختلفة 

أقول لھم أنھ من الجمیل أن یمنح اإلنسان ما یعده ثمینا لآلخرین دون انتظار مقابل إذ ال یوجد ما 
من الوقت والمال . فأن یھب اإلنسان جزءا من وقتھ ومالھ و جھده فھو في عداد  ھو  أغلى

 المتطوعین الساعین لخیر المجتمع و اإلنسانیة 



لجمیل أن یمنح اإلنسان ما یعده ثمینا لآلخرین دون انتظار مقابل إذ ال یوجد ما ھو  أن من ا
أغلى من الوقت والمال . فأن یھب اإلنسان جزءا من وقتھ ومالھ و جھده فھو في عداد 

 المتطوعین الساعین لخیر المجتمع و اإلنسانیة  
األفراد من تلقاء أنفسھم ال جبرا العمل التطوعي : بأنھ الجھد الذي یبذلھ فرد أو مجموعة من 

 أو  إكراھا دون انتظار مردود مادي منھ 
بات العمل التطوعي الیوم من أھم ركائز نمو المجتمعات و استقرارھا  و تزداد الحاجة إلیھ مع 

 تعقد ظروف الحیاة و تشابكھا 
ع . تقویة من فوائد العمل التطوعي على المجتمع : سد احتیاجات أساسیة من حاجات المجتم

الترابط و التكاتف بین األفراد و ذلك ألن فئة من افراد المجتمع نفسھ ھم من یقومون بھذه 
 االعمال  بالتالي یزداد الترابط فیما بینھم 

 

 








