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المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
م وقعت معركة القرین في ۲٤ فبرایر ۱۹۹۱

قاد معركة بیت القرین ۱۹ شاب كویتي

أضافت بطولة جدیدة تؤكد أھمیة التضحیة والعطاء من أجل الوطن، كما تؤكد 
أھمیة الوحدة والتماسك

شعرت بالفخر واالعتزاز بوطني
داد  تذكیر األجیال ببطوالت اآلباء واألج

وطن  إبراز قیمة التضحیة والدفاع عن ال
را بیان أھمیة الوحدة والتماسك فى الحفاظ على الوطن ح

االقتداء بمواقف اآلباء واألجداد في الوحدة الوطنیة
الوحدة أساس النصر

وطن أن أبناء الكویت أوفیاء لشھدائھم الذین حافظوا على ھذا ال
أن حب الوطن والدفاع عنھ والحفاظ علیھ واجب كل مواطن 

بیان أھمیة التضحیة من أجل الوطن، وأن الوحدة والتماسك ھي 
سر بقاء الوطن



قائم - شؤونھ

مؤیدفؤاد

مؤذنلؤلؤ

حائلرائد
قائمیئن



ئــؤؤئــ

ذھب مؤمن إلى المسجد

أكلت وئام التفاحة



یمتلئ اإلنسان عزة وكرامة بما صنعھ األجداد 
واآلباء عبر التاریخ





خیر: أفضل - نفع: خیر وفائدة - نظیر: الشبیھ - متاع: 
كل ما ینتفع بھ من أدوات - اقتصد: توسط واعتدل

إنما الدنیا متاع زائل  فاقتصد فیھ وخذ منھ ودع

وارض للناس بما ترضى بھ واتبع الحق فنعم المتبع

ألنھ یعبر عن حقارة الدنیا وتفاھتھا، وعدم استحقاقھا للتصارع والتقاتل من أجلھا
بیت: إنما الدنیا ----

الدلیل قول الشاعر: ما ینال بالشر 
وال یحصد الزارع إال ما زرع

فمن زرع شرا جنى شرا، وما یزرع 
الخیر یجد الخیر، فالزرع یحصد ما 

ً زرع ورداً كان أو شوكا
الدنیا زائلة فال بد من االعتدال في طلبھا - الدنیا ال تثبت على حال 

واحدة ففیھا الیسر وفیھا العسر

عمل الخیر افضل األعمال وأبقاھا

عمل الخیر افضل األعمال وأبقاھا 
ال بقاء لفرح أو حزن فالحیاة متقلبة





السفر: مفھوم السفر - فوائد السفر - السفر أسلوب حیاة







یرمون: طلب الشيء ورغب فیھ - یتربص: االنتظار 
والمراقبة - یشحذ العزائم: ینشطھا - یستثیر الھمم: یھیج 

عزائمھم القویة - عتادھم: أسلحتھم - اندحر: انھزم

عبد هللا بن سعد بن أبي السرح



قامت دلمون وسط حضارات العالم القدیم، وبحكم موقعھا وسط الخلیج 
العربي فقد كانت مركزا مھما للمواصالت والتجارة البحریة بین البلدان 
المطلة على الخلیج كما عرفت بأنھا أرض مقدسة عند الشعوب العربیة 

القدیمة وازدھر العمران في دلمون وتنوع نشاط السكان االقتصادي 
فمارسوا الزراعة وصید األسماك



توحي بعزة اإلسالم وطاعة المسلمین لربھم

أشعر بالسعادة لھذا المنظر الجمیل الرائع حیث الشوق ألداء تلك الشعائر والفخر بالتزام المسلمین بالنسك

الكتساب األجر والثواب وتكفیر الذنوب وألداء فریضة الحج أو سنة العمرة

االعتزاز بالدین اإلسالمي والشوق ألداء مناسك الحج والعمرة 
وزیارة األماكن المقدسة



منطقة ریفیة في مزرعة صغیرة بھا بركة وتمتد فیھا 
الحقول على مد البصر



أصفھ بالذكاء والحكمة ورجاحة العقل واإلحساس العالي
لدھشتھ من إجابة ابنھ وذكائھ وحكمتھ، وألنھ لم یتوقع 

منھ ھذه اإلجابة التي ال تتوافق مع عمره الصغیر
ألنھ بھذه الرحلة علمھ درسا رائعا في الحیاة، فالفقر لیس فقر مال، بل 

ربما الفقیر أحسن حاال من الغني



بیان النعمة التي یعیش فیھا االبن لیشكر هللا علیھا 
أن الغنى غنى النفس وأن القناعة والرضا 

ھما مصدر الثراء والسعادة للنفس

اإلحساس بالفقیر وعدم التكبر علیھ 

الرضا بالرزق وما قسمھ هللا لكل إنسان

حث الناس على األخوة اإلنسانیة بغض النظر عن الفقر والغنى



الضمة



الضمة

أعطفأحترم

یلبي
أنسى
أسمو

الضمةمضارع
المقدرةرفعھمرفوع

أحضُر - أشارُك

درة أرجو: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة المق
أعتدي: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة 

المقدرة

درة یبني: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة المق
یھدم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة



أعمل بجد ونشاط في المدرسة
ر یسعى المسلم لعمل الخی

یدعو المسلم ربھ في صالتھ
ترسم األم البسمة على وجوه أبنائھا

یسعى المؤمن في طلب الرزق



االحترام یزید األلفة ویزیل المشاحنات ویقوي العالقات

السخریة من اآلخرین واحتقارھم من الصفات الذمیمة 
التي تسيء لصاحبھا

كلما ازداد غرور اإلنسان كلما ظھرت عیوبھ لآلخرین 



۷



یحب عالم اآلثار البحث والمغامرة والسفر - 
ینوع في وسائل االتصال - ویطوف العالم 
بحثا عن اآلثار - وینوع في اختیار وسائل 

المواصالت تبعا لنوع رحلتھ 
الطالب ومغامر جید ومحب للقراءة والمعرفة



القراءة وحب المعرفة من أكثر األشیاء متعة في الحیاة

روح القراءة غذاء العقل وال
المعلم الواعي مصباح ینیر طریق طالبھ 

المغامرة والسفر بحثا عن المعرفة والعلم ھوایة رائعة







تعبر عن مھنة األجداد الذین واجھوا البحر بكل أھوالھ

بحارةمركببحر







تذكرني بالحدائق المزھرة وألوان الطیف وقوس قزح
ألنھا ضوء الشمس ال تالمس سوى مئتي متر تحت 

سطح البحر، وال یصل مطلقا إلى األعماق
الطحالب الضخمة / الحیوانات البحریة 

الغربیة
تصور حیاة ما قبل النفط

أن اإلسالم وصف أعماق البحار بدقة أن األجداد أبطال واجھوا الطبیعة 
القاسیة ألعماق البحار بأجساد عاریة دون وسائل حدیثة 















بیان أھمیة الرحالت والمغامرات وما فیھا 
ً من متعة یشویھا الخطر أحیانا

نص أدبي وصفي - یعتمد على وصف األماكن أو المشاھد أو 
األشخاص - ویكشف النص الوصفي عن خصائص الشيء





تتمثل في رحلة اإلسراء والمعراج التي قام بھا 
الرسول من مكة إلى المسجد األقصى ثم 

الصعود إلى السماء

اإلسراء: من مكة 
إلى المسجد األقصى 

ن إلى فلسطی
المعراج: من 

المسجد األقصى إلى 
حیث عرش الرحمن 

تبارك وتعالى

أسرى بالرسول لیال من المسجد الحرام 
ن  بمكة إلى األقصى بفلسطی

عرج بالرسول من المسجد األقصى إلى 
السماء حیث هللا تعالى (ما ینطق عن الھوى)

تدل على قدرة هللا تعالى - علو منزلة الرسول على سائر المخلوقات - 
مكانة نبینا لكریم حیث لم یصل بشر إلى ھذه المنزلة والمكانة

ء هللا تعالى قادر على كل شى
رة  الصبر والمثاب

ن المسجد الحرام والمسجد األقصى مسجدان مقدسان عظیما
رحلة اإلسراء والمعراج حدث عظیم في تاریخ اإلسالم 

الغرض الرئیس للنص بیان أن رحلة اإلسراء والمعراج 
معجزة كبرى خالدة وسوف یبقى البشر إلى األبد عاجزین 

عن مجاراتھا وإدراك أسرارھا







ن ذكاء اإلنسان ینقذه من تدبیر اآلخری
من حفر بئراً ألخیھ وقع فیھ





قمر - موج - شطآن - جزر - رمل - أصداف - در - 
طر موانئ - صحراء - م

البیئة الخلیجیة، بما فیھا من من ارتباط بالخلیج 
وعشق لھ

انتشار مھنة الغوص على اللؤلؤ

تذكره لألًداف والمحار ومھنة الغوص ومرحھ ولعبھ فوق الرمال

الحب الشدید للخلیج وعشقھ  - الشوق والحنین 
للخلیج
أوقظھ - شاعرك الولھان - ھاِت حّدث

ابتعد الشاعر عن عشقھ ( الخلیج العربي) فھذه ھذا الشوق وأعاد إلیھ 
ذكریاتھ الجمیلة

للخلیجین مع خلیجھم ذكریات ال تنسى 
ن  االبتعاد واالغتراب یفجر مشاعر العاشقی

مھما ابتعد اإلنسان عن وطنھ یظل یحن إلیھ حتى یعود



أنعم هللا على اإلنسان بنعم ظاھرة وباطنة؛ وھي نعم كثیرة ال تعد وال تحصى، ولو بدأ اإلنسان بعّد ھذه 
النعم، فسیبدأ بنفسھ، إذ إِن أكبر نعمة أنعمھا هللا علیھ ھي خلقھ في أحسن تقویم وأجمل صورة قال 

تعالى : ( لَقَْد خلقنا اِإلْنَساَن في أَحَسن تَقُویم )، كما جعل ھیئتھ مستقیمة؛ ومیزه عن جمیع المخلوقات 
بالعقل، وسّخر لھ جمیع المخلوقات من حیوانات ونباتات وجمادات لیستفید منھا ویستخدمھا لمصلحتھ؛ 

ووفر لھ جمیع ُسبل الحیاة الكریمة؛ كما أرسل إلیھ األنبیاء والرسل لیدلوه على عبادة هللا تعالى والتخلص 
من ظلمة الكفر والعبودیة لغیره سبحانھ؛ ویُرشدوه إلى الخیر وطریقة استغالل النعم بالشكل األمثل









استجابة الدعوة 
وزیارة األقارب

تكوین الصداقات
تحصیل العلم

اكتساب المعیشة

الترویح عن 
النفس

الترویح عن 
النفس

تحصیل العلمتكوین الصداقاتاكتساب المعیشة



السفر تجربة مثیرة وملیئة بالدھشة؛ ألنّھ یُعَد من أكثر التجارب إلھاماً للنفس، خصوصاً إن كان 
ھذا السفر إلى مسافاٍت بعیدة عن الوطن، ولھذا قیَل في السفر الكثیر من الكلمات والعبارات 

ر  والقصائد واألشعار نظًرا لما یالقیھ المسافر من مشقة أثناء تنقلھ من مكان إلى آخ
إن السفر یصقل شخصیة اإلنسان ویثري تجاربھ، ویمنحھ أفقًا رحباً ویزید من حماستھ وانطالقھ 

إلى العالم، كما یُتیح للمسافر االلتقاء بالكثیر من األشخاص المختلفین في الثقافة والھویة واالنتماء

السفر یُعلّم األشخاص روایة القصص ویعطیھم أفكاراً جدیدة؛ وفیھ تنتقل النفس من شعور إلى 
شعور، كما ینتقل الجسد من بقعة جغرافیة إلى أخرى؛ كما یشعر اإلنسان فیھ بأن علیھ أن یعتمد 

على نفسھ وأن یكون أكثر حذراً؛ ألنّھ بمثابة اختراع واكتشاف للكثیر من الحقائق 
ومن أھّم ما یجب الحفاظ علیھ أثنائھ ھو التزام المبادئ والثوابت وعدم تجزئتھا، واتخاذ جمیع 

االحتیاطات التي تلزم المسافر لیكون مستعًدا ألّي مغامرة؛ ألن المغامرات في السفر یجب أن 
تكون محسوبة وقائمة على جملة واضحة من المبادئ



بیان أن قوة المسلمین تزیدھم تواضعاً وعدالً وسماحة 
وحرص المسلمین على النصر لرفعة الدین

نص أدبي قصصي، یعتمد على وصف األماكن أو 
المشاھد أو األشخاص ویعتمد على الصور الخیالیة

م قبول األعذار لآلخرین وعدم الشك فیھ
حسن المعاملة أخالق المسلمین حتى مع أعدائھم







تقع في الشمال اإلفریقي بلیبیا
بسبب شھرتھا بالمدینة البیضاء مع 

انعكاس الشمس على مبانیھا وشواطئھا
قول الكاتب كل ذرة رمل كانت تقول: ھنا تاریخ تحت أقدامي

أنھا تحمل تاریخا عربیا إسالمیا عظیما .
ألنھا مرت بأحداث مؤثرة في التاریخ العربي اإلسالمي كدخول 

عمر بن العاص منھا لفتح مكة

رسالة تؤكد إعجابھ بمدینة طرابلس 
وتعظیمھ لھا

یرى أنھا مدینة جمیلة ورائعة وأن 
تسمیتھا بالمدینة البیضاء تسمیة صادقة

داللة على أھمیة ھذه المدینة

مدینة طرابلس مدینة عظیمة ذات تاریخ عریق
ن مرت على طرابلس شعوب كثیرة منھا اإلغریق واألسبان والفنیقیی

اشتھرت مدینة طرابلس بالمدینة البیضاء

تعریفنا بمدینة عظیمة من مدننا العربیة وبتاریخھا 
العریق وھي مدینة طرابلس اللیبیة





أن - لن - كي - حتى - الم التعلیل - فاء السببیة

الفتحة الظاھرة

ترقى - لتعذر نطقھا لوجود األلف اللینة

الفتحة

الفتحة

یسیریساند

تتجاوز
فترضى

الفتحةمضارع
المقدرةالفتحةمنصوب



أدعو - أعوَد - أستمرَّ

تلقى - منصوب بالفتحة المقدرة

تحظى : فعل مضارع منصوب وعالمة نصبھ الفتحة 
درة المق

تتحمل : فعل مضارع منصوب وعالمة نصبھ الفتحة 
الظاھرة

أحب أن أمضي في الطریق الصحیح
رة أرید أن ألعَب الك

ب لن یضیَع حق وراءه مطال
أتقن عملي لیرضي ربي

اجتھد حتى تدنو من تحقیق الھدف



للراحلة العرب والمسلمین والمستكشفون مساھمة كبیرة في تطور 
الحضارة اإلنسانیة

حب اإلنسان للسفر والترحال أدى إلى اكتشاف العالم







ھو مالح جغرافي عربي مسلم ؛ برع في ھذا المجال حتى لقبھ البرتغالیون 
بأمیر البحار

 بسبب إنجازاتھ المبھرة العظیمة مثل 
الخرائط البحریة الدقیقة، وتعدیالتھ على 

السفن لزبادة سرعتھا وغیرھا 
لبراعتھ في مجال المالحة والجغرافیا وتفوقھ على المالحیین البرتغالیین أنفسھم

إلنجازتھ وأعمالھ الجلیلة الى تظل شاھدا على عظمة العلماء العرب

 في تاریخنا العربي نماذج مضیئة نفتخر بھا، ومن 
ھذه النماذج ابن ماجد الذي فاق األوربیین فى مجالھ 

ون أصحاب اإلنجازات الكبیرة ال یموت
للعرب والمسلمین حضارة عظیمة 



ھى سّر الحیاة على األرض، وھي مصدر النور واإلشراق؛ ففي كّل یوم ترسل 
خیوط أشعتھا الذھبیة؛ لتعلن بدایة یوم جدید، وعلى موعدھا یضبط الصباح 

ساعتھ، وتستیقظ العصافیر من نومھا وتنشر على المأل ذلك النور اإللھي العظیم، 
الذي یتغلغل في أعماق النفس قبل أن ینتشر في األرض والسماء؛ فالشمس ال 

تخلف میعادھا أبداً فما أجمل أشعة الشمس الذھبیة !









جمال الطبیعة

اآلثار
المناخ المعتدل

قلة التكالیف

السفر إلیھا سھل

جمال الطبیعةقلة التكالیفالمناخ المعتدلاآلثار



























































































 




