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:أقترح عنوانًا آخر للنص

رجال الفكر و األدب
:تعاون مع زمياليت يف تعريف رابطة األدباء الكويتيني من خالل النصأ

ة وستين هي رابطة تضم األدباء في الكويت ، تأسست في عام ألف وتسعمائة وأربع

مل ميالدية ومقرها مدينة العديلية ، وقد أُشهرت بوزارة الشؤون االجتماعية والع

: ، وأسست على يد مجموعة من األدباء الكويتيين منهم 1965ـ 1ـ31: بتاريخ 

.يوسف الهاشمي ، وعبد المحسن الرشيد، وأحمد السقاف 

:رابطة األدباء الكويتيين أسجل مع مجموعتي أهداف •

 رعاية الحركة الفكرية والنهضة األدبية في الكويت والعمل على ازدهارها.

قومياالتجاه باألدب اتجاًها يخدم المجتمع العربي ويعمل على تنمية الوعي ال.

الوطن االبتعاد باألدب عن النزاعات الشعوبية واالنحرافات الضارة بالكويت و

.العربي 

 الحث على اإلنتاج النفيس في مجال األدب والثقافة.

 تشجيع البحوث والدراسة األدبية والفكرية.

 صيانة التراث العربي والدفاع عنه.

 العمل على حماية حرية الفكر في الكويت خاصة والوطن العربي عامة.

 المحافظة على حقوق المؤلفين واألدباء بالتعاون مع الجهات المختصة.

تشجيع الناشئة من األدباء في الكويت والعناية بأدبهم.

 تمثيل الكويت في المؤتمرات والندوات الفكرية واألدبية.

 توثيق األواصر بين الرابطة ومثيالتها في الوطن العربي.

.أحدد بالتعاون مع زمالئي وسائل  حتقيق الرابطة ألهدافها •

إيجاد مكان مناسب يجتمع فيه رجال األدب والفكر.

 إنشاء مكتبة للرابطة تضم مصادر البحث.

 إصدار مجلة تعني بشؤون الفكر واألدب.

 إنشاء دار للنشر تقوم بطبع وتوزيع المؤلفات النفيسة.

 إقامة مهرجانات شعرية ومواسم أدبية.

 تنظيم المسابقات وتقديم الجوائز للفائزين.

1-2األدباء           رابطة 

إعداد المعلمة 
هيام البيلي
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:واملثقفنييدل على االهتمام باألدباء والشعراء تعبرًيا أخرج من النص •

طة ، إصدار مجلة تعني بشؤون الفكر واألدب ، وتنقل للمجتمع نشاط الراب

رجانات وإنشاء دار للنشر تقوم بطبع وتوزيع المؤلفات النفيسة ، وإقامة مه

.ن شعرية ومواسم أدبية ، وتنظيم المسابقات ، وتقديم الجوائز للفائزي

إعداد المعلمة 
هيام البيلي
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.أقدم عرضا كتابيا عن مظاهر التقدم العمراين يف الكويت 

:الموضوع

قت تعيش  الكويت نهضة حضارية في مجال والعمران ، فقد حق

برى طفرة كبيرة من قرية طينية على شاطئ الخليج إلى حاضرة ك

.تضم بنايات سكنية وتجارية مختلفة 

إن التطور العمراني الذي شهدته الكويت له فوائد اجتماعية 

دينة واقتصادية وأمنية ، وقد انتقلت الكويت من حياة بسيطة إلى م

مبانيها متطورة ، فانتقلت الكويت من تخطيطها البدائي والعشوائي و

رعها البسيطة إلى مدينة الكويت الحديثة بمناطقها المخططة وبشوا

.الفسيحة ومبانيها العالية 

ات تميزت وفي مرحلة النفط المبكرة والتي بدأت في منتصف الخمسين

ليدية القديمة ، فيها تصاميم المباني باالرتفاعات المنخفضة والعمارة التق

نت مادة وبدأ االستغناء عن الحوش الداخلي في المباني السكنية ، وكا

لبيئة المساح اإلسمنتي واأللوان الترابية الفاتحة التي تنسجم مع ا

وق الجيري الكويتية تستخدم  بشكل كبير في واجهات المباني مع الطاب

.وهذه كانت المرحلة األولى في التقدم العمراني 

لسبعينات وجاءت المرحلة الثانية في منتصف الستينات إلى منتصف ا

لعمارة حيث شهدت الكويت تطورا سريعا ، وتأثرت أشكال المباني با

، المنشرة في الوطن العربي المستوحاة من عمارة الغرب الحديثة

لمتوازية فتميزت األبنية بخطوطها المستقيمة واألشكال ذات األضالع ا

.يعية والزوايا القائمة والفراغات في الواجهات واستخدام األحجار الطب

الثمانينات وبدأت المرحلة الثالثة من منتصف السبعينات حتى منتصف

ستورد وقد ظهرت فيها المباني العالية واستخدام الرخام والجرانيت الم

من أوروبا ثم تلت هذه المرحلة الثالثة   المرحلة المعاصرة التي

بواب وتم اهتمت بالعمارة التقليدية ، ولوحظ ذلك في أشكال النوافذ واأل

.استخدام األحواش الداخلية 

2ـ3وتطوير   اهتمام 

إعداد المعلمة 
هيام البيلي
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.أستنتج من النص أسباب معرفة الكويتيين بأسرار البحر •

:األسباب معرفة الكويتيين بأسرار البحر هي 

هل البحث عن اللؤلؤ في أعماق الخليج العربي ، وكان ذلك مورد الرزق الرئيسي أل

.الكويت 

.أستخلص الصفات التي تميز بها البحار عيسى القطامي•

الطموح واالجتهاد  ـ النبوغ ـ كثرة االطالع ـ الشجاعة ـ الصراحة ـ القوة

.أستنتج الهدف الذي كان يرمي إليه عيسى القطامي•

نيل أرقى المناصب من وظائف البحر

.أستخلص العوامل التي أسهمت في تحقيق هدف عيسى القطامي من خالل النص•

حري تَقلَّد في الرابعة عشرة من عمره وظيفة معلم وهي تعادل وظيفة ضابط ب.

 والهندية متنقال بين السواحل العربية( أحمد بن ناصر ) سافر مع الربان الكويتي

.واألفريقية 

لك كان في رحالته الطويلة يقرأ كتب األقدمين عن البحار وعلومها ، وعلوم الف

والرياضيات

.أبين سبب تخليد ذكرى القطامي دون باقي البحارة من خالل النص•

.عشقه لعلوم البحار واألدب 

3ـ2األديب النابغة عيسى القطامي        البحارة 

فة الحصول على أرقى المناصب من وظائف البحر ومنها وظي

.معلم وهي تعادل وظيفة ضابط بحري

ه الكثيرة كتابا شامالً وعظيما لما كان يدونه في سفراتقد ألّف 

فنال إعجاب الجميع وتعدت شهرته حدود الكويت والخليج

.العربي

غة عربية تدوينه  لكتابه الذي اشتمل على سفراته الكثيرة بل

.مبسطة 

.أنه كان  نابغة ، ومصلح ، وأديب 

إعداد المعلمة 
هيام البيلي
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رزة مخطط لكتابة موضوع من ثالث فقرات عن شخصية نسائية كويتية با.

تية  البارزة الشاعرة الكويتية سعاد محمد الصباح إحدى الشخصيات النسائية الكوي

في علم ةالدكتورا، وتعد سعاد الصباح شاعرة ، وكاتبة ، وناقدة ، وقد حصلت على 

وزيع ، كما االقتصاد والعلوم السياسية ، وهي مؤسسة لدار سعاد الصباح للنشر والت

.أنها تجيد اللغة اإلنجليزية ، واللغة الفرنسية بجانب لغتها األم

مة تعد سعاد الصباح شخصية تكاملية فهي الزوجة والجدة والشاعرة والعال

رأة العربية االقتصادية والصحافية ، ولقد استطاعت سعاد الصباح تقديم نموذج للم

يتية المثقفة ، وكانت تدعو إلعطاء المرأة العربية حقوقها وحرياتها ، وهي أول كو

دمت سعاد في علم االقتصاد باللغة اإلنجليزية ، وقد قالدكتوراةتحصل على شهادة 

ي ، لحظات من عمري ، وإليك يا ولد:  الصباح العديد من الدواوين الشعرية منها 

.امرأة فتافيت

ديدًا ، فكانت باإلضافة إلى ما سبق فقد ارتبطت سعاد الصباح بوطنها ارتباًطا ش

ي حب الوطن تشعر باليتم عندما تفارق وطنها وتبتعد عنه ، وكتبت معظم قصائدها ف

! .والشوق والحنين إليه ، فما أعظمها من شخصية نسائية كويتية متميزة

األفكار الرئيسة

ئية سعاد الصباح شخصية نسا•

.كويتية متميزة 

تعد سعاد الصباح شخصية•

.تكاملية 

ارتبطت سعاد الصباح •

.بالكويت ارتباًطا شديدًا

عانة املصادر اليت ميكن االست

هبا 

المبدعون العرب

 صحيفة أخبار الغد

اإللكترونية

الصباح وجائزة الدولة

جريدة -التقديرية 

الوطن

العنوان املناسب

امرأة بال سواحل

 مسيرة حب

وعطاء

 نموذج للمرأة

.المثالية 

3ـ 3أكرب           الكويتية سارة حسني املهندسة 

إعداد المعلمة 
هيام البيلي
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لك عملت بعد ذثم كمعلمة كويتية تعمل تعد السيدة مريم عبد الملك الصالح أول سيدة 

.كويتية كأول ناظرة 

/  الموضوع 

: ” السيدة مريم عبد الملك الصالح ”أول معلمة كويتية نشأة 

مع التعليم عند المطوعة ت رحلتها بدأ ، ”فريج السبت ” في 1926مريم الصالح في أكتوبر عام ولدت 

ة ، حيث قامت بداياتها مع حفظ القرآن الكريم وهي في سن الخامسة ، وتعلمت عند المطوعاليحيىنورة 

مس  خوكان عمرها في ذلك الوقت واستطاعت أن تختمه في ستة أشهر فقطقراءة القرآن الكريم المذكورة 

ي ولم يتجاوز عمر السيدة مريم سن العاشرة إال أصبحت تقوم بدور فعال ف، 1930سنوات ، وذلك في عام 

دئ الحساب المدرسة المباركية، وهناك درست مباقرب بمدرسة التحقت األصغر منها سناً ، ثم لبنات لالتدريس 

والفقه حو كانت السيدة مريم الصالح محل اهتمام والدها ، فحرص على تعليمها قواعد النكما والحياكة والتطريز، 

.مادة العلوم وهي في سن صغير والتاريخ والجغرافيا ، كما أنها استطاعت أن تتقن كثيراً 

: رحلة السيدة مريم عبد الملك الصالح مع التعليم 
نها وحيقامت دولة الكويت بافتتاح أول مدرسة نظامية لتعليم البنات 1938/ 1937العام الدراسي خالل 

لصف تحمل مشعل العلم بدولة الكويت ، حيث قامت بالتدريس لمعلمة  أول أصبحت السيدة مريم الصالح 

المدرسة ، والجدير بالذكر أن كانت هذه المدرسة يطلق عليها اسم”البستان” وكان حينها يطلق عليها التمهيدي 

ه المدرسة ، في دولة الكوت أن تقوم بتوسيع هذ( التربية ) ، ثم بعد ذلك قررت وزارة المعارف األميريةالوسطى 

يم مع مدرسة أخرى هي مدرسة القبلية ، واستمرت السيدة مراألميرية فقامت حينها بدمج المدرسة الوسطى 

وبذلك الصالح في العمل بداخل هذه المدرسة لمدة عشر سنوات، إلى أن تم تعينيها كأول ناظرة لمدرسة الزهراء،

.تكون أيضاً أول ناظرة مدرسة في دولة الكويت 

:في حياة السيدة مريم عبد الملك الصالح مهمة محطات 
ها أيضاً ، إال أنالتي كانت تقوم بها السيدة مريم عبد الملك الصالح في عملها كناظرةالمهمة  المهام بجانب 

للعديد من المهام األخرى ، حيث تولت السيدة مريم أيضاً مهام الوكيلة األساسية كانت أحد األركان 

ثرة وعلى الرغم من كبعض الحصص، وأمينة المخزن ، هذا باإلضافة إلى قدرتها على تدريس والسكرتيرة 

وكان ذلك في يوماً ولم تتعبتتضجر لم نها أإال على عاتق السيدة مريم في ذلك الوقت ، ملقاة المهام التي كانت 

ذلك الوقت ي أطفاالً ،وفمن القرن الماضي ، وبعد سنتين من ذلك تزوجت السيدة مريم وأنجبت األربعينات أواخر 

مرة طالبت السيدة مريم من إدارة المعارف إعفائها من منصب الناظرة و الرجوع مرة أخرى إلى طاولة التدريس

رعاية تتاح لها الفرصة للخروج من المدرسة في ساعات الفراغ ، حتى تتمكن من مراعاة منزلها وحتى أخرى ؛

ى طاولة إلأخرى أطفالها ، وبالفعل تم قبول طلبها من قبل دائرة المعارف الكويتية ، وعادت السيدة مريم مرة 

رئيسة لقسم التدريس بعد قبول ذلك الطلب، ثم بعد ذلك عملت في الوزارة كموظفة لشئون الطلبة، ثم بعد ذلك

في الح أموال الموظفات، ثم تقلدت بعد ذلك منصب مراقبة بمكتب وكيل الوزارة ، حيث عملت السيدة مريم ص

، وفتحت مدرسة خاصة مارست فيها 1982تقاعدت بعد ذلك في عام ثم سنة، خمس وعشرين  التدريس لمدة 

.عنه وهو يعد بالنسبة لها كالماء والهواء ال غنى إشرافها على التعليم 

مرمي عبد امللك الصاحل
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.  أذكر أهم الكتب التي أثرت في تاريخ البشرية

ميكيافيللي–األميــــر :األول الكتاب 

نيوتنسحاق إ–المبادئ : الكتاب الثاني 

ألبرت أينشتاين–النسبية :الكتاب الثالث 

تشارلز داروين–أصل األنواع : الكتاب الرابع 

!أدولف هتلر –كفاحي : الكتاب الخامس 

آدم سميث–ثروة األمم : الكتاب السادس 

كارل ماركس–رأس المال : الكتاب السابع 

ابن خلدون–المقدمة : الكتاب الثامن 

رويدفسيجموند–تفسير األحالم : الكتاب التاسع 

كوبرنيكوس–دورة األفالك السماوية : العاشر لكتاب ا

8ـ 2املؤثرة          الكتب 

إعداد المعلمة 
هيام البيلي
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.البشريبعض الكتب املؤثرة يف تاريخ تناولته أوضح ما •

سالمية هذا الكتاب الذي مازال حتى يومنا هذا رمزاً لعبقرية الحضارة العربية اإل

، وأتى وجياالسوسيولأو االجتماع طياته تأصيالً مباشراً لعلم فى، والذي يحمل 

.بمثلهييأتفيها بما لم يستطع أحد من قبله أن 

التي هو الدراسة العلمية للسلوك االجتماعي لألفراد، واألساليبعلم االجتماع 

.العلمي خطوات المنهج باتباع ينتظم بها المجتمع 

–سلمين كأغلب العلماء العرب الم–ابن خلدون العالم العربي الُمسلم ، الذي كان 

اقتصادياً موسوعة علمية وثقافية متنقلة تسير على قدمين ؛ فقد كان فلكياً و

هر أكثر بكونه ولكنه اشت.. ومؤرخاً واستراتيجياً وعالماً للرياضيات وفيلسوفاً 

.االجتماعُمؤسس علم 

يفٌمقدمة ابن خلدون جعلت الكثيرين ممن جاؤوا بعده يجدون صعوبة بالغة

تفي به يح–وغيره –لهذا السبب .. كتابه القيّم يفإليه وصل ماالزيادة على 

..شديداً حتى يومنا هذااحتفاءً العالم أجمع 

إعداد المعلمة 
هيام البيلي

مقدمة ابن 

خلدون
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:الكتاب الذي أرغب يف قراءته

ن فيه ما  .خالل العطلة سأقرؤهأعد جدوالً أُضم ِّ

ابسبب اختياري للكتعنوان الكتابأنواع الفهرس
أخذ العظة والعبرة وتعليم قصة اخلضر عليه السالمقصص دينية

.حياة الدروس التي تقيدني في ال

الشوقيات ألمري الشعراء أمحد شعر 

شوقي
تعزيز وإثراء قائمة المفردات

الجديدة وتوظيفها في الحياة

لتحسين الذات والنظرة إلى و

.الجمال

ر الحصول على المعلومات وكثيقصص عاملية لألطفالقصص كرتونية

من مهارات  تعلم اللغة وإثراء 

.الخيال 

االستفادة بما تحويه من صورماجدجمالت

ملونة في إيضاحية ورسوم

.الحصول على المعلومة 

تاريخ اخللفاء جلالل الدين كتب تارخيية

السيوطي
لالطالع على األحداث التي 

جرت في الماضي، على أسس 

علمية محايدة، للوصول إلى 

م حقائق وقواعد تساعد على فه

.لالحاضر والتنبؤ بالمستقب

بير المتعة وتنمية َملََكة التعلليوتولستوياحلرب والسلمقصص عاملية

ع وتحسين أسلوب الكتابة وطب

اللسان على فصيح الكلمات 

وإثراء الحصيلة اللغوية 

.القصة واالستفادة بمحتوى

االنتقال إلى عوالم وأزمان باكلبريلاألرض الطيبة قصص خيالية

وأماكن مختلفة  والتعود على 

اإليجابية والشعور باآلخرين

ـ تهدئة العقل ( التعاطف ) 

عمق والتخفيف من التوتر ــ فهم أ

.هللواقع والتغلب على عقبات

، اعرلتعبير عن المشتساهم في اجليف كيينيوميات طالبيوميات

.ذات وتعزيز الفكر واستكشاف ال

قام بتأليفه كارل : الكون كتب علمية

ساجان 
م قد ساهم الكتاب في نشر العل

على نطاق واسع ، يقدم الكتاب

عرض لالكتشافات الفلكية ،

في والفيزيائية ، ورحلة البشر

اكتشاف الكون وعالم الفضاء

ويات بأسلوب بسيط يصل لمست

.فكرية متعددة 

9ـ 12قراءايت 

ة تفيد يجابيإلعائض القرني لما تضمنه من قيم ( ال تحزن ) كتاب 

.القارئ في حياته ، وتكسبه طاقة روحية عظيمة 

إعداد المعلمة 
هيام البيلي
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اة تناسق أكتب نصا حول أسباب النجاح والتميز ، ملتزًما قواعد النحو ، مع مراع

.الحروف والكلمات 

هو مطلب كل إنسان، وهو الهدف األسمى الذي يسعى الجميع إلى النجاح 

إنساناً متفوقاً تحقيقه والوصول إليه، ألنه يُعطي معنى لحياة اإلنسان ويدفعه كي يكون

ي حياة يُقدم كل ما هو مفيد لمجتمعه، فالنجاح ال يُمكن أن يكون حدثاً عابراً ف

ت، األشخاص، وإنما هو الحافز األساسي الذي يدفعهم لتحقيق المزيد من اإلنجازا

.والتوصل إلى أحالمهم وأمنياتهم

إلى للفرد أن يستعين بها من أجل الوصولمجموعة من العوامل التي يمكنهناك 

:ما يلي النجاح ،و من أبرز هذه العوامل

ق النجاح الذي الفرد أن يكون لديه قرار ثابت لتحقيعلى  في النجاح ينبغي الرغبة 

واجه الفرد يهدف إليه، حتى ال يؤثر عليه أي شيء آخر يمنعه من تحقيق أهدافه، فقد ي

في الوصول بعض الصعوبات أثناء تحقيقه لهدفه عندما ال تكون لديه الرغبة الشديدة

 بد من إليه، ومع ذلك يجب أن يحرص على أن يأخذ بعين االعتبار بأن الصعوبات ال

التعلم والطرقوقوعها، وأنها مجرد عقبة على الطريق، ويمكن التغلب عليها بشتى 

ما يواجه الفرد العديد من األخطاء والمشاكل أثناء محاولته فعادةً من األخطاء 

ألخطاء للوصول إلى النجاح والتفوق في أمر ما، لذلك ينبغي عليه التعلم من هذه ا

وعدم االستسالم لها مهما كانت، والتعامل معها بشكل إيجابي، واعتبارها دافع

.ا، مع الحرص على عدم الوقوع مرة أخرى في األخطاء نفسهإلى النجاحللوصول 

يث حالمعرفة من عوامل النجاح ، وراء بناء باإلضافة إلى ما سبق فإن السعي 

دم ينبغي العمل على االستكشاف، والتجربة، وتحسين الشخص من نفسه، وع

على ستؤثر من األفكار السلبية التيالنتائج ، والتخلص االقتصار على السعي وراء 

يط اآلخرين ، والتخطعلى النفس، وعدم االعتماد على ، واالعتماد . مجريات األمور

نجاح، و اللألمور المتعلقة بحياة الفرد، وعمله، ووضع عدة خطوات للتقدم وتحقيق 

لضمان سيرالنفس؛ ألنه يجب عدم إرهاق محددة؛  أخذ قسط من الراحة كل فترة 

التخلص من األمورالمرغوبة ، و األمور على أحسن وجه والوصول إلى النتائج 

وإنجازاته، التي يمكن أن تشتت التفكير والتركيز، والتي تلهي الشخص عن أعماله

.ومنها األشياء التي تتسبب في تضييع الوقت

6ـ 3؟                       أكتب نصًا مميزًاكيف 

إعداد المعلمة 
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1ـ 2اللؤلؤ             ملك 

بم اشتهرت منطقة الخليج العربي ؟•

.بالآللئ الطبيعية منطقة الخليج العربي اشتهرت 

ما االكتشاف الجديد  الذي هدد اللؤلؤ الخليجي ؟•

.الم الخليجي  ظهور اللؤلؤ الصناعي في العهدد اللؤلؤ الجديد الذي االكتشاف 

ما اسم مخترع عملية استزراع اللؤلؤ ؟•

.كويتشيموتو ميكواللؤلؤ هو  اسم مخترع عملية استزراع 

بِّم َوصف العالم أديسون اكتشاف المخترع الياباني ؟•

.الياباني بأنه معجزة علمية وصف العالم أديسون اكتشاف المخترع 

:أحدد الغاية من استزراع اللؤلؤ الصناعي 

الغاية من 

لؤ استزراع اللؤ

الصناعي 

توفير 

أعداد 

كثيرة من

.اللؤلؤ 

منافسة 

اللؤلؤ 

.الطبيعي 

إعداد المعلمة 
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:أتعاون مع أفراد مجموعتي لبيان نوع النص والمالمح المميزة له 

.غير األدبية المعلوماتية من النصوص : نوع النص 

والحياد في طرح األفكار والرؤىالموضوعية : من المالمح المميزة له 

ي تلك وعدم استخدام األساليب اللغويّة من ترميز ومجاز، كما تُستخدم ف

وص النصوص المصطلحات الخاصة بكل نص مباشرة، سواء كانت النص

كون الحقائق المعلوماتيّة متطرقة لموضوع علمّي تطبيقي أو نظرّي، كذلك ت

حصاءات هي منطلق النص، لذا فإّن كاتب النص يدعم الحقائق باألرقام واإل

فرعية الالزمة للتأكيد على فكرته، ويقسم النص إلى عناوين رئيسية و

وفقرات تحمل كل فقرة منها فكرة محددة في طريقة تنظيم عرض 

.المعلومات بسهولة

:الغرض الرئيس من النص 

يق الهدف إلقاء الضوء على أهمية اإلصرار والثبات والعزيمة في سبيل تحق

.المرجو مع تخطي كل العقبات والصعوبات التي تحول دون ذلك 

:من قراءتي للنص استفدتهعرض على مجموعات الفصل ما أ

.التحلي بالهمة والعزيمة واإلصرار  •

.التمسك بتحقيق الهدف •

.تجنب اليأس والفشل •

.الكفاح والسعي •

.مواجهة التحديات والصعوبات •

.الحرص على البحث واالكتشاف •

القيم 

ةاملستفاد
األسئلة

 بم اتصف المخترع

الياباني ؟

 كيف حقق المخترع

الياباني أمله ؟

 ماذا تجنب المخترع

عه ؟الياباني ليكمل اخترا

اإلجابة

تحلي ال) بالطموح اتصف المخترع الياباني •
(بالطموح 

بالعزيمة حقق المخترع الياباني أمله •
(التمسك بالعزمية واإلصرار ) واإلصرار

عه تجنب المخترع الياباني ليكمل اخترا•
(جتنب اليأس والفشل) . اليأس والفشل 

(وجوب التحدي والصمود ) •

إعداد المعلمة 
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مركز الشيخ جابر األمحد الصباح الثقايف

م مَعْلَهو دار األوبرا الكويتيةأو الشيخ جابر األمحد الثقايفمركز 

صرمعماري وثقايف كوييت بارز، ويقع يف قلب مدينة الكويت، جبوار ق

ىن ويتكون املب. لسالم بني شارعي اخلليج العريب ومجال عبدالناصرا

جمموعة من األشكال شهرا على 22الذي استغرق تصميمه وإجنازه 

4اهلندسية املركبة واملستوحاة من العمارة اإلسالمية، حيث تتواجد 

مسارح 3ويضم املبىن . مباين ضخمة مبعثرة على شكل اجلواهر املبعثرة

ق قاعات للحفالت املوسيقية واملؤمترات واملعارض ومركزا للوثائ3و

ألف متر مربع، وبتكلفة 214وُشيد على مساحة تقدر بـ. التارخيية

مليون دوالر 775مليون دينار كوييت، أي ما يقارب 235قدرت بنحو 

. أمريكي

لى الثقايف إىل تسليط الضوء عاألمحد مركز الشيخ جابر ويهدف 

الفنون املسرحية وإىل خلق عامل مسرحي داخل مساحات خضراء 

ركزًا مفسيحة وسيشكل جنبا إىل جنب مع مركز الشيخ عبداهلل السامل 

31يوم ويف 2015قرار إنشاء املركز يف عام صدر .بالكويتللثقافة وطنيًا 

باح لكويت حبضور أمري الكويت الشيخ صايف افتتاحه مت 2016أكتوبر 

مراسم شهدت جمموعة من الفقرات الفنية يف.الصباحاألمحد اجلابر 

ى دجمت املوسيقلفنانني كويتيني، من الفواصل الغنائية وجمموعة 

الفقرات التراثية الكويتية األصيلة باملوسيقى الكالسيكية، وغريها من

قرة أبرز تلك الفقرات هي فاملتنوعة ، وكان االستعراضية والتمثيلية 

.العاملية األوبرا 

( عن حدث مميز بالكويت ) أقدم عرًضا كتابيًّا عن موضوع أختاره 

2ـ  3مميز          حدث 
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 أحوط الكلمات التي تتطلب العودة إلى المعجم.

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

نشرب حتى نرتوينترشفمنبعمنهل

شديد الحبمتحيزحبهوى

تمنع xتعطي تهبمتجاوز الحدمتطرف

عال  تصدح بصوت تهتفخبرةُحنكة

يعدل             ينصفالجبال المرتفعةالشوامخ

المنعمالمترفترابكثراك

مبذر ومتجاوز الحدمسرفيعظميجل

يظهر: يستبين –استنجدت انتخيتاجتمعواتآلفوا

  اذكرها . وصف الشاعر وطنه الكويت بصفات حميدة في النص.

منهل الحب ـ المجد ـ خير دار في الوجود ـ حريصة على صلة األرحام ـ 

ـ ملتزمة متمسكة بالدين وتعاليمه ـ العروبة ـ محبوبة ـ ساطعة بأعمالها الجليلة

زيمة بمبادئ الشورى ـ مهتمة بالعلم ـ الحكمة والفطنة في سياستها ـ لديها ع

.قوية على تحقيق أهدافها ـ دار اآلباء والعز

لِّم يُعد التطرف واإلسراف مقبواًل من الشاعر في النص؟

أمر النص ألنه إسراف فييُعد التطرف واإلسراف مقبواًل من الشاعر في 

.إيجابي  ونبيل وهو حب الكويت 

بِّم استحقت الكويت أن تكون خير دار في الوجود ؟

ئ اإلسالم الوجود لتمسكها بالحق وبمبادتكون خير دار في أن الكويت استحقت 

.وتعاليمه وقيمه النبيلة 

 دلل على ذلك من النص . النص حافل بالقيم اإلسالمية القي ِّمة.

.  للوطن والوالء االنتماء •

.  والحق  بالعدل والشورى والحنكة التمسك •

.البن اء العلم طلب •

0الصادقة  العزيمة التحلي ب•

.        االقتداء باألجداد في كفاحهم ونهجهم القويم •

0إلى نجدة الوطن والذود عنه اإلسراع •

3ـ 2وطين احلبيب            

للشاعر يعقوب السبيعي

إعداد المعلمة 
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النبيلة التي تحققت النهضة الشاملة للكويت  في كافة المجاالت ؛ لتمسك الكويت بالقيم

ادئ الفداء والنصرة للوطن  وقت الشدة والرخاء ، وتطبيق مب:وردت في النص ومنها 

سياسة  ، الدين في الكويت قواًل وعمالً ، وقوة اإليمان بين أبناء الكويت ، وحكمة أهل ال

.وااللتزام بمبدأ الشورى 

•

لِك في القلوب محبة ال توصف       يا منهل الحب الذي نترشف

لِك يا كويت المجد في روحي هوًى     متحيز لك دائما متطرف 

•

يا خير دار في الوجود تواصلت          أرحامها وأضاء فيها المصحف

•

العدل حكم ، والسياسة ُحْنكة          واألمر شورى ، والحقيقة تهتف

والعلم يبني في الكويت شوامًخا       والعزم يقضي في األمور وينصف

إعداد المعلمة 
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.أكتب  موضوًعا عن النحل في ثالث فقرات مترابطة 
:املوضوع 

رة تنتمي تتجلى قدرة هللا ـ سبحانه وتعالى ـ في خلقه للنحل ، وهي حش

نها ما يقارب لرتبة غشائيات األجنحة ، ووظيفتها إنتاج النحل والتلقيح ، وم

.نوع ، وتنتشر في جميع قارات العالم عدا القطب الجنوبي20,000

ومن النحل من يعيش في مجتمعات تعاونية ضخمة ، والنسبة 

حل ؛ الكبرى منها انعزالية ، ويعتبر نحل العسل من أهم وأشهر أنواع الن

رات نفعا ؛ نظًرا الستفادة اإلنسان من العسل ، ويعتبر النحل من أكثر الحش

لمساهمتها في تلقيح األزهار ، ويحصل النحل على الطاقة من رحيق

األزهار ، ويحصل على البروتين والمواد المغذية األخرى من حبوب 

.اللقاح 

حصول ولقد مارس اإلنسان نشاط تربية النحل منذ آالف السنين ؛ لل

ر ، على المفيد من مصر القديمة واليونان القديمة حتى عصرنا الحاض

ي وهناك عدة أنواع من عسل النحل وفقًا لطبيعة المنطقة واألزهار الت

.يتغذى النحل على رحيقها 

:ية أبدأ بالتعاون مع زميالتي في وضع مخطط للموضوع مراعية النقاط اآلت

فوائد العسل

غذاء 

النحل 

ةشكل النحل

بيئة 

النحل
وظائف 

النحل

3ـ 3(           الجنستروث ) خلية النحل 

إعداد المعلمة 
هيام البيلي

WWW.KweduFiles.Com



:القرآن الكرمي كمصدر للتشريع أحتدث عن أمهية 

أال بذكر : "يجلب القرآن الراحة والطمأنينة لقارئه، وتخبرنا بذلك اآلية الكريمة• 

".هللا تطمئّن القلوب

نهم القرآن كتاب هداية، فهو يهدي الناس إلى ما فيه الخير والصالح في دي• 

".دًى ِلّْلُمتَِّقينذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب فِيِه هُ : " ودنياهم، لقوله عّز وجل

و وما له من يشفي القرآن الصدور من الغّل والحقد، ويدعو الناس للتسامح والعف• 

ُل ِمَن : ىفوائد وآثار إيجابية على الناحية النفسية لإلنسان، فيقول هللا تعال ﴿َونُنَِزّ

.﴾ يَِزيدُ الظَّاِلِميَن إاَلَّ َخَساًرااْلقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاء َوَرْحَمةٌ ِلّْلُمْؤِمنِيَن َوالَ 

يعدّ القرآن ربيع للقلوب ونور للصدور وجالء لألحزان وذهاب للهموم،• 

ه، كاآليات فالمتعلّق بالقرآن يقرأ الكثير من اآليات التي تزيل عنه هّمه ووجع

ريد هللا بكم ي" ، "ال تحزن إن هللا معنا"، "بأعينناواصبر لحكم ربك فإنك : " التالية

ً يريد هللا أن يخفّف عنكم وخلق اإلنس" ، "اليسر وال يريد بكم العسر " ، "ان ضعيفا

ا ذكرها ، وغيرها الكثير من اآليات التي ال يسعن"وعجلت إليك ربّي لترضى

 ً .جميعا

.قراءة القرآن الكريم على الماء، فيه قدرة على شفاء األمراض• 

 آية رفعة منزلة المرء يوم القيامة، ففي كلّ أسباب إن القرآن الكريم؛ هو أحد • 

.يحفظها المرء يرتفع درجة في الجنة

القرآن ولم فهنيئاً لمن داوم على قراءةلقرائه، يأتي القرآن يوم القيامة شافعاً • 

مة، يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيا: " يهجره، لقوله عليه السالم

قول القرآن، الصيام أي رّب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، وي

".رّب منعته النوم بالليل، فشفعني فيه، فيشفعان

نبط األحكام فعند قراءته والتدبر بآياته نستفيه حل لمشكالت البشر جميعها، • 

.واألجوبة من القرآن

ا

8ـ 2الكرمي   القرآن 
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أتعاون مع زمالئي يف ذكر بعض القصص الواردة يف القرآن الكرمي:

قصة –( سورة البقرة)قصة هاروت وماروت -(سورة البقرة)بنى إسرائيل قصة بقرة 

سورة )قصة طالوت وجالوت –( سورة البقرة)النمرود قصة –( سورة البقرة)العُزير 

سورة )قصة الثالثة الذين خلفوا –( سورة األعراف)قصة أصحاب السبت –( البقرة

سورة )قصة صاحب الجنتين( سورة يوسف)–( عليه السالم)قصة يوسف –( التوبة

ارون قصة ق-( سورة النور)قصة اإلفك –( سورة الكهف)قصة ذو القرنين –( الكهف

قصة أصحاب الجنة –( سورة غافر)قصة مؤمن آل فرعون –( سورة القصص)

ورة س)قصة أصحاب الفيل –( سورة البروج)قصة أصحاب األخدود –( سورة القلم)

( .الفيل

 لق السابقة، والصدام مع الطغاة واملعارضني، الذين أطاالطالع على األمم

.املتكربينعليهم الُقْرآن أحياًنا املأل، أو 

 األنبياء وما عاَنْوه من شعوهبم يف الدعوة، وما تعرضوا له معرفة دعوة

هتم من اإليذاء واالضطهاد، وعندما يستعرض املسلم تاريخ األنبياء وسري

ر، وتصبح يتأسى هبم ويصرب ويعلم أن الُعْقىب للمؤمنني، وأن الدِّين سينتص

. العليا كلمة اهلل هي 

 فالقرآن الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة، هتذيب السلوك عن طريق

.للمسلم يف حياته خري الكرمي مفتاح 

  ُقصُّ َعَلْيَك وسيلة تثبيت للنيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ﴿ َوُكلًّا َنكان القرآن

 َوَمْوِعَظٌة ِمْن َأْنَباِء الرُُّسِل َما ُنَثبُِّت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي َهِذِه اْلَحقُّ

[.120: هود]َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِننَي ﴾ 
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سبب اختياري للكتابعنوان الكتابأنواع الفهرس

أخذ العظة والعربة وتعليم قصة أهل الكهف قصص دينية

ياة الدروس اليت تقيدين يف احل

.

تعزيز وإثراء قائمة املفردات ديوان املتنيبشعر 

اجلديدة وتوظيفها يف احلياة

لتحسني الذات والنظرة إىل و

.اجلمال 

احلصول على املعلومات وكثريجحا والبخيل/ األدغال قصص كرتونية

من مهارات  تعلم اللغة وإثراء 

.اخليال 

االستفادة مبا حتويه من صورالفرقان/ العريبجمالت

ملونة يف إيضاحية ورسوم

.احلصول على املعلومة 

لالطالع على األحداث اليت التاريخ اإلسالميكتب تارخيية

جرت يف املاضي على أسس 

علمية حمايدة؛ للوصول إىل 

حقائق وقواعد تساعد على 

.قبلفهم احلاضر والتنبؤ باملست

املتعة وتنمية مَلَكَة التعبريأمرية النهرقصص عاملية

ع وحتسني أسلوب الكتابة وطب

اللسان على فصيح الكلمات 

وإثراء احلصيلة اللغوية 

.القصة واالستفادة مبحتوى

/ األمرية والثعبان / سندريال قصص خيالية

/ عروس البحر/ عقلة اإلصبع 

أليس يف بالد العجائب

ر التعود على اإلجيابية والشعو

ـ هتدئة( التعاطف ) باآلخرين

ـ العقل والتخفيف من التوتر ـ

فهم أعمق للواقع والتغلب على

.عقباته

يوميات إنسان لعبد املعطي يوميات

اخلفاف

، عرلتعبري عن املشاتساهم يف ا

وتعزيز الفكر واستكشاف 

.الذات

تور كتاب للدك: التفكري العلمي كتب علمية

فؤاد زكريا 

تعرض الكتاب إىل كثري من 

األفكار مثل تعريف التفكري

العلمي ، وعرض اخلصائص 

املميزة له ، التحول يف تاريخ

العلم ، العالقة بني العلم 

واملجتمع ، وعرض العناصر 

األخالقية يف العامل ، وجند 

ية باإلثارة الفكرالكتاب مليء

.

"  للكاتبوة التفكري اإلجيايب قأخرىأنواع

حممد عادل عبد العزيز

املوضوع اإلجيايب الذي احتواه

الكتاب وطريقة عرضه هلذا 

. .املحتوى

9ـ 22قراءايت  

:أمأل الجدول التالي  مدّونًا الكتب التي قرأتها هذا العام 
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عالمات الترقيم، من فواصل، وعالمات تنصيص، ونقاط فيمراعاة •

.نهاية الجمل، وما إلى ذلك من عالمات أخرى

خالياً من أن الخط يكون واضحاً، بحجم مثالّي للعين، وأن يكون التعبير•

.بير نفسهالجانبية، حتى ال تلفت انتباه القارئ أكثر من التعالمالحظات 

موضوع أن تكون األفكار مترابطة ومتسلسلة، وأن تكون األفكار ضمن ال•

وبهذا المطلوب، فال تخرج عن هذا النطاق حتى ال يظهر تشتّت الكاتب

.للنصيبتعد عن الفكرة الرئيسة 

لعامية، أن تكون الكلمات بالعربية الفصيحة، مع الحرص على تجنّب ا•

.وعدم تكرار الجمل، وأن تكون خالية من األخطاء اإلمالئية

لمناسبة مراعاة التنسيق المناسب للنص، ويكون ذلك باستخدام المسافة ا•

لفقرة بين كل كلمة وأخرى، وبين كل جملة وأخرى، مع االهتمام بتنسيق ا

.مسافة بمقدار كلمة في أول الفقرة عند الشروع بكتابتهاترك و

ة إن كان هناك حاج)االستشهاد بالشعر، واآليات القرآنية، واألحاديث •

. ، مع ربط كل الفقرات معاً باآليات واألبيات واألحاديث(لذلك

اء مراعاة القواعد اللغوية في تركيب الجمل، فتكون خالية من األخط•

.اللغوية واإلمالئية، وحشو الكالم

ة، فتخرج أن يحتوي التعبير على عبارات جمالية وأساليب كتابية فنّي•

القارئ ن يشحفي الكلمات المستخدمة فالتنوع الكتابة عن النظام الممّل، 

..بالطاقة والرغبة لمتابعة القراءة حتى النهاية

6ـ 3مميزة           فكرة 

إعداد المعلمة 
هيام البيلي

WWW.KweduFiles.Com



:موضوع عن األمل والتفاؤل 

حال، وال تصفو الحياةَ الدنيا كثيرةَ التقلُّب؛ ال تستقيم ألحد على-تعالى -جعل هللا لقد 

يأتي لمخلوق ِمن الكدَر، ففيها خير وشر، وصالح وفساد، وُسرور وحزن، وأمٌل ويأس، و

اة لألنام، ويَبعثان في األمل والتفاؤل كُشعاَعين يُضيئان دياجيَر الظَّالم، ويَشقَّان دروب الحي

أملُه في األرباح، : اطرةفإن الذي يُغري التاجَر باألسفار والُمخ،، النفس البشرية الجدَّ والُمثابرة

الجنديَّ إلى االستِبسال أمله في النجاح، والذي يُحفِّز: والذي يَبعث الطالَب إلى الجدِّ والُمثابَرة

فاء :أملُه في النصر، والذي يُحبِّب إلى المريض الدواَء المرَّ : في أرض المعركة ، أمله في الّشِ

هو ياُلقي أمله في الفوز بجنَّته ورضاه، ف: والذي يدعو المؤمن أن يخالف َهواه ويطيع مواله

، ووجه ُمستبِشر، وثَغرٍّ باسم، وأملٍّ عريض، فإذا ح اَرب كان واثقًا َشدائدها بقلب ُمطمئّنٍّ

من ييأس ذنبًا لم بالنصر، وإذا أعَسر لم يَنقِطع أمله في تبدُّل العسر إلى يْسر، وإذا اقترف

ِسِهْم اَل الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُ قُْل يَا ِعبَاِديَ ﴿: رحمة هللا وَمغفرته؛ تعلُّقًا وأمالً بقول هللا تعالى

َ يَْغِفُر الذُّنُوَب جَ  ِ إِنَّ اَّللَّ ِحيمُ تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اَّللَّ ، وما [53: رالزم]﴾ ِميعًا إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

!سلمينوتبثُّ روح التفاؤل بين الم! أجمَل اآلياِت الكريمةَ التي تتحدَّث عن األمل

رها القرآن الكريم؛ فهذا إبولننظر إلى أمنيات  عليه -راهيم األنبياء والمرسلين والتي صوَّ

َرّبِ ﴿: ربه أن يدعَوهقد صار شيًخا كبيًرا ولم يُرَزق بعدُ بولد، فيدفعه حْسن ظنِّه ب-السالم 

اِلِحينَ  -، فاستجاب له ربُّه ووهب له إسماعيَل وإسحاق [100: الصافات]﴾ َهْب ِلي ِمَن الصَّ

.عليهما السالم

: عالىقال هللا تثم ماذا؟ابتاله ربه بذَهاب المال والولد والعافية،-عليه السالم -وأيوب 

رُّ َوأَْنتَ ﴿ اِحِمينَ َوأَيُّوَب إِْذ نَادَى َربَّهُ أَنِّي َمسَّنَِي الضُّ فََكَشْفنَا َما بِِه ِمْن فَاْستََجْبنَا لَهُ * أَْرَحُم الرَّ

[.84-83: األنبياء]﴾ ِدنَا َوِذْكَرى ِلْلعَابِِدينَ ُضّرٍّ َوآتَْينَاهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعنْ 

ن اليُسر واألمل والتفاؤل للوإذا نظرنا إلى  صلى هللا عليه -نبي سورة الشَّرحِ التي كانت تتضمَّ

لعُْسر، والطريق بنعم هللا عليه، ثم اليُسر بعد ا-صلى هللا عليه وسلم -وتذكير النبي -وسلم 

-ز وجل ع-والرغبة واألمل في موعود هللا -عز وجل -لهذا اليُسر هو النََّصب والطاعة هلل 

فَْعنَا لََك َورَ *الَِّذي أَْنقََض َظْهَركَ *ْزَركَ َوَوَضْعنَا َعْنَك وِ *أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ ﴿: قال تعالى

ى َربَِّك َوإِلَ *فَإِذَا فََرْغَت فَاْنَصبْ *ْسًراإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُ *فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا*ِذْكَركَ 

[.8-1: الشرح]﴾ فَاْرَغبْ 
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ه العظيمة، من خالل أحاديثه الشريفة، وَمواقِف-صلى هللا عليه وسلم -والنبي 

صلى هللا -ال قولذلك يحثُّنا على التحلي باألمل والتفاؤل؛ -وتوجيهاته الرائعة 

-نبي عن ال-رضي هللا عنه -في الحديث الذي رواه أنس بن مالك -عليه وسلم 

روا وال تعسروا، وبشروا وال تُنفِّ )):قال-صلى هللا عليه وسلم  ، ولقد ((روايّسِ

ضعون الناس على الذين يُنفِّرون الناس، ويَ -صلى هللا عليه وسلم -عاب النبي 

.النفسيَّة في موقع الدُّونيَّة والهزيمة 

ا، مكث في الذي أرسله هللا بشيًرا ونذيرً -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا وهذا 

بَّاد الشرك وعُ فواجهت طواغيُت مكة ثالثةَ عشر عاًما يَدعو إلى اإلسالم، 

حابَه باألذى األوثان دعوتَه باالستهزاء، وآياِت ربِّه بالسُّخرية والعداء، وأص

ئ في صدره أمل والضراء، غير أنه لم يَضعُف عن مبدئه ولم يَستِكْن، ولم يَنطفِ 

-ضي هللا عنه ر-يقول ألبي بكر -صلى هللا عليه وسلم -فكان  الغلَبة والظفر، 

((.؟ثاِلثهماما ظنُّك باثنَين هللاُ )):-سبحانه وتعالى -بلُغَة الواثق بربه 
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4ـ 2حصيليت اللغوية    

مترادفهاالكلمة 

نضالكفاح

اتّخذ  مهنةامتهن

اكتسح الشيء أي ذهب اكتسح

به 

مْنهل ـ مصدر ـ طريقمورد

رةاللؤلؤة العظيمة الكبيالدُّرة

ضدهاالكلمة

إقبال ـ دنو ـ قرب إعراض 

إهمال ـ تكاسل ـ تخاذل ـ االجتهاد

تقاعس

ة ـ انتصار ـ إخفاق ـ خيبهزيمة 

فشل

مفردهاالكلمة

آصرةأواصر

َسررأسرار

مفخرةمفاخر

جمعهاالكلمة

روابطرابطة

نِفاسنفيس

غرباءغريب
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( :سحر ) لكلمة السياقياملعىن 

(صرفه عنه .                ) سحره عن األمر •

(طالها بالذهب .                      ) سحر الفضة •

(تباعد عنه .                          )سحر عنه •

(عمل له السحر .                   ) سحر فالن فالنًا •

(أي أفسدها لكثرته .             ) سحر المطر األرض •

(غذاه.                     ) سحره بالطعام •

(أي استماله .                    ) سحره بأخالقه •

(أفسده ) .                      سحر الشيء •

( :سلم )من تصريفات   كلمة    

ليم ـ إسالم ـ استسالمـ ُمساِلم ـ سالمة ـ ُسلَّم ـ ساِلم ـ تسُمَسلَّمُمْسِلم    ـ 

:في كل فراغ مما يأتي ( سلم ) ضعي التصريف المناسب لكلمة 
(مجال الدين . ) الصالة خمس مرات في اليوم امُلْسِلم يؤدي •

(مجال المعامالت  .                              ) ُمسالِّمأخي رجل •

(مجال األخالق .                     ) سليمالمؤمن صاحب قلب •

(مجال األخالق .                ) اإلنسان في حفظ اللسان سالمة•

(مجال العمل .                        ) الَمجد ُسلَّم ارتقى الُمِجد•
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