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 دخار اال -1
د االدخار في حصالة في المنزل أو في دفتر توفير  ك و تعو  بلاالدخار أمان لك وضمان لمستق 

حين تحتاج إليه وال تجد   االذي تدخره اليوم ينفعك غد   لايرفي أحد المصارف واعلم أن هذا ال
 .  غيره يلبي نداءك وينقذك من ضيقك

 

 المستشفي  -2

ل و النساء واألطفال فيكشف عليهم األطباء  المستشفى دار العالج يذهب إليه المريض من الرجا
عايتهم بالمستشفى حتى  ر قون من هو بحاجة للعالج، ليكون تحتب ويصفون لهم الدواء و يست

 . ووطنه ا يقوم بواجبه كامال نحو أهلها صحيح  يخرج منه سليم  

 

 كرة القدم -3
ري  جمي فت لي كرة جميلة أحبها وأحافظ عليها أحملها بيدي فأجدها خفيفة ، وأضربها بقد

تعود النظام  نا وونشاط   ألعب مع إخوتي وأصدقائي في مكان اللعب فنكتسب صحة  .ابعيد  
 . !وما أكبر حبي لها   !ما أجملها لعبةوالطاعة والتعاون ف

 
 البترول  -4

ا في حياة الناس فهم يستخدمونه في اإلنارة وفي إدارة المصانع التي  صار البترول ضروري  
وتسيير السيارات والقطارات على األرض و الطائرات في الجو  حتاج إليه ن تنتج لنا كل يوم ما 

   .والسفن في البحار والمحيطات
 

 دعاء  -5
عقلي ونق   رباه لقد خلقتني ومنحتني سرالحياة ورزقتني ووقيتني شر األعداء يارب فوق

قا سعيدا  ف ني المحن حتى أعيش موبوجن كل شر، حفظ وطني واخذل عن بالديا صدري و
   . ويعيش وطني قويا عزيزا

 
 ذكاء وحسن تصرف  -6

عبد هللا بن الزبير وهو صبي يلعب مع الصبيان  برضي هللا عنه ،  -مر الخليفة عمر بن الخطاب 
قال عبدهللا يا أمير   ؟ ر مع أصحابكفمالك لم ت :قال له عمرفر الصيبان ووقف هو مكانه فف

 . ة فأوسع لك ولم أرتكب خطأ فأخاف منكقي ضالمؤمنين لم تكن الطريق 
 

 ليد خالد بن الو -7
 قائد عربي ولد بمكة المكرمة يمتاز بالشجاعة وحسن التصرف وقوة الجسم تعلم الفروسية

 . سيف هللا ، لشجاعته وبطولتهوأصبح من األبطال وفتح بالد فارس والشام وسمي ب
 
 



 الفواكه  -8
أنواع كثيرة من المملكة وفي    ،صنع من بعضها المربي والشرابت نحن نأكل الفواكه طازجة و

من   التمركل يأفوائد كثيرة فهو يطرد السموم من الجسم ويقي من األمراض و هلأن حيث  التمر
 . اا عميق  يصاب باألرق فينام نوم  

 
 

 آداب الطعام  -9

: من آداب الطعام عدم اإلسراف في الطعام و عدم إرهاق المعدة باألكل الكثير قال راشد  
 .غسل اليدين قبل األكل وبعده وال يصح أن يتكلم اإلنسان والطعام في فمه بنصحنا معلمنا 

 
 األمانة-10

خلفان صاحب سيارة أجرة ركب معه سائح ليذهب إلى الفندق وصل السائح إلى الفندق ونزل  
التصوير فرجع إلى    فوجد آلةتسلم حقائبه ونسي الة تصوير ثمينة وانصرف السائق بسيارته و

 .الفندق وسلمها للسائح فشكره على أمانته 
 

 حماة الوطن  -11
وينقلون المصاب ويقبضون على اللصوص    ،ريقغذون القهم رجال أقوياء عرفوا بالشجاعة ين 
فاطلب نجدتهم فسرعان ما يأتي إليك   ؛ كروهيساعدون في إطفاء الحرائق فإذا وقعت في مو،

 .نقاذكإلرجال الشرطة 
 

 العين -12
تقيها   ا  ب وقد جعل هللا لها جفنين يحفظانها وأهدا ،العين غالية بها أبصر وأتمتع بجمال الحياة 

أضرار الغبار فيجب االعتناء بنظافتها وال يترك الذباب يسقط عليها و عدم القراءة في ضوء  
 . رهاضعيف يض

 
 م النظا -13

كتبي و أدواتي و أرتب حجرتي ومالبسي أنا منظم في حياتي وهذا يريحني ويوفر   م أنا أنظ 
 .والسعادة  ونني ويدعون لي بالصحةبويجعل أهلي يح  ،عملي وقتي ويساعدني على النجاح في

 
 الربيع  -14

 

السماء وتظهر األزهار بألوانها الجميلة   و فيه يعتدل الجو وتصف ،أحب الربيع وأرحب بقدومه
نمه وهو غالراعي ب  وتخرج الطيور من أعشاشها في الصباح وهي فرحة مسرورة كما يخرج

 .ا بقدومهني مسرور  غي
 



 الغذاء -15
يحتاج اإلنسان إلى غذاء جيد ، يحفظ صحته ، ويزوده بالقوة والقدرة على العمل ، ويتكون  

 هة.وخضرة، ودهن ، وبيض ، وفاك  غذاء اإلنسان من خبز ولحم،
 

 النحلة  -16
حلة أربعة أجنحة خفيفة حريرية  ن النحلة حشرة عجيبة ، تعيش في جماعات متعاونة، ولل 

، ثم تخرج لنا  إلى زهرة زهرة ن تسبح بها في جو السماء، وهي تتنقل من ثمرة إلى ثمرة ، وم
 .للناس  ا ألوانه فيه شفاءلف  تا مخ لو  ح عسال  
 

 الحاسب اآللي  -17
يوفر الوقت  و ، ساعد في حل بعض المسائل الحسابيةيسب اآللي من المخترعات الحديثة  الحا

رحلة جميلة أو  ننساها مثل حتى ال  ؛له أنواع كثيرة ويستخدم في تخزين المعلومات ، والجهد
 . فهو مفيد ويجب علينا أن نتمرن على طريقة تشغيله  ؛ ملخص كتاب يعجينا

 
 الساعة  -18

لى ثروة  غالساعة ألنها تنظم الوقت وتساعدنا على حسن االستفادة من أنحن ال تستغني عن 
من الثواني والدقائق والساعات فكلما أحسنا من هذه  جموعة واليوم عبارة عن م ،نمتلكها

 األوقات كانت لحياتنا قيمة عظيمة

 نصائح  -19

 

، وال   اوع  ا قن. وعش راضي  اا كثير  واشكر هللا شكر    جميال    اا ، واصبر صبر   صالح  اعمل عمال  
 إلخوانك.  ا، وكن مثال طيب   اتخلف وعد  

 
 الطيور في الصباح -20

 

وقد   ،مسرورة إذا أشرقت الشمس ، خرجت الطير من أوكارها، واستقبلت يومها السعيد نشيطة
  ؛ثم طارت في الجو ،رأيت صباح اليوم عصفورة خرجت من عشتها ، فغردت بصوت جميل

 وتطلب القوت.  ،لتبحث عن الرزق 
 

 الوطن  -21
الَوْطُن يُْعطينا األْمَن ، ومعانَي الحياِة الن بيلَةَ ، ِمْن ُحّب َوِصْدٍق َوَوفاٍء ، والَوَطُن ال يعاِدلُهُ َوَطٌن 
آخُر ، وسماُء وطني أَْجَمُل َسماٍء ، وأرُض َوَطني أَْمتَُع أَْرٍض ، َوُحبُّ الَوَطِن يَْجري في ِدمائِنا .  

 . َعلى الَوَطنِ فيجُب الِحفاُظ 
 
 



 األمانة -22
األمانةُ ِصفَةٌ مَن الّصفاِت الَحميَدِة ، وفضيلةٌ مَن الفضائِل ، وهذِه األمانةُ لَْيَسْت َمق صورة  َعلى 

ْصحابِها ، ولكن ها تَْشَمُل باإلضافَِة إلى ذَِلَك َجوانَِب َشتّى ِمَن الحياِة ، فالط بيُب  رّد األمواِل أل
 . تقانوالمعلم والمهندس أمناء إذا أدوا عملهم بإ 

 
 نصيحة  -23

 يا بُنَي  ، اْطلُِب الِعْلَم فِإن هُ يَُوّسُع اآلفاَق ، َويُْبِعُد َعْنَك الَجْهَل الّذي ُهَو آفَةُ اآلفاِت ، وال تَتَكاَسلْ 
َجِر ، َوتََزي ْن باألَْخالِق الفاِضلَِة ،  َعْن أَداِء واِجباتَِك َكْي ال تُصاَب بالت قاُعِس والس آَمِة وال ض 

 أمورك.   َواْحِرْص َعلى اْلتِزاِم اآلداِب في كلّ 
 

 فوز عامر -24
َم الُمديُر   ِل في ِكتابَِة الِقّصِة القَصيَرِة ، فَعاَل َشأْنُهُ في الَمْدَرَسِة. َكر  َحَصَل عاِمٌر َعلى الَمْرَكِز األو 

ا في   اإلذاعِة الَمْدَرِسي ِة ، َوَدعا لَهُ بالت ْوفيِق والن جاحِ . قال عاِمٌر : إذا رمى اإلنساُن عاِمر 
 هدفه. الّصعاَب والعقباِت َوراَء َظْهِرِه قَضى حاَجتَهُ َوَحق قَ 

 
 أدوار مهمة  -25

ةُ  بِيَِة التاّلميِذ َعلى الَمْعِرفَِة تَرْ    ِلْلُمديِر في الَمْدَرَسِة َدْوُرهُ في إِداَرِة شُؤونِها . وللُمعَلّميَن مهم 
وإِْبعاِدِهْم َعِن الَجْهِل . أّما األَْهُل فعليهْم توجيهُ أَْوالِدِهْم وتَْربِيَتُُهْم َعلى الَمباِدِئ األْخالقِي ِة  

  . الص حيَحِة ، وأَْن يَكونوا قُْدَوة  َحَسنَة  لَُهمْ 


