
مجلة المواهب

المدرسة الكندية –مجلة المواهب 
ثنائية اللغة

العدد
الثامن

كلمة
المدرسة  طالب

غةالكندية ثنائية الل

: رسالة المدرسة 

يز في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نقوم بتعز
بيئة محترمة و آمنة و داعمة  

 تقوم بالعمل على تشجيع التوقعات العالية و
النجاح األكاديمي

9: 1صفحة 

رضـي  –قال أنس بن مالـك 
 كان رسـول هللا:  –هللا عنه 

ـــود  ـــاس ، و أج ـــن الن أحس
.الناس ، و أشجع الناس 

ن الشــجاعة صــفًة مــ ُتَعــدُّ 
الصـــفات الحميـــدة التـــي 

قِ مـن يتصف بها نبيـل الُخُلـ
النــاس ، و الشــجاعة تمــنح 

بيـة اإلنسان قوة عقلية و قل
تمكنـــه مـــن خـــوض غمـــار 
 المصاعب و الشـدائد دونمـا

وجـــل أو قلـــق ، فتجـــده ذا 
ة إرادة قويـة ـ و عزيمـة ثابتـ

يمنحانــــه القــــدرة علــــى 
ــل  ــديات ، و ح ــة التح مواجه

ول المشكالت ، فال عائق يح
يقـه ، بينه و بين ما يريد تحق

زيمته و و ال عجٍز ُيَثبُِّط من ع
تِِه  لعلم ُحـثَّ فيا طالِبًا  ل.همَّ

ُخطــاك و اجتهــد ، و امــضِ 
ــٍل أو ــر مل ــك بغي ــي طريق  ف

.كلٍل 
يةرئيس قسم اللغة العرب



موضوعات طالبية
2صفحة 

فجر علي: الطالبة
Gr : PK: الصف 

عواطف محمد: الطالبة 
Gr : JK1: الصف 

مطلق فهد : الطالب 
Gr : SK3: الصف 



3صفحة 

موضوعات طالبية

لطيفة خالد: الطالبة 
 2C: الصف 

فجحان ثامر: الطالب 
1C: الصف 

علي حسين: الطالب 
2D: الصف 



4صفحة 

موضوعات طالبية

غال خالد : الطالبة 
  4A: الصف 

يعقوب يوسف  : الطالب 
 3C: الصف 

محمد خالد : الطالب 
  5B: الصف 



5صفحة 

موضوعات طالبية

شاهين مشاري : الطالب 
  5B: الصف 

ليالي علي : الطالبة 
6: الصف 

عبد هللا عيسى : الطالب 
 6: الصف 



6صفحة 

أنشطة طالبية

ديمة طالل: الطالبة 
  9A: الصف 

فيلي المطيري : الطالبة 
  12A: الصف 

ابتسام غضنفر: الطالبة 
  9A: الصف 



7صفحة 

عبد العزيز مبارك: الطالب 
  9B: الصف 

قصص و حكايات



8صفحة 

ية تربية إسالم –أنشطة طالبية 

مريم أحمد : الطالبة 
  6A: الصف 

فجر فواز : الطالبة 
 8A:الصف 



9صفحة 

لي لي المطيري  : الطالبة 
  10A: الصف 

 اجتماعيات –أنشطة طالبية 

حنين عبد العزيز : الطالبة 
  5A: الصف 



10صفحة 

ة الكلمة الختامي
ال غنى لإلنسان عن الغذاء الذي يحيا به 
و يعيش ،و الذي يمنحه الطاقة و القوة ، 

و  و من ثَمَّ القدرة و اإلرادة للقيام بالمهام
التكليفات المنوطة به ، و لّما كان 

اإلنسان جسًدا و روًحا كان لكليهما 
الغذاء الخاص به ، فغذاء الجسد الطعام 

، و  -عز وجل  -، و غذاء الروح ِذْكُر هللا 
ا اإلنسان بطبيعته البشرية يحتاج دائمً 

 من لحافٍز قوي ، و إرادة ثابتٍة ُيَمكِّنانِهِ 
مواصلة عمله و إنتاجه و إذا كان كل 

إنسان يتمتع بمجموعة من الملكات و 
ِة ، لكان لِزاًما المهارات اْلَوْهبِيَِّة واْلَكْسبِيَّ 

عليه أن يتعاهدهما بالتوجيه نحو العمل 
الهادف تارًة ، و بالتدريب تارة أخرى ؛ 

.لتبقى فاعلة قوية 

طالب المدرسة

Mail-E 
arabicstaff@cbskuwait.com


