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المحتوى

من عجائب الدنيا السبع

خيرات بالدي

إسالميات

كلمة العدد

 قال رسول الله – صلى الله عليه
و سلم –   " كلكم راٍع و كلكم

مسؤول عن رعيته"
َهنا رسوُل الله – صلى الله عليه َوجَّ
و سلم – في هذا الحديث الشريف

ِل المسؤولية المنوطة إلى َتَحمُّ
ِبُكٍل منا ، إذ هي أمانة عظيمة
مسؤول عنها كل أحد أمام الله -
تعالى – و الَفِطُن الحريص يضع

المسؤولية أمام عينيه ؛ ليقوم بها
خير قيام ، و من كان هذا دأبه و
نهجه في كل أمور حياته ، أو في
أي مْوِقٍع وضعه الله فيه جاءت
معه النجاحات و اإلنجازات ال
ُتْخِطٌئه بتوفيق الله له بدًءا من
الشعور بالمسؤولية ، و انتهاء

بإعطاء كل ذي حٍق حقه. فاْحِرْص
أيها الطالب على القيام

بالمسؤولية خير قيام تكن ناجًحا
في حياتك.

رئيس قسم اللغة العربية
 

بيت العربية أول من وضع علم النحو



بعد أن انتشر اإلسالم بين الشعوب غير العربّية، بدأت مفردات اللغة
تتأّثر باللغات األخرى وتتكّسر، ويشوب قواعدها الخلل وسوء الّنطق،
وذات يوم ، سمع شخص يدعى بأبي األسود الدؤلي ابنته تقول : ما
أحسُن السماِء؟ فأجابها والدها: الّنجوم، فرّدت عليه بأّنها قصدت

التعّجب ، فأجابها بأّن عليها أن تقول: ما أحسَن السماَء!
وقد قام أبو األسود الدؤلي باألخذ على عاتقه لوضع قواعد اللغة
لحفظ اللغة العربية ، ثم أخذه عنه آخرون منهم شخٌص يدعى
بميمون األقرن، و جماعة آخرون منهم: أبو عمرو بن العالء، ثّم

الخليل بن أحمد الفراهيدي، ثّم سيبويه والكسائي، ثّم صار الناس بعد
ذلك فريقين: كوفي، وبصري؛ حيث كانت البصرة والكوفة منابع

الّثقافة واللغة العربّية، وما زال الّناس يتداولون ويحكمون تدوين
الّنحو إلى يومنا هذا.

 
 

أّول من وضع علم الّنحو
 

قل
ولا تقل

ْيُتُه اْلباِرَحَة ْيُتُه اْلباِرَحَة ، لل�يلِة التي قبل َنهاِرَك ، وقْل : َرا� قل : َرا�
ْيُتُه الليلَة اْلماِضَيَة ، وال ليلَة أمس � األولى، للتي قبلها؛ وال َتُقْل : َرا�

 

 

بيت العربية 

غال محمد الدوسري
11 AFL



هواياتي
 

3Bعبد الله أحمد النمران

4Cهاشم عبد الرزاق

دالل عبد الله

JK1

نادية  حمود
SK2

محمد جاسم
3B



يومياتي

نورة جمال
4A

ناصر بدر الظفيري
2C

عبد الوهاب العنيزي
2D



 

من عجائب
الدنيا السبع

برج إيفل 

برج بيزا المائل
فهاد عبيد العجمي

8B

مزون البذال
8A



إسالميات

عبد العزيز أحمد
4C

نوف رائد سلطان
5A

محمد أحمد سليم
6A



خيرات بالدي

ليلى جاسم
6A

لولوة راشد الرشيدي
5A



منوعات
يوسف محمد

4B

محمد عيسى
4B حمد علي المهنا

5B



شخصيات من التاريخ

أسماء الجدعي
9A

ابتسام ناصر غضنفر
9A



مواقع

عينا هوسا
6A



شعارنا إدخال
الموهبة في

الحياة

الكلمة الختامية 
األمل هو شعور يحيا به اإلنسان في حياته ، 

يحفزه و يدفعه نحو العمل الدؤوب ؛ ليصل معه
إلى المرجو و المأمول ، فقد ُيصاُب البعض
بالعثرات ، لكن يأتي األمل فيأخذ بيده إلى

المسّرات . فاألمل يبعث في النفس التفاؤل و
االنشراح ، و به يُسدُّ اإلنسان ُسُبَل التشاؤم و

ٍة و نشاط ، اإلحباط ، فيمضي في طريق عمله بهمَّ
يمألُ قلبه يقيٌن في الله ال يتزعزع ،مطمئٌن بأنَّ الله
سيوفقه لتحقيق ما يرجوه ، فينفع نفسه و غيره
فتسعد نفسه و تهنأ . فِعْش أخي الحبيب في أمل

دائم ، َتُفْز في حياتك بالنفائس و المغانم .
طالب المدرسة
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