
إسالميات

محمد مشعل 
5B

الغالية إبراهيم
6A

خالد أحمد غيث
3B

محمد عيسى
4B

حصة عارف 
6A

حمد أحمد عبد الرحمن
5A حنين سعد صالح

5A



خيرات بالدي

عبد الله فالح الرشيدي
6A

جود فيصل 
6A

ديم مهنا 
5A

5Cعلي أحمد أشكناني



منوعات زينب حميد 
5A

ليان رائد 
5A حنين عبد العزيز

5A

علي أحمد أشكناني 
5C

لولوة راشد 
5A

فيصل فهد
5C



تاريخ بالدي

غالية عيسى 
5A

حربية محمد 
5A

متعب مشعل 
3C



مواقع

ليان رائد 
5A

حنين عبد العزيز
5B

نور محمد العدواني
5B



روضتنا

خالد أحمد
PRK

فجر علي
PRK

لين سالم
JK3

الهنوف عبد الرحمن
PRK



شعارنا إدخال
الموهبة في

الحياة

الكلمة الختامية 
قال تعالى :األَِخالُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ ِإال 

ِقيَن (67) سورة الزخرف اْلُمتَّ
ما َمْن إنسان إال و يحتاج إلى إلى صديق يصادقه
و يصاحبه ، فتارًة يساعده و يشدُّ ِبَعُضِدِه ، و تارًة
ا كان اإلنسان يؤثر يشاوره فيْصُدُقُه المشورة . و لمَّ
و يتأثر َلِزَم عليه أن يراعي ُأُسَس اختياِر الصديق .

فينبغي أن يكون صادًقا في كالمه ، أميًنا في
ا معامالته ، مخلًصا في نصائحه و توجيهاته ، وفي�

لصديقه حاَل حياته و بعد مماته . و أنت إْن
حرصَت على ُحْسِن اختيار صديقك َسِعدَت به و

اكتسبَت منه َحَسَن الكالم و جميل الِفعال و
الِخصاِل ؛ فانتفعَت بذلك في دنياَك و ُأْخراَك .

طالب المدرسة
 

66197390arabicstaff@cbskuwait.com
 



المحتوى

رحلة في الفضاء

منوعات

تاريخ بالدي

كلمة العدد

عن عائشة أمِّ المؤمنين – رضي
الله عنها – أن النبي – صلى الله

عليه و سلم – قال : " إنَّ الرفق ال
يكون في شيء إال زانه و ال ُيْنَزُع

من شيء إال شانه"
َجَرِت الرحمة على َمْن بعثه الله

رحمًة للعالمين – صلى الله عليه و
سلم – ففي هذا الحديث الشريف
تتجّلى ِتْلُكُم الرحمُة و هذا الرفُق ،

مبَتِدًئا النبي – صلى الله عليه و
َدِة ؛ لُِيَؤكَِّد سلم – كالَمُه بإنَّ الُمَؤكِّ
َأنَّ الرفق زينُة كل شيء و ُحْسُنُه ،
فمن أراد الُحْسَن و الجمال ، بل و
التوفيق و السداد في األمر كله ،

فعليه بالرفق في كل شأن ، و
ه كي ال َيْخَسَر ما بناه ليْحذر ِضدَّ

ثمَّ جناه .
رئيس قسم اللغة العربية

 
القراءة حياتي لماذا نقرأ؟



لماذا نقرأ؟

قل
ولا تقل

قل : إنسان شيق ، أو شيق القلب ، و كتاب شائق ، و موضوع
شائق و ال تقل : موضوع شيق ، أو كتاب شيق الموضوع  �

 

 

القراءة حياتي

غال محمد الدوسري
11 AFL

لولوةأحمد 
5A

سعود محمد 
1A

محمد سلمان
5B



هواياتي
 

2Aمحمد نايف مصلح 

2Aهيا سعد الرويح 

المحسن دالل عبد
2ِA

نادية  حمود
SK2

نايف فيصل
المطيري

2A



يومياتي

رتيل عادل
4A

فاطمة عبد الرحمن
5A

مزيان سويد 
2A



 

رحلة ف�
الفضاء

يوسف عبد الوهاب
5B

أسمى جاسم الفجي
5A

يوسف عبد الوهاب الخبيزي
5B


