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ذرعه القيء

محموم

التشخيص

شاحب

حدجه

أنا وجبة سريعة أضر 

يجب أال , الصحة والجسم

يتناولني األطفال بكثرة

م أنا وجبة صحية مفيدة للجس

يجب أن يحبني األطفال 

.ويتناولني



القلب

:القلبوظيفته 

ضخ الدم الى

جميع أنحاء

الجسم

أن القلب هو 

سبب صالح 

جميع 

األعضاء

السمع

البصر

اليد

الرجل

يعيش بهم االنسان

من أدى النوافل

فله أجر عظيم 

.وهو محبة هللا

العينان

الرؤية

ء بيان فضل البكا

من خشية هللا 

والحراسة في 

سبيل هللا

الرأس 

البطن

التفكير بالعقل

هدم الطعام

حفظ الجوارح 

والحواس من 

الوقوع في 

المعاصي





المكان الذي يحيط بنا من هواء وحيوانات ونباتات وأنهار وصحاري

تلوث البيئة

–االهتمام بزراعة االشجار –الحد من التلوث الصناعي 

نشر الوعي الثقافي بين الناس

الحفاظ على جمالية االرض–الحفاظ على الموارد البيئية -الحفاظ على صحة االنسان  

وثمار تمأل بستاني=== البيئة داري وكيانال أفسد فيه شطآني=== بحر بجواره أعبره

وبرار فيها اوطاني==  البيئة بحري وسمائي 



قطع األشجار

عدم القاء القاذورات في المكان المخصص نظافة  البيوت والشوارع 

الهدوء وعدم االزعاج 

دا كبيرا يعتبر دخان المصانع وعوادم السيارات من أكثر الملوثات البيئية خطورة وقد بلغ في بعض المدن ح

ورة نهذا ومؤذيا لصحة السكان لذا بدأت بعض المنظمات العالمية باقامة مؤتمرات وحمالت توعية للتنبيه بخط

, النوع من الملوثات ومن القوانين والتشريعات الدولية للحد منه والحفاظ على السالمة والصحة العامة

لشروط على استجابت بعض الدول للقوانين والتشريعات العالمية للحد من التلوث الهوائي وطبقت الكثير من ا

المعامل والسيارات لتقليل حجم الدخان المتصاعد والمؤذي في حين لم تستجب الكثير من الدول لهذه

ان التشريعات والزالت تستمر في تلويث الهواء المحيط بنا ويسبب الدخان المتصاعد من المعامل ودخ

ب السيارات العامل االساسي في ثقب طبقة االوزون وهي احدى طبقات الغالف الجوي التي تعمل على حج

جلد اشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة عن االرض وان هذا الثقب أدى الى دخول هذه االشعة الضارة بال

حياتنا وبشرة االنسان والزرع والثمار لذا يجب ايجاد حل لهذه المشكلة العالمية قبل ان تتفاقم لحد قد يهدد

على وجه االرض





ما تنقله مجاري المصانع

ما تلقيه السفن في البحر



االخطبوط

الدالفين

سمك القرش

ألن التشاور في الرأي يؤدي الى الوصول للقرار السليم, تصرف سليم

.اعتراض يدل على حكمة السمكة ألن األسماك ال تستطيع التنفس في البر

تصرف سليم,  البد من تنبه االنسان لخطر التلوث



يه أيضا الحرص على نظافة البحر حفاًظا على الكائنات البحرية التي تعيش ف

ضار وقد يالسمكيةخطر التلوث الذي يمكن أن يسبب في ضياع هذه الثروة 

بسببها من يتناولها

و الصيد المعتدل والحفاظ على مياه البحرالصغيرةعدم صيد األسماك 

من التلوث







يب تسبب لإلنسان االضطراب والقلق وتوتر األعصاب وقد يص

االنسان بالصداع وعدم القدرة على النوم

امج االشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها والبر

.تهاوكذلك تخطيط المناطق المحمية وإدار, المتعلقة بحماية التنوع األحيائي



الضوضاء

إضعاف

توطين



جراثيم وميكروبات

أربعة مراكز

1440

.ليحافظ على أسنانه من الجراثيم وحتى ال تنتقل إليه األمراض المعدية

يتجنب االماكن التي يوجد فيها ضوضاء

.أنها غير معدية•

.تلوث المجال السمعي•



.فائدة الشجر أنهاه عن ذلك وأبين له 

انصحه بعدم رميها وابين له مكانة الجار

توعية الناس بطرق الوقاية كاستخدام كل فرد أشيائه الخاصة

.الحرص على النظافة باستمرار–استخدام المبيدات الحشرية اآلمنة 

!

!

!

!



.ما أجمل الجو ليال في الصحراء

ما أذكى رائحة البحر عند الغروب

من حيوانات ونباتات باإلنسانالبيئة هي كل ما يحيط 





مناطق التذوق في اللسان

مناطق التذوق في اللسانما هي 





الغذاء               ما وقود الجسم؟     ما الشبه بين وقود السيارة والطعام؟

الغذاء يعمل على

.التئام الجروح

كيف يبني الغذاء

أجسامنا؟
ماذا يحدث عندما نجرح؟

.الطعام المناسب
أي الطعام لإلنسان

أنسب؟
ما فائدة اللبن للصغار؟

احتياجات الجسم

.من الغذاء
لماذا يحتاج الجسم

؟إلى الغذاء المتنوع
كيف تتكامل األطعمة المختلفة؟



الزهور    جمع تكسير-ألوان

محبوبون   جمع مذكر سالم-الصادقون

األجسام

الخضراوات

الفواكه

جمع تكسير

جمع مؤنث سالم

جمع تكسير

القصص

حكايات

جمع تكسير

جمع مؤنث سالم

المشرفون•

المدربين•

السباحين•

الشجيرات•

دورات•

المالعب•

المسابح•

األحجام•

كبار•





الواو

مؤدية                    مسئولية                المؤمن                المؤمن

يؤدي                      برؤية                 رؤوس                  تملؤها

الرؤى                                              يؤثر

الضمة             السكون             الضمة           الواو

الفتحة              الضمة             الضمة            الواو

الفتحة              الضمة             الضمة            الواو

السكون              الضمة             الضمة            الواو

الضمة              الضمة          متساويتان           الواو

الضمة             الفتحة             الضمة            الواو



.ألنها ساكنة وقبلها مضموم

.ألنها مضمومة وقبلها ساكنة

.ألنها مضمومة وقبلها مضموم

.ألنها مضمومة وقبلها مفتوح

شتاؤه

شفاؤه

خطؤه

يؤلمه



يؤدب

مؤتمر                                          يؤم

تباطؤك                                         سماؤها

لشؤنهمسؤول

يؤذي

دؤوب

ماؤها

يؤوس





مرؤس

مسؤولية

يؤجر

يؤمن

يؤثر

مؤسف

لؤلؤ

يؤذن

مؤثر

يؤخر

يؤرخ

مؤشر

تؤجل    

تؤدبه     

يؤذي      

غذاؤك   

زمالؤه      

مضمومة وما قبلها مضموم

مضمومة وما قبلها مضموم

مفتوحة وما قبلها مضموم

مضمومه وما قبلها مفتوح

مضمومه وما قبلها مفتوح



مرؤس

مسؤولية

يؤجر

يؤمن

يؤثر

مؤسف

لؤلؤ

يؤذن

مؤثر

يؤخر

يؤرخ

مؤشر

يؤجل

يؤدب

هللاانشاءان شاء هللا 

لكنالكن

اختبار أختبار

هاذاهذا 



الضمةالخضراوات
جمع مؤنث 

سالم
الضمة

مفرد           الضمةاإلسالم



العامالن           مثنى              األلف

الكليتان           مثنى               األلف

المصابون    جمع مذكر سالم        الواو

المسلمون    جمع مذكر سالم        الواو



أبوك      اسم من األسماء الخمسة    الواو

فوك      اسم من األسماء الخمسة    الواو

ذو       اسم من األسماء الخمسة    الواو

حموك    اسم من األسماء الخمسة    الواو

الضمة                    األلف                       الواو



الواو: عالمة إعرابه, جمع مذكر سالم:نوعه, المزارعون

الواو: عالمة اعرابه, اسم من االسماء الخمسة:نوعه, أبوك

.األلف: عالمة إعرابه, مثنى: نوعه, الرئتان

.يأتي المراقبون مبكرا

.يحافظ أخوك على الصالة في أوقاتها

.ترى العينان كل شيء

المنظمات

األشجار

المصانع

السيارات

التلوث



المبيدات                   الضمة

المزارعون                    الواو

الجمعيتان      مثنى           األلف

الحكومات                      الضمة

أبوك                         الواو

مريم           مفرد        الضمة

جمع مؤنث 

سالم

جمع مذكر 

سالم

جمع مؤنث 

سالم

اسم من االسماء 

الخمسة

الالعبون                                                       الواو

الطالب                                                        الضمة

الرجل                                                        الضمة

المعلم                                                          الضمة



فعل                           رفعهفعل                            رفعه

مرفوع             األلف

مثنى

حرف

مجرور       جره

فاعل                          الواو

حرف

مجرور        جره

من االسماء الخمسة



.فاز الالعبان بالجائزة

فهم التالميذ الدرس

همضا

ا

ج

ر

ث
ي

ل ا ع ل

الواو

األلف



.يحب المواطنون البيئة الخضراء

.تقرأ الطبيبتان عن أخطار الغازات

.يشارك أخوك في حملة ترشيد استهالك المياه



أنواعا      جمع تكسير     الفتحة

الجسم        مفرد       الفتحة

أضرارا    جمع تكسير     الفتحة



الخضراوات                الكسرة نيابة عن الفتحة

النشويات                    الكسرة نيابة عن الفتحة

جمع مؤنث 

سالم

جمع مؤنث 

سالم

نوعين           مثنى           الياء

فحصين          مثنى            الياء



المزارعين                       الياء

الباحثين                       الياء

جمع مذكر 

سالم

جمع مذكر 

سالم

أخاك        من االسماء الخمسة    األلف

ذا         من االسماء الخمسة    األلف

فاه         من االسماء الخمسة    األلف

حماك        من االسماء الخمسة    األلف



الفتحة            الكسرة  نيابة عن الفتحه          الياء                   األلف

مشرفات                الكسرة

ورقتين      مثنى       الياء

الرياضيين                الياء

جمع مؤنث 

سالم

جمع مذكر 

سالم

.شكر المريض الممرضات

.سلمت على الطبيبين

.رأيت المشرفين في الموقع

رأيت أباك في المسجد



التنفس

التالميذ

فحًصا

خاليا

الفيتامينات

زوجين

الالعبين

// // // // 

// // 

// // // // 



أخاك

.خلق هللا لكل إنسان عينين

ابوك وعد اخاك بجائزة

.اشترى أبي الحقيبتين



فعل            مبني                               فعل            مبني

فاعل                          الضمة
مرفوع                  الواو

مغعول به

الياء         مثنى

حرف

منصوب             نصبه
حرف: في

مجرور           جره

حرف

مجرور            جره

األلفمفعول به

مثنى

من االسماء 

الخمسة

ا

ل

أ

ل

ب   ل   و   ع       م

ر   س  ك  ل

ا

ل

ف

ح

ا

ط

ق

ة



سلمت على المعلمات في الفصل

شرح المعلم الدرسين

عالمات                       الكسرة

الالعبين                       الياء

المريض       مفرد         الفتحة

أخاك                         األلف

جمع مؤنث 

سالم

جمع مذكر 

سالم

من األسماء 

الخمسة

المعلمتين          المعلمات

الكريمين             الكرماء









الحقولأيها االنسان             ستة                               

فضهإيليا أبو ماضي           البلبل                            

.أستنشق أريج الزهور

.طلعت الشمس كالعسجد المتضرم

هشت الفتاة الصغيرة بوجه أبيها



–الماء –الزهر –الحقول 

عيون –األغصان –االشجار 

.الماء
الشمس –األنجم 

االنسان

فعالم ال تبتسم–فمالك واجما –ثالثة اساليب, كم تشتكي وتقول انك معدم 

.ألنه يعبر عن االستنكار, ال يحتاج

نعم اراه محقا يجب على االنسان : اليأسيدعو إلى التفاؤل وتقدير نعمة هللا وعدم 

ان يعيش بإيجابيه



كالهما يلمع حين يسقط عليه الضوء

زمزم: عيون الماء–باأليد التي تصفق : غصون االشجار–العسجد يتضرم : الشمس

وتبسمت فعالم ال تبتسم 







ضرورة وجود 

وصفة طبيه

عام جميع 

الصيدليات 

في المملكة 

حماية المرضى

تعلن وزارة الصحة

الصيدليات

لجنة النظر في

المخلفات

موقع الوزارة

الصحة وزارة



شامبو الذهبي للشعر

ع بحالة جيدة مونسوني للبيع •

.الضمان

عقارات تملك عقارك باألقساط •

.شقة أو أرض أو فيال

وظائف جديدة 

وظائف 

شاغرة
شركات

حاجتهم

لوظائف

أصحاب

المهن

المطلوبة

جريدة

الوطن

السعودية

ال ربط 

ح بين المن

البلدية 

وتوفير 

.الخدمات

وزارة

الشئون

البلدية

عدم ربط

منح

محدودي

الدخل

الشعب

السعودي

جريدة 

عكاظ 

السعودية

4-3-1433

4-3-1433

تسجيل مجانا

ندوه علميةدعوة لحضور

فتح باب القبول





لتشد عين القاريء لالعالن

يعد التنوع الحيوي مطلبا أساسيا

مربع

ة اإلبالغ عن االبار المكشوف

وزارة البيئة 

للجميع

مستطيل

شتالت متنوعه

للجميع



–تسجيل  في  رحلة الى بحيرة مدن  جماعة العلوم  طالب الصف الخامس –مستطيل 

السبت القادم

مدة اإلعالن اسبوع-للجميع  -–غرض الدراجة للبيع –مستطيل 





لن يكلفكم الكثير

ال تلوثوا البحر

لخشوعك اغلق جوالك

اروي عطشك

راحة قدمك لدينا 

لوقت ممتع انضم الينا 

انضم الينا لتتعلم الكثير 

تعلم معنا لغة العصر

لحماية صحتك حافظ على بيئتك











.كان يلبس الثياب الخفيفة في األيام الباردة وال يتقي مجاري الهواء

.إصابته بالمرض

اصابه بالرئة اليسرى شك في وجود

.تكشف االمراض الداخلية في  جسم االنساناألشعة ألن , ال

,فالعلم تطور جداً 



القلق 

واالزعاج

استنكاراقشعر بدنه

يعاني من

الخوف

قصير ونحيف

دقيق االمعاء

كبير الرأس

جاحظ

الحدقتين

واسع

العينين

أصلع



صغيرة الحجم              يمنع

مرضجرثوم                                    

يقويممتلئة                                          

بيئاتزهور                                          

!ما أنفع الرياضة للجسم

!ما أضر المياه الملوثة على صحة االنسان



فؤوس

سؤال

شؤون

فؤاد

الؤلؤ

أجل

أمل

تأتي

فجأة
تفاؤل-مؤلم 

سؤال

الواو.                         شرح أبوك الدرس ألخيك

الضمة.                           تأكل الحشرات النباتات

أخاك                  األلف

الفواكه               الفتحة

المتقين               الياء

مكافأة



فاز أخوك بالجائزة              رأيت أخاك في النادي

تنتشر النفايات في كل مكان     يلقي الرجل النفايات في صندوق القمامة

حصد المزارعون الحقل        شجعت الدولة المزارعين

فاز المتسابقان بالجائزة            رأيت المتسابقين




