




angel
Typewriter
حقناً لدماء المسلمين وتوحيداً لكلمتهم

angel
Typewriter
سميت الدولة الأموية بهذا الاسم نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.





angel
Typewriter
معاوية بن أبي سفيان ،    عبد الملك بن مروان   ،  الوليد بن عبد الملك ،    عمر بن عبد العزيز.

angel
Typewriter
مؤسس الدولة الأموية هو معاوية بن أبي سفيان

angel
Typewriter
     استمرت خلافة معاوية بن أبي سفيان 19 عام.



الشدة في الحق  

المرونة في تعامله مع الناس 

angel
Typewriter
حبل الود والتفاهم الذي كان يحرص معاوية “رضي الله عنه” دائمًا على المُحافظة عليه بينه وبين من حوله، لكي يتمكَّن من نَيْل ولاء الجميع وحبهم واحترامهم



angel
Typewriter
مؤسسة النقد العربي السعودي





angel
Typewriter
مراكز الراعاية الاجتماعية 

angel
Typewriter
معاهد النور

angel
Typewriter
دور الوفاء لرعاية المسنين



اوزباكستان

angel
Typewriter
سنتان وخمسة أشهر.

angel
Typewriter
التقوى ، العدل ، التواضع ، الورع ، الزهد



 ،  .

angel
Typewriter
القوة ،                                              العزيمة

angel
Typewriter
الأمانة                                       الصبر

angel
Typewriter
حُسن الخُلُق                                      ، الرأفة.



١ ٢٣ ٤٥ ٦٧ ٨٩١٠ ١١

هجرى١٤

معاوية بن 

أبي 

سفيان

مروان بن 

محمد

سبعة عشر 

خليفة
واحد وتسعون عاماهجرى١٣٢

angel
Typewriter
نسبةً إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (جد الأمويين).

angel
Typewriter
بسبب اتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم على خليفة واحد.

angel
Typewriter
إخماد الفتنة ، وتوحيد كلمة المسلمين وحقن دمائهم ، وقيام الدولة الأموية



عامانأعوام١٠عاما٢١عاما٢٩

اداى ذلك الى خلق روح الترابط والتماسك بين افراد المجتمع

ادى ذلك الى زيادة اعداد حفظة القرءان الكريم وبالتالى خلق حالة من التعامل االخالقي بين الجميع

ادى ذلك الى ازدهار االقتصاد االسالمى وتقوية العملة االسالمية

االهتمام باالسطول البحرىالعناية بااليتامنظام البريداالمر بتدوين الحديث الشريف



معركة ذات الصوارى انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الروم

angel
Typewriter
  لصد هجماتهم البحرية والتأكد من مهاجمة سواحل روما وتأمين سواحل الدولة الأموية من ناحية الروم.





لماذا قام عقبة بن نافع ببناء مدينة القيروان ؟





اشبيلية                   طليطلة

   

اسبانيا

قرطبة

 

اوروبا

angel
Typewriter
مضيق جبل طارق.

angel
Typewriter
البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي.

angel
Typewriter
المملكة الغربية

angel
Typewriter
الأسباب التي دفعت المسلمين لفتح الأندلس هي نشر الإسلام.



angel
Typewriter
يرجع سبب انتصار المسلمين في الأندلس ولما تميز به المسلمون من قوة العقيدة 
وحب الجهاد في سبيل الله والتماسك والثبات والإيمان بنصر الله.





◯

angel
Typewriter
دخول أهلها في الاسلام ,إقامة المساجد, قيام حضارة إسلامية, 
انتشار الأمن في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية.



✔

✔

angel
Typewriter
بسبب معاملة المسلمين وأخلاقهم الحسنة.

angel
Typewriter
نظام الصوائف والشواتي.

angel
Typewriter
قبرص، رودوس، كريت. 

angel
Placed Image

angel
Typewriter
   لتصبح قاعدة حربية للمسلمين، نقطة لانطلاق الإسلام، مكاناً ثابتاً يتواجد فيه الجنود.

angel
Placed Image



 عقبة بن نافع  

طارق بن زياد

 قتيبة بن مسلم

معاوية بن ابي سفيان 

الوليد بن عبدالملك  

الوليد بن عبدالملك  

الوليد بن عبدالملك  

(اسبانيا ) وجود العديد من االثار االسالمية والعربية موجودة حتى االن ببالد االندلس 

angel
Typewriter
محمد بن القاسم الثقفي

angel
Placed Image





هى التعصب و انحياز الرأى والعاطفة تجاه ابناء نفس القبيلة عما سواهم وتفضيلهم بالنصرة والحق دون التثبت 

ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم شُ  َ)قوله تعالى  ِ أَتْقَاُكْم ۚ َرَمُكْم ِعندَ عُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَكْ يا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ َّللاَّ

َ َعِليٌم َخبِيٌر  (13)إِنَّ َّللاَّ



ضعف الحكام 

الن قوة وبقاء الدولة من قوة الحاكم 

angel
Placed Image

angel
Placed Image

angel
Typewriter
اشتعال العداوة والبغضاء بين القبائل 
كثرة الحروب بين القبائل 
ضعف الدولة وفقد قوتها 



بسبب ظهور النزاع بين القبائل العربية

تعدد العرقيات التى دخلت االسالم حديثا من غير العرب 

هجرى ١٣٢عام 

عاما٩1

وصفها بأنها منتنة 

ضعف قوة  وترابط المجتمع 

المجتمعانتشار الكره والحقد بين اطياف 

االجتماعية واالقتصادية للدولةالقوةانهيار

angel
Placed Image

angel
Placed Image



الدولة العباسية ظهور 

angel
Typewriter
عدم وجود نظام أساسي للحكم. 
العصبية القبلية. 



angel
Typewriter
الانغماس في الترف واللهو. 





تنسب الدولة األموية الى جدهم أمية بن عبد شمس

مؤسس الدولة االموية هو معاوية بن ابي سفيان

استمر حكم الدولة االموية مدة واحد وتسعون عاما

هجرى132انتهى حكم الدولة االموية على يد العباسيين سنة 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

angel
Typewriter
✔



    

 

الحسن بن على

معاوية بن ابي سفيان

عبدالملك بن مروان

عقبة بن نافع

angel
Typewriter
محمد بن القاسم الثقفي

angel
Placed Image

angel
Placed Image

angel
Typewriter
الوليد بن عبد الملك.



١ ٢ ٣

اسبانيا

تونس

أنشأ ديوان الخاتم               

رتب الصوائف والشواتى    قضى على الثورات

ا                                          الداخلية

عزل الوالة الظالمين 

القساة والعمال 

قدم القروض المالية 

للمزارعين

angel
Typewriter
باكستان.

angel
Typewriter
وضع للمكفوفين من يقودهم ورتب لهم رواتب.
أعطى المجذومين حتى أغناهم عن السؤال.

angel
Typewriter
عرب الدواوين.







ة لبعدها عن مركز الخالفة األموي

.ثرليتسنى له التحرك بحرية أك







التنظيم الدقيق والسرية التامة في بدابة الدعوة . 1.

نجاحها في حشد المناصرين. 2 .

ضعف حكام الدولة األموية في هذا التوقيت. 3 .





ولة هي مدينة تجمع بين حصانة الموقع وسهولة االتصال بأطراف الد

ومخططة على شكل مستدير ومنظمة تنظيماً دقيقاً 

في المقدرة اإلدارية ، عني بالمظالم ، عامل رعيته بالحسنى ، قلت المشاكل والفتن

عهده ، ركز خالفته على القيام باألعمال العمرانية والخيرية 



.العناية بالعلم والعلماء

المدارس. 1

الجامعات. 2

المكتبات. 3



العباس بن عبد 

المطلب

مروالحميمة

السرية

اعالن الدعوة

القوة واالزدهار

الضعف واالنحسار

3

1

2

angel
Typewriter
عم



إلسالم لم تتحمل الخالفة العباسية في عصرها الثاني مهمة نشر ا

أركانها وذلك لضعف الخالفة العباسية في عصرها الثاني وتفتت

وذلك مما أدى إلى انفصال الدويالت عنها













هاد عودة المسلمين الى التمسك بالدين وبث روح الج

ت والوحدة تحت قيادة موحدة ونبذ الفرقة التي كان

.اقعتفكك وحدة المسلمين واالنتصار في بعض المو

.لقطع اإلمدادات التي تأتي من البحر





ضعف الخالفه العباسية

محاولة السيطرة على مراكز الحضارة 

اإلسالمية

تفكك وحدة المسلمين خاصة في بالد الشام

سوء األحوال االقتصادية واالجتماعية في أوروبا

.ألحقت بالعالم االسالمي  الدمار والخراب

توقف نمو الحضارة االسالمية بسبب 

.االنشغال بالحروب

.عودة الكثير من المسلمين للتمسك بالدين االسالمي

ظهور مدن وقرى وحصون وقالع لم تكن موجودة في 

.العالم االسالمي

لجهاد  أدرك بعض المسلمين خطر الفرقة واالنقسام وبدأت بوادر االفاقة والوحدة ورفع راية ا

.وانضوى المسلمون تحتها بزعامات بارزة من أمثال عماد الدين زنكي وصالح الدين

.عاملوهم باالعتدال والرحمة والتسامح والوفاء لهم باألمان الذي أعطاهم إياه صالح الدين

العصر العباسي األول

العصر العباسي التاني

الصوائف

العواصمالشواتي

زية إنزال هزائم ساحقة بالبيزنطيين وإجبار اإلمبراطورة البيزنطية على دفع الج

.للمسلمين وفتح مدينة عمورية







ضعف المسلمين وتفكك وحدتهم وضعف الخليفه

بدادهم العباسي المستعصم باهلل وتسلط الوزراء واست

بشؤن البالد، الخيانات التي بدرت من بعض 

وقيام وحدات سياسية على ( ابن العلقمي)الوزراء

.حساب الخالفه العباسية





.رفع راية الجهاد وقتال المغول

.على مشورة من يثق برأيهم من العلماء ورجال الدولة



عام524هـ656هـ132

ألن اتساع رقعة الدولة العباسية كان مرتبط مع ضعف 

.الخلفاء في العصر العباسي الثاني













في القرن السابع الهجري



رامية استطاع جنكيز خان أن يوحد قبائل المغول تحت سيطرته ويؤسس دولة قوية مت

.  األطراف

هـ 656قاد هوالكو جيشاً اجتاح به بغداد ودمرها وأسقط الخالفة العباسية عام 

.الميةوقتل آخر خلفائها المستعصم باهلل وقضى على أغلب العلوم والمعارف اإلس

. الطبيعة الحربية للمغول واعتمادهم على حياة التنقل والغزو بحثاً عن الموارد•

. عداء المغول للدين اإلسالمي المنتشر في أواسط آسيا•

أوقفت الزحف المغولي على العالم اإلسالمي والعالم أجمع. 1.

عامالً مساعداً على دخول عدد كبير من المغول في اإلسالم. 2 .

مشاركتهم فيما بعد في الدفاع عن اإلسالم وعن بالد المسلمين. 3.

ألنهم رأوا مباديء اإلسالم السمحة في معركة عين جالوت





ؤثرة عن غياب القوى السياسية الم، قوة المؤسسين األوائل للدولة العثمانية، انهيار الدولة السلجوقية

.الساحة في هذا التوقيت
عثمان بن أرطغرل



محمد الثاني الملقب بمحمد الفاتح

.السلطان سليم األول







.ضعف الوازع الديني وعدم قيام العلماء بواجبهم الدعوي

.ألن البعد عن هللا يؤدي الى ضيق العيش وتردي األوضاع وسوء األحوال وكثرة المشاكل



ضعف الوازع الديني وعدم قيام العلماء بواجبهم الدعوي. 1 .

ضعف الخلفاء المتأخرين وميلهم للترف. 2 .

. اتساع مساحة الدولة وتوع عناصر المجتمع3.

. تردي أوضاع الجيش، وتدخله في شؤون الدولة اإلدارية والسياسية4.

بسبب التضييق عليهم والسيما التجار منهم. 1

رفعوا شكواهم الى السلطان العثماني ولم يستجب لهم. 2

امتداد الدولة العثمانية في أراضي آسيا الصغرى وأوروبا. 1.

اهتموا باألعمال الحضارية مثل انشاء المساجد. 2.

تأسيس فرقة . .العسكرية( االنكشارية)3

ها وصف العثمانيون الدولة السعودية بصفات خاطئة ومنها وصف

.ن منهابالوهابية لتشويه مباديء الدولة السعودية وتنفير المسلمي















4

1

2

2

5

5



سنوات4هـ                     136

سنة23هـ                     193

سنة22هـ                      158



ة تقدموا لما أغار البيزنطيون على مدينة زبطرة وأحدثوا بها مذبحة كبيرة قاد العباسيون حملة عسكري

.بها إلى مدينة عمورية أحصن مدنهم ففتحوها وهكذا حفظ العباسيون للدولة اإلسالمية هيبتها















ترشيد استخدام الطاقة في المنازل والمصانع وذلك عن طريق فصل االجهزة الكهربائية 

ة الغير مستهلكة، والتوعية باستخدام السيارات الكهربائية لتقليل نسبة العوادم ، والتوعي

بمخاطر المبيدات الحشرية والمعطرات التي تحتوي على مواد كيميائية



درجاتبسبب تغيرات درجات الحرارة في الجو تتغير  
متر عن سطح االرض 150الحرارة كلما ارتفعنا  مسافة 



من باقي الغازات االخرى%( 78)غاز النيتروجين بنسبة 

الجويدرس الغالف  لالطالع راجع 

أنواع الغازاتلمعرفة المزيد عن 

(85صفحة )في الغالف الجوي 



مستوى سطح البحر

تروبوسفير

ستراتوسفير

ميزوسفير

*

X







المعلومات من المصدر الرئيسي وعدم نشرها واخذ تجاهلهم 





درجة مئوية23

موسمية جنوبية 

درجة  مئوية 39

شمالية غربية 

غير ممطرة أمطار غزيرة 

حارمعتدلة 



الموقع بالنسبة لدوائر العرضاتجاه الرياح 

القرب من المسطحات المائيةاالرتفاع عن مستوى سطح البحر

فهو متوسط حاالت الجو لفترة طويلة: اما المناخ الطقس هو حالة الجو في فترة قصيرة 









أن الحرارة تؤدي الى تمدد جزيئات الهواء، فيخف وزنه ويرتفع البالون ألعلى، 

واذا برد الهواء انكمشت جزيئاته ويزداد ثقله ويهبط البالون ألسفل



فيخفبسبب ارتفاع درجة الحرارة تؤدي الى تمدد جزيئات الهواء 

وزنه ثم يرتفع الى أعلى وبهذا تكون منطقة ضغط منخفض

ضغطهإذا انخفضت درجات الحرارة انكمشت جزيئات الهواء ومن ثم يرتفع 

ويزداد ثقله فيهبط الى أسفل وهذا يعني تكون منطقة ضغط منخفض





شمالية شرقية 

يمين





(التضاريس ) ارتفاع اإلقليم أو انخفاضه عن سطح البحر 

الغطاء النباتي

-الصقيع  –الضباب 

التي تحت الشمس قد زاد حجمها وارتفعت ألعلىالبالون 

التي في الظل نقص حجمها وظلت باألسفل دون ارتفاعالبالون 

ترمومتر تقليدي أو ترمومتر الكتروني

العاديأوالبارومترأو البارومتر المعدني الباروجراف

لمعرفة سرعتها ودوارة الرياح لمعرفة اتجاههااألنيمومتر

السيكرومترأو ( المرطاب)الهيجرومتر

البرد 









(الجيولوجيا)علوم االرض  

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية







هي بقايا حيوان أو نبات محفوظة في الصخور أو مطمورة بعد تحللها خالل األحقاب الزمنية



طبقة النواة



الغالف الصخري

الوشاح

النواة الداخلية

النواة الخارجية











حرة البرك

حرة الرحا

حرة ثنان







تجرف الرياح الرمال في اتجاهها 

الى مكان آخر فتغطي مساحات 

كبيرة من االرض ومنها تتكون 

الكثبان الرملية



االلتواءات
االنكسارات والصدوع

البراكين          الزالزل

الجاذبية                المياه الجارية

التجوية                            التعرية

تنحصر في تكسير الصخور، في أغلب االحيان تؤدي التجوية الى تعرية

عندما تتحرك تلك الصخور من أماكنها ومواقعها تسمى التعرية



فة ارتفاع حرارة الطبقات السفلى من القشرة االرضية الضعي

يؤدي الى انصهارها ثم اندفاع الحمم الى الخارج بأمر هللا

كم شرق البحر االحمر120بركان حرة عويرض غرب المملكة على بعد 

بركان حرة البرك في غرب المملكة غرب مدينة أبها

بركان حرة الرحا غرب المملكة جنوب سهل التحرير ومدينة تبوك







بسبب سقوط األمطار في فصل الربيع



ة أن تربية الحيوانات والرعي الجائر وقطع االشجار بشكل عشوائي أدى الى تدهور الترب

وإهمال االراضي الزراعية أدى الى تدهور التربة مما أثر على الغطاء النباتي







يعية نثمن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحفاظ على البيئة الطب

وذلك للحفاظ عليها من التدهور والحفاظ على الحيوانات والنباتات النادرة من 

االنقراض



حالة المناخ

شكل التضاريس

نوع التربة

محمية روضة خريم

محمية محازة الصيف

محمية التيسية

البيئة

االنسان

الحيوان

النبات















ارتفاع حرارته على مدار السنه ونزول االمطار على حسب الفصول

ألنها تتحمل قلة المياه

شمال خط االستواء وجنوبه1808بسبب امتداده في نصف الكرة الشمالي والجنوبي بين دائرتي عرض 

بسبب تشابه االقليم الواحد في المناخ والتضاريس ونوع التربة والحياة النباتية والحيوانيه







تحمل الرياح الرطوبة الى منطقة باردة ، تتكثف ثم تتحول الرطوبة الى حالة مرئية

ثقل الهواء على االرض الممتد من سطحها الى نهاية الغالف الجوي

غطاء صخري يحيط بالنواة وينقسم الى الوشاح العلوي والوشاح السفلي

(السيما)والقشرة المحيطة ( السيال)تتكون القشرة االرضية من القشرة القارية 

تسبب انسداد في بعض القنوات والبرك، تهدد مقدار األسمدة التي في التربة

تقليب التربة مما يزيد خصوبتها ، تحفر األخاديد ، تحرك التربة من جانب االنهار مما يوسع مجاريها

الطقس

المناخ



الى تحدث عادة نتيجة للضغط الذي يصيب طبقات الصخور من جوانبها أو من أسفلها مما يؤدي

لتوائيةثنيها لألسفل فتتشكل المنخفضات مثل األودية وقد تتثنى ألعلى فتشكل الجبال اال

براكين نشطة                                 براكين خامدة

براكين هادئة

المناخ                                    التضاريس

النبات الطبيعي

س ينظم الغالف الجوي وصول الضوء الى األرض وانتشاره ويسمح بمرور األشعة المفيدة من الشم

يعمل ويقوم بتوزيع الحرارة والضوء على الكوكب ويحمي االرض من فقدان حرارتها الطبيعية كما أنه

على حدوث دورة الماء بإعادته الى االرض مطرا باذن هللا



تدخل المملكة العربية السعودية في نطاق االقليم الصحراوي

القشرة القارية

القشرة المحيطية
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قصير المدى

قصير المدى

طويل المدى خالل شهرينحفظ سورة البقرة كاملة







يذها أقوم بتصميم جدول ثم أرتب األعمال واألنشطة وفق أهميتها مع مراعاة الزمن المطلوب لتنف

إلى أعمال قصيرة المدى وأعمال طويلة المدى ، بحيث نبدأ باألهم ثم المهم ثم األقل أهمية

طويلة المدىقصيرة المدى

التخطيط وتصميم جدولتحديد الواجبات

الجدية في التزامهحسن تنفيذ الجدول

تسجيل المواعيد النهائية لتسليم األعمال

تحديد األعمال العاجلة والمهمة بوضع ما يدل عليها مثل الملصق أو غيره

وضع  ما يدل على األعمال المنجزة









يعتمد التخطيط على حسن إدارة الوقت

إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني

إدارة الوقت وفق الفترات

إدارة الوقت وفق الفصل الدراسي

إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني

ألنه يرتب األعمال ترتيباً دقيقاً 







هدر الكثير من الوقت في أعمال غير مخطط لها مما جعله يقتصر من وقت أداء العمل 

المخطط له دون اكتماله

عدم هدر الوقت في أعمال غير مخطط لها حتى ال يتم هدر وقت وقت العمل األساسي المخطط له



تحديد خانه في جدول األعمال أحدد فيها األعمال المنجزة لمعرفة كيف يضيع الوقت

وضع جدول مساند لتدوين ما أنجزته مقارنًة بما كنت تخطط القيام به

الصدق والواقعية فيما تكتب من ملحوظات

عندما أخفق في دراستي واحتجت الى وقت أطول من الوقت المحدد في التخطيط

اختيار الوقت والمكان المناسبين لحل الواجبات•

االبتعاد عما يؤثر في تنفيذ الواجبات المدرسية في أوقاتها المحددة مثل التلفاز أو الجوال•

استعمال الساعة لمعرفة الوقت وتحديده تحديداً دقيقاً •

تحديد وقت لالستراحة ال يزيد عن خمس دقائق وعندما انتهي من العمل يمكن استريح استراحة أطول•



الرسم

تعلمت الصبر ، واإلبداع ومحاكاة ما يدور في خيالي



يمارس الهواية تحت إشراف مدرب

الذهاب الى النادي في إجازة نهاية األسبوع

وقت التمرين محدد لمدة ساعة فقط





أ                   د                    ه                   ب                  ج





الزقطة

المقطار

شد الحبل

التعرض لالصابات في حالة اللعب الخاطيء

التعصب في التشجيع

اللعب في األماكن غير المخصصة للعب

عندما تهدر وقتي أكثر من الالزم
عندما تكون غير مناسبة لعمري

عندما ألعب في أماكن غير مخصصة



هي نشاط أو اهتمام يمارس في أوقات الفراغ من أجل تلبية الحاجات الذاتية والتسلية

مناسبتها للعمر وأال تكون مؤذية. 1

تأديتها في أوقات الفراغ. 2

إعطائها الوقت المعقول. 3

ثراؤها معرفياً وعمرياً . 4

تحفيزها للعمل. 5

السباحة
تقوية العضالت

الحفاظ على صحة القلب

التقليل من خطر االصابة بالسكري

القراءة

تنمي المعرفة واإلدراك

تنمي الثقافه لدى القاريء

تجعل عقلك منيراً بالعلم



رن رن يا جرس-طاق طاق طاقية 

جالسين ، يجلس األطفال على األرض على شكل دائرة ، ويقوم من وقع عليه االختيار بالدوران حول الفتيان ال

طاق طاق طاقية ويرد عليه ) ويدور دورة كاملة وهو يردد ( منديل)وهو يحمل بيده طاقية أو محرمة

وطيلة دورانه ال يجوز لألطفال الجالسين ( رن رن يا جرس،  حول واركب على الفرس ... الجالسون 

ختاره إما االلتفات أو النظر الى الخلف وأثناء دورانه يختار من الجالسين في الدائرة أحد الفتيان ويكون من ي

ضع الطاقية طفالً ثميناً أو ثقيل الهمة أو قليل االنتباه والمالحظة، وبخفة يد ودون أن يشعر به أحد يقوم بو

ضعها وراء ظهر الفتى الذي اختاره ، ويسرع بالدوران حتى يبتعد عن هذا الفتى تحسباً من أن يشعر بو

ها في ويلحقه يضربه بها، وإذا انتبه الطفل الجالس في الدائرة عند وضع زميله الطاقية وراء ظهره التقط

ميله الحال ونهض مسرعا ولحق بزميله ليضربه بها قبل أن يكمل الدوران حول الحلقة الدائرية، وإذا أفلح ز

يان في الوصول الى المكان الذي نهض منه وجلس مكانه قبل أن يمسك ويأخذ دور زميله بالدوران حول الفت

و فائزاً أو يضربه بالطاقية اعتبر خاسراً الجالسين في الدائرة ، أما إذا لحق به وضربه بالطاقية اعتبر ه

لمقتول وزميله مقتوالً، أي خارجا من اللعبة ويجلس في وسط الدائرة ، ويصبح هو صاحب الدور بدل زميله ا

ن في الدوران حول األطفال الجالسين وإلقاء الطاقية خلف أحدهم وإذا أكمل الفتى الدوران حول رفاقه دون أ

أسه ينتبه من وضعت خلفه الطاقيه فإنه عندما يصله يلتقط الطاقية من وراء ظهره ويضربه بها على ر

رديد عبارة فينهض في الحال ويلف حول رفاقه الجالسين في الدائرة ، عقاباً له على عدم انتباهه مع األخذ بت

  :

..وهكذا تستمر اللعبة..طاق طاق طاقية     رن رن يا جرس    حول واركب على الفرس   





هواية فن الكورشيه

كرة التنس

جمع الطوابع البريدية النادرة

غير عاجلعاجلعاجل



تحديد الواجبات. 1

التخطيط وتصميم الجداول. 2

تحديد والواجبات العاجلة. 3

إنجاز الواجبات. 4

إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني. 1

إدارة الوقت وفق الفترات. 2

إدارة الوقت وفق الفصل الدراسي. 3

اختيار الوقت والمكان المناسبين لحل الواجبات. 1

استعمال الساعة لمعرفة الوقت وتحديده تحديداً دقيقاً . 2

تحديد وقت لالستراحه ال يتجاوز خمس دقائق. 3


