










.التحدث بأدب وصوت خفيض•

.أال تتحدث بتعالي وترفع عن الناس•

.رأن تتحدث باحترام مع الكبير وتعطف على الصغي•

د عن اتباع التوجيه اللبق عند تقديم النصيحة، والبع•

.المباشر والعلن بهالنقد

.أن تتعاون مع أصدقائها في عمل الخير•

.أن تكون متفاعلة مع الغير في الحوار بأدب•

.إشعار اآلخرين بأهميتهم؛ لكسب احترامهم•

.البشاشة•



﴿َواْذُكْر فِي اْلِكَتاِب َمْرَيَم إِذْ : قال تعالى

( 16)انَتَبَذْت ِمْن أَْهلَِها َمَكاناً َشْرقِّياً 

َخَذْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجاباً َفأَْرَسْلَنا إِلَْيَها  َفاتَّ

لَ لََها َبَشراً َسِوّياً  َقالَتْ (17)ُروَحَنا َفَتَمثَّ

ْحَمِن ِمْنَك إِْن ُكنَت َتقِّياً  إِنِّي أَُعوُذ بِالرَّ

َقالَْت أَنَّى َيُكوُن لِي ُغالٌم َولَْم ( 18)

َقالَ (20)َيْمَسْسنِي َبَشٌر َولَْم أَُكْن َبِغّياً 

ٌن َولَِنْجَعلَُه آَيةً  َكَذلِِك َقالَ َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيِّ

ا َوَكاَن أَْمراً َمْقِضّياً  اِس َوَرْحَمًة ِمنَّ لِلنَّ

َفَحَملَْتُه َفانَتَبَذْت بِِه َمَكاناً َقِصّياً ( 21)

.﴾ سورة مريم(22)

التحدث بصوت خفيض، واحترام الكبير

والعطف على الصغير، مراعاة العمل 

االجتماعي وكيفية تقديمه لمستحقيه،

وكذلك احترام األفراد العاملين في 

.مجتمعها





اإليمان

بقضاء هللا

.وقدره

البحث عن القدوة 

اء الحسنة واالقتض

أمهات )بها 

(.المؤمنين

.االستعانة باهلل

.االعتماد على النفس

.المحاولة رغم الخطأ





نسان إن الثقة بالنفس البد وأن يتحلى بها كل إنسان ويستمد اإل

.هذه الثقة من إيمانه باهلل تعالى





حينما : السيدة مريم رضي هللا عنها

يه أتت أهلها بطفلها الرضيع عيسى عل

كنالسالم بثقة وإيمان باهلل ألنها لم ت

حقيقة بغًيا فكرمها هللا تعالى بوضع ال

على لسان رضيعها عليه السالم بأن

.نطق عيسى عليه السالم بالحق

ة حينما ظلت تبحث بثق:السيدة هاجر

يل في هللا تعالى عن الماء إلبنها اسماع

رعليهما السالم حتى فجر هللا لها بئ

.زمزم

قراءة درس في أحد المواد 

.الدراسية ثم عرضه على زمالئي



.اتخذته بعد تفكير طويل وفرض كل العقبات وتقديرالنتائج



َك تَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسَتِخيُرَك بِِعْلِمَك َوأَْسَتْقِدُرَك بِقُدْ " ِدُر َوَتْعلَُم َوال ْقِدُر َوال أَقْ َرتَِك َوأَْسأَلَُك ِمْن َفْضلَِك، َفإِنَّ

يِه بَِعْينِِه َخْيرً أَْعلَُم َوأَْنَت َعالُم اْلُغُيوِب اللَُّهمَّ َفإِْن ُكْنَت َتْعلَُم هَ  َعاِجِل أَْمِري ا لِي فِيَذا األَْمَر ُثمَّ ُتَسمِّ

ْرهُ لِي ُثمَّ َباِرْك لِي فَِوآِجلِِه َقالَ أَْو فِي ِدينِي َوَمَعاِشي َوَعاقَِبِة أَْمِري َفاْقدُ   َوإِْن يِه اللَُّهمَّ ْرهُ لِي َوَيسِّ

ُه َشرٌّ لِي فِي ِدينِي َوَمَعاِشي َوَعاقَِبةِ  ي َفاْصِرْفنِ أَْمِري أَْو َقالَ فِي َعاِجِل أَْمِري َوآِجلِهِ ُكْنَت َتْعلَُم أَنَّ

نِ ".ي بِهِ َعْنُه واصرفه عني َواْقُدْر لِي اْلَخْيَر َحْيُث َكاَن ُثمَّ َرضِّ





.وقوعها في براثن المعاكسات وتهديدها بالفضح

.َمْن هو وَمْن أهله وما دوافعه لذلك وأخذ بياناته كاملة

ر إما أن يتحدث معه أحد العقالء بالحكمة والموعظة الحسنة أو إبالغ هيئة األم

.بالمعروف .عدم االستسالم للتهديد ومواجهة الخطأ بخطأ أكبر

ع معرفة ولي األمر بما حدث وإما أن يكون متفهماً ويتخطى األمر م

.وجود عقاب أو يفزع لما فعلته ويوقع عليها عقاًبا شديداً 

.إبالغ ولي األمر بهدوء مع حثه على عدم اإلندفاع في تقييم األمر ونصحه بإبالغ الشرطة



.األحزاب وكثرة عددهم•

أزمة اإلحباط والخوف والمعنويات •

.المنخفضة

.نكث بني قريظة للعهد•

.أزمة تفتيش الجيش•

.أزمة الغرور•

طول فترة الحصار وإسالم نعيم بن •

.مسعود•

فكرة الخندق ومواجهة جيش جرار •

.يفوق عدد المسلمين

أبعاد الخندق ومقاساته لمنع عبور •

.األحزاب إلى المدينة•

.تقسيم العمل في حفر الخندق•

.مشاركة القائد العاملين•

.الحراسة وحفظ حدود المدينة•

.القدوة واألسوة الحسنة•

.اتخاذ شعار•

.الهجوم خير وسيلة للدفاع•





.الموضوعات األخالقية والنصائح المهمة.            الموضوعات الدينية



.التدريب على إلقاء الكلمة عدة مرات قبل إلقاءها على مسامع المتلقين•

.االهتمام بنوع الموضوع والهدف منه•



(.37: )واآلية( 34: )اآلية

من خالل عرض الفكرة على الذات 

ومحاورتها إما بالتخطيط الورقي أو 

.بالتفكير المتأني العميق

. حوار الرسول وأبو بكر الصديق داخل غار حراء

:المختلفين في الرأي



2 ،3 ،4 ،7 ،9 ،10

السالم عليكم معلمتي، هل لي أن أستأذن في الحوار وأخذ رأيك في درجتي؟

لكن هل راجعتي إجاباتك جيًدا؟... تفضلي 

قت بها ولكني أعتقد أن هناك بعض النقاط التي أُبهمت علي لذا أخف.. نعم والحمد هلل 

.والبعض اآلخر ربما أفهمه ولكني أسأت التعبير عنه

د هل حددتيه لكي نقوم بمراجعته وبما أنك قد عرضت وجهة نظرك سوف نعي

.الشرح به في الصف، أما ما قد أسأت التعبير عنه فلنتناقش به اآلن

.سوف أكون عند حسن الظن بعون هللا.. شكراً جزيالً لسعة صدرك 

ابدئي بما أسأتي التعبير عنه، وهل تشعرين أنني تعمدت ظلمك أو ما شابه؟ 

.على العكس لقد اعتبرت ذلك تقويم هادئ لتالفي أخطائي في المستقبل بإذن هللا



إن أسباب توفير اآلباء جواالت محمولة 

...لبناتهن الصغيرات تتنوع

ولكن يبرز على رأسها قلق اآلباء على 

أطفالهم، كأن يكونوا في حفلة أو 

مركز تجاري أو مدينة ألعاب، وبدالً 

من االنشغال عليهم عند اختفائهم عن 

األنظار يكون الجوال حالً، وأرى أنها 

ظاهرة طبيعية في حدود الضرورة 

وتوظيفها للحاجة، لكن ال أرى 

استخدام الجوال لصغار السن جيداً 

مياً مطلقاً؛ نظراً لألضرار التي ثبتت عل

والتي لها تأثير على الخاليا 

العصبية والدماغية على الكبار من

كثرة االستعمال، فكيف بالصغار؟

وهذا هو ما يمكن أن ننشره كمعلومة 

.نفيد بها زميالتنا

السالم عليكم 

ية زميالتي العزيزات أتوجه إليكم بالتح

المغلفة بالحكمة والهدى من رب 

...العالمين

حجابك أختي في هللا هو عنوان 

شخصيتك وسترك لذاتك هو دليل 

يه عفتك فجاهدي وسوسة الشيطان وامنع

عن انتصاره عليك واسعي 

لنصرة عفتك وطهارتك ودينك وتممي 

.لشرعيُحسن ُخلُقك بستر بدنك الستر ا

.والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



















.أن أفعله يجب أن يتفق مع تعاليم ديني وتقاليد مجتمعي وشخصيتي وموافقة من حولي

الحاضر تجاربي وذكرياتي السابقة لها تأثير في تشكيل سلوكي

اه ولكن يؤخذ بعين االعتبار عدم المبالغة في ردود األفعال تج

.المواقف المتكررة بخبرات سابقة



.قلة الثقة بالنفس

.عدم اقتناع اآلخرين بإلقائي

نفور الناس بسبب

.غرور الُملقي

سوف يترتب عليه 

.فساد قرارات أخرى

.حب الناس

القدرة على حل 

.المشكالت

.الوصول اتخاذ القرار السليم

.حسن اإللقاء



.قلة الثقة بالنفس

.عدم اقتناع اآلخرين بإلقائي

نفور الناس بسبب

.غرور الُملقي

سوف يترتب عليه 

.فساد قرارات أخرى

.حب الناس

القدرة على حل 

.المشكالت

.الوصول اتخاذ القرار السليم

.حسن اإللقاء

 ِ ِ َذلُِكْم ُيوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللَّ
َهاَدَة هلِلَّ َ َوأَقِيُموا الشَّ

َوَيْرُزْقُه ( 2)لَُه َمْخَرجاً َيْجَعلْ  َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَمْن َيتَِّق هللاَّ

ِ َفُهَو َحْسُبُه إِ 
لْ َعلَى هللاَّ ُ لِ ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّ ُُ أَْمِرِه َقْد َجَعلَ هللاَّ َ َبالِ

(3) َشْيء  َقْدراً ُكلِّ نَّ هللاَّ

َ َوقُولُوا قَ 
قُوا هللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ ُكْم ُيْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَ ( 70)ْوالً َسِديداً َيا أَيُّ

َ وَ 
(71)َرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً َعِظيماً َوَيْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع هللاَّ

ِ لِْنَت لَُهْم َولَْو ُكنْ  وا ِمْن َحْولَِك َت َفّظاً َغلِيَظ اْلَقْلِب الْنَفضُّ َفبَِما َرْحَمة  ِمْن هللاَّ

ِ فِي األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتوَ َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم َوَشاِوْرُهمْ  لْ َعلَى هللاَّ كَّ

لِيَن  َ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ
(1٥9)إِنَّ هللاَّ













ة األُسرة ر لالستف:ميزانيَّ ادة بالمال كمورد التَّخطيط والتنظيم المبكِّ

ة أو الشهريَّة، وت نظيم حركة لألسرة، من حيث معرفة اإليرادات اليوميَّ

ة أو الشهريَّة، مع التَّسجيل المباش ةالمصروفات اليوميَّ .ر في الميزانيَّ

من يقدم الشيء الذي أحتاج إليه بمعلومات دقيقة عنه و:موثوق به

.عالمات تجارية صحيحة

.أي أن األجهزة تعمل بمستوى عالي ال تشوبه أخطاء:كفاءة عالية

.استخدام طاقة أقل لتقديم الخدمة نفسها:كفاءة الطاقة



.حتى ال تتآكل أجزاءها الداخلية ويصيبها الصدأ

.تجفيف أجزائها المعدنية بقطعة قماش من القطن وتعريضها للهواء لتجف ثم تغطيتها

ألنها أكثر أماناً في تحميل المالبس والتشغيل وفي

بعض األحيان قد يؤدي استعمالها الخاطيء إلى 

. جرح اليدين



ة وذات تستخدم المكواة المعدنية لألقمشة السميكة، والمكواة الخفيفة لألقمشة الخفيف

ة فتستخدم األلياف الصناعية أما البخارية فتستخدم لجميع أنواع النسيج، أما المكواة األفقي

سية في في المغاسل الكبرى لكي المالبس بشكل متناسق على مراحل بسيطة والمكواة الرأ

.المحال لجعل المالبس المعروضة في حالة جيدة دائماً أمام الناس

منذ القدم كانت مشكلة كي المالبس وإظهارها بالشكل األنيق عملية مجهدة 

ومتعبة وتلوع الجبد

وابتكر أول آله لكي م 1882سنة ( سيلي)إلى أن جاء المخترع األمريكي 

.المالبس، كان حجمها كبير وثقيلة الوزن

’  ومع تطور الصناعات أصبح وزنها خفيف، وظهر منها أشكال وأنواع عديدة

اع وابتكر أول مكواة بالبخار، وكانت مكواة البخار حديث الناس، وظهر منها أنو

بالبخار وأشكال عديدة ال تلصق أبداً، وتطورت عملية كي المالبسن وأصبح الكي

غير وعلى الطاير رغم التطورات المتنوعة، إال أن عنصر المشقة والتعب لم يت

.كثيراً 



ألن األجهزة المخصصة لذلك يكون محركها الداخلي به جزء يعتمد على وجود الماء 

كذلك مما يجعله يؤدي وظيفته بدقة أما غير ذلك فيؤدي إلى تخريب الموتور الداخلي و

نصاب حرقه وفي بعض  المكانس قديمة الصنع تسمح بوصول شحنة التيار إلينا ف

.بصدمة كهربائية



.حتى ال يصاب جسم المكثف بالصدأ مع تراكم التكاثفات

.بتنظيفها باستمرار بقطعة قماش قطنية جافة

أما إذا إذا كان السفر لفترة قصيرة يوم فقط ال تؤخذ أي احتياطيات

جفيفها زادت الفترة عن ذلك فيجب تفريغها وتركها نظيفة ومراعاة ت

.جيداً ووضع قطعة من الفحم بداخلها



ة ألن ذلك يؤدي إلى كتم الحرار

الداخلية للفرن وبالتالي 

قد تصبح ° 90إذا أردناها 

.أعلى من ذلك فيحترق الطعام



التأكد من أن خرطوم التوصيل المطاطي ال يوجد به تشققات وأنه ذو نوعية•

.جيدة، وأن طوله مناسب لتجنب تكّون إلتواءت حادة به•

إذا ظهرت فقاعات دل)التأكد من عدم وجود تسرب للغاز باختبار رغوة الصابون •

.والبعد عن الكشف عن التسرب بواسطة أعواد الثقاب( ذلك على وجود تسرب•

النتهاء التأكد من تحويل مفاتيح مواقد الغاز من وضع التشغيل إلى وضع اإليقاف بعد ا•

ة من االستخدام، وأيضاً غلق مصدر الغاز عندما ال يكون قيد اإلستعمال أوعند مغادر

.المكان

لتجنب تسرب الغاز عند الطهي يجب التحكم بقوة اللهب في حدود المعقول حتى ال•

.ينسكب ما يطهى على الموقد ويتسبب ذلك في تسرب الغاز



.ألن ذلك يؤدي إلى إحتراق الموتور الداخلي نتيجة لزيادة الجهد



.ألن الزجاج واألواني الخاصة يساعد على نفاذ اآلشعة فوق الحمراء بعكس األواني المعدنية كاأللومنيوم

.لعدم حدوث تسرب آلشعته للخارج فتؤذي أجسامنا

لعدم امتصاصها جزء من األشعة مما يؤدي إلى تأين الهواء وحدوث ما يسمى 

.بالقوس الكهربائي الذي بدوره يؤذي الجسم



.ألن الزجاج واألواني الخاصة يساعد على نفاذ اآلشعة فوق الحمراء بعكس األواني المعدنية كاأللومنيوم

.لعدم حدوث تسرب آلشعته للخارج فتؤذي أجسامنا

لعدم امتصاصها جزء من األشعة مما يؤدي إلى تأين الهواء وحدوث ما يسمى 

.بالقوس الكهربائي الذي بدوره يؤذي الجسم

ية هي نوع من الموجات اإلشعاعية الطبيعية الكهرومغناطيس( الميكروويف)أشعة 

ي أجهزة ف( الميكروويف)وتستخدم آشعة . والتي تتكون عند مرور التيار الكهربائي

ية، وُيعد التلفاز وأجهزة اإلتصاالت وبعض األجهزة الطبية وبعض التطبيقات الصناع

ة لهذه في األفران من أشهر وأوسع التطبيقات العملي( الميكروويف)استخدام آشعة 

ل اآلشعة، وذلك لقدرتها على اإلنعكاس على األسطح المعدنية ونفاذيتها من خال

وسهولة امتصاصها في المواد( البالستيك)و( السيراميك)و( الورق)و( الزجاج)

ميز تت( الميكروويف)الغذائية دون رفع درجة حرارة المكان المستخدمة فيه، أجهزة 

ي بوجود قطعة معدنية أو وعاء معدني بداخل الفرن لتكون ظاهرة القوس الكهربائ

(arcing )أو الهواء المتآين، وذلك نتيجة لوجود شحنة كهربائية بين القطعة

ة مثل المعدنية أو الوعاء المعدني وبين جدار الفرن المعدني، وهذه الشحنة الكهربائي

ويات الهواء المتآين الناجم عن سحابة رعدية، ويؤدي التعامل الخاطيء والعبث بمحت

لفرق جهاز الفرن إلى الوفاة أو الصاعقة الكهربائية المميتة أو الضارة جداً نتيجة

(  فولت3000)الجهد العالي للتيار الكهربائي داخل الجهاز والذي يكون في حدود 

"  الميكروويف"من التيار الثابت، ويؤدي تعرض أجزاء الجسم مباشرة إلى آشعة 

جزء لتلف األنسجة، ويحدث ذلك فيما لو تمكن أحد من تشغيل الجهاز وإدخال يده أو

(  الميكروويف)من أجزاء جسمه في داخل فرن الميكروويف، ولذلك ال تعمل أفران 

رض وباب الفرن مفتوحاً خشية من تسرب اآلشعة لخارج الفرن، ويعتقد أن التع

عيد، التراكمي آلشعة الميكروويف يؤدي إلى تكوين خاليا سرطانية على المدى الب

ويرجع ذلك لقدرتها على تبخير جزيئات الماء من الطعام وارتفاع درجة حرارته

ماء نتيجة لتبخر الماء، ولذلك فإن األطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من ال

.تنضج بسرعة أكبر من المواد الغذائية األقل ماًءا



تزويد المكنسة الكهربائية بجهاز )

(.تحكم عن بعد

تزويد بعض األفران أو األجهزة)

بعقل اصطناعي مبرمج يقوم بطهي

الطعام وفقاً إلدخال بيانات

(.مكوناتها

قت تشتكي الزوجة غالًبا عن عدم توفر الو

لالهتمام بشؤونها أو إرهاقها من تأدية 

المهام المنزلية واحتياجها للخادمة

بط لمساعدتها  أو انتقاد من حولها لها فُتح

الزوجة وتنهار بل وتتأذى نفسياً، مما 

نزعاجها الدائم وربما أيضاً ايؤدي إلى 

م جميعنا يدرك أهمية تنظي. تدهور صحتها

حيح الوقت واستغالله بالشيء المفيد والص

والزوجة تحتاج  لتنظيم الوقت والمهام 

ير بالبيت كما تحتاج إلى معاونة ومساعدة غ

الخادمة لذا كان لألجهزة المنزلية

أهمية قصوى في حياتها فهي تساعدها 

على ترتيب وقتها وإنجاز مهامها بسرعة 

ونظام وتحديد أوقات العمل كما أن لها 

إيجابيات وسلبيات تظهر مع سوء 

استخدامها، ولكنها في النهاية تكون 

اعدها إيجابياتها أكثر من سلبياتها ألنها تس

.في إنجاز المهام وتوفير الوقت والجهد



الحياة بدون 

كهرباء تعني 

الظالم، والرجوع 

لعصور بال 

.تكنولوجيا

الحياة بدون 

الماء تعني 

الموت ألن 

الماء مهم لحياة 

الكائنات الحية

جميعاً وبدونه

سيجف سطح 

الكرة األرضية 

.ونموت

.عدم اإلسراف أو البخل وإنما القسط في اإلنفاق



الماء هو أساس الحياة حيث يشغل

%  71مساحة تبلُ نسبتها حوالي 

من حجم الكرة األرضية والمكون 

.الرئيسي لجسم الكائن الحي

.الصورة األولى تعبر عن الترشيد في استخدام الماء لكون البيئة جافة تستلزم الحفاظ على الماء

.أما الصورة الثانية فهي تعبر عن اإلسراف في استخدام الماء

عدمحتى ال نفقدها مما يؤدي إلى جفاف المصدر أو المورد، وألن ديننا حثنا على 

.اإلسراف



مياه نسبة لندرة األمطار بالمملكة تنحصر موارد المياه  في المياه السطحية وال

.الجوفية فقط، فهي كافية في حالة استخدامها بغير إسراف





.استبدالها بألعاب أخرى
يجب إصالحه، 

وحتى يتم ذلك

يمكن وضع 

وعاء مكان 

.التسرب

ا، يجب ترشيد استهالكه له

.واستخدام الري بالتنقيط

غلق الصنبور واستخدام 

. كوب ماء بدالً منه

يمكن غسل الفناء مرتين 

باألسبوع أو استخدام وعاء 

.مليء بالماء

ذا األمر كثرة التنظيف بالماء وعدم تقنينه والقيام به: نعم هناك تصرفات خاطئة أخرى مثل

ستخدام عدة مرات بطريقة عشوائية دون نظام وترشيد كاالستحمام أكثر من مرتين يومياً با

.طويلالمغطس، أو الصنبور المفتوح لوقت

لماذا هذا الحزن؟:األولى

.قد أساءوا استخدامي فأُْهَدْرت ولم يعد لي مكان بينهم: الثانية

.لكي كل الحق أما أنا وهلل الحمد فقد رشدوني فبقيت معهم أعاونهم وقتما احتاجوا إليَّ : األولى

.فلتحمدي رب العالمين لم يسرفوا فيِك فسعدتي بهم وسعدوا بكِ : الثانية



.ترك المكواة تعمل أثناء الحديث بالهاتف إسراف.تشغيل سخان الكهرباء أثناء الصيف إسراف

.إضاءة المصابيح والتلفاز وترك الحجرة إسراف.ترك التكييف يعمل والنافذة مفتوحة إسراف



.تصعب الرؤية، ولن نستطيع فعل شئ لعدم وضوح الرؤية

.ال يتم تشغيل المكيفات إال عند الحاجة
.ُيجَمع الغسيل ذو اللون الموحد لغسله مرة واحدة حتى ال يتم تكرار عملية الغسيل كثيراً 

.اإلرتفاع بقدرة الموزع الكهربائي للتوفير في توزيع األحمال



ن فتح النافذة لدخول الضوء بدالً م.إضاءة المصابيح مع ضوء النهار

.المصابيح

.النوم دون اإلضاءة.إضاءة المصباح أثناء النوم

تشغيل المكيف مع فتح األبواب 

.والشبابيك

ل غلق األبواب والشبابيك عند تشغي

.المكيف

.حتى ال أسرف في استخدام الكهرباء



تسعى المملكة ألن تصبح المصدر األول

في العالم للطاقة الكهربائية النظيفة 

التي يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية، 

وتقر المملكة الجهود المبذولة لتطوير 

الوقود : )أنواع الوقود البديلة مثل

الطاقة –طاقة الرياح –الحيوي 

للملكة العربية السعودية ( الشمسية

مكانة رائدة في مجال أبحاث الطاقة 

ولقد دعت لالنتباه . الشمسية وتطبيقاتها

إلى الدعوة بشأن التحول من أنواع 

الوقود األحفوري إلى البدائل األخرى 

منبهاً من العواقب الوخيمة التي يمكن

أن تنتج عنها فيما يتعلق بإمدادات 

الطاقة العالمية وكذلك بالنسبة للبيئة

ولكن سيستمر استخدام . الطبيعية

الوقود األحفوري بجانب البدائل األخرى 

.لتلبية احتياجات المملكة من الوقود











.الماء سر الحياة



ا     ل   ت    ي   ا     ر

ا     ل    غ   س   ا   ل    ة

ا     ل    م    ر   ش   د   ة

ا     ل    ب   خ   ا    ر   ي    ة

ا    ل    ك  هـ    ر    ب   ا    ء

ا    ل    ث    ل   ا    ج    ة

ا     ل   م   ض   ر   ب

ا     ل    م   ي   ك    ر  و    و   ي   ف 

ا    ل    م     د   ف    ا    ة

. الماء ثروة

.مصدر الحرارةالغاز

.غير موصلة للكهرباءقاعدة معدنية ثابتة

.تنظيف خرطوم المكنسة

.األواني الزجاجية والورقية

َك َثَواباً َوَخْيٌر أَمَ  الَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربِّ ْنَيا َواْلَباقَِياُت الصَّ (.46)الً اْلَمالُ َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

َ ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِ
ْهلَُكِة َوأَْحِسُنوا إِنَّ هللاَّ ِ َوال ُتْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّ (.19٥)ينَ َوأَنفِقُوا فِي َسبِيِل هللاَّ

ُه ْسِجد  َوُكلُوا َواْشَرُبوا َوال ُتسْ ﴿َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ مَ :قال تعالى ِرفُوا إِنَّ

.﴾(٥1)ال ُيِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن 


