
 

 موضوع تعبير عن األسرة الكويتية

الوطن هو األرض التي ولدنا عليها ونشأنا فيها متمتعين بخيراتها آمنين من كل 

سوء، فالوطن بمثابة األم المعطاءة التي ال تبخل على أبنائها، ومن واجب األسرة 

أبنائها على حب الوطن، وتقوية الشعور باالنتماء إليه، واألسرة الكويتية من تربية 

األسر التي تسير في هذا الطريق مرسخة مبادئ حب الوطن في نفوس أبنائها، وال 

توفر األسرة الكويتية جهداً في التعبير عن حبها لوطنها فهي مضرب لألمثال في 

ا صغارا كانوا أو كبار لبناء مجتمع حب الوطن، وترسيخ هذا الحب في نفس أفراده

 .سليم فسالمة الوطن من سالمة األسرة

  موضوع األسرة الكويتية وحب الوطن

الوطن أغلى ما في الوجود، فليس فقط هو بقعة األرض الجغرافية التي نحيا عليها، 

بل هو عرض اإلنسان ومهوى فؤاده، تعيش األسرة الكويتيّة على المبادئ المرّسخة، 

ل ما يعلّمه الكويتيين ألبنائهم، حّب الوطن، وتشبثهم باألرض، ويعيش كافة فأوّ 

الكويتيين في وطنهم على مشاعر االنتماء والوطنيّة واالنغماس في أرض الوطن 

وترابه، وهذا أقل واجب على اإلنسان، فهو يعيش تحت سقف الوطن، ويتنعّم في 

ع عنها، فاألرض عرضخيراته ومقّدراته، فواجب عليه حّب أرضه والّدفا . 

 موضوع قصير دور األسرة الكويتية في ترسيخ مبادئ حب الوطن

إن حب الوطن ال يتمثل فقط بتوجيه مشاعر الحب له أو اإلحساس باالنتماء إليه، 

فالوطن بحاجة إلى من يجسد هذا الحب على أرض الواقع تجسيداً جلياً وراسخاً 

مد على كفاح أبنائه، ومما ال شك فيه أن يمهد الطريق أمام عجلة التطور التي تعت

هذا أهم ما يشغل األسرة الكويتية التي تعمل على تربية أبنائها تربية كاملة متضمنة 

حب الوطن قوال وفعال، فأول ما يتعلمه الطفل فيها هو الحفاظ على مرافق بالده، 

الدؤوب ونظافتها، والدفاع عنها، والمساهمة الفاعلة في تطويرها وذلك بالعمل 

بشكل يليق بالوطن بعد وضع خطط وتنفيذها بأفضل صورة وبث الوعي المتكامل 

 .وتذكير أبنائها باإلنجازات الوطنية على الصعيد المحلي والدولي

 موضوع قصير عن عالقة األسرة الكويتية بحب الوطن

إن األسرة هي العينة المصغرة عن المجتمع الذي يمثل أساس الوطن وهي خلية 

المتكاملة، واللبنة األساسية التي ينشأ الوطن مستنداً عليها فحب الوطن يبدأ  العمل

من تكوين األسرة المتحابة وإسقاط المحبة، والتعاون القائمين بين أفرادها على أفراد 

المجتمع عامة لتكوين مجتمع قوي يشبه العائلة السليمة، فكل فرد يسعى ليعطي 

وطنه وحب الوطن هو الحب الفطري في صورة جميلة عن عائلته، وبالتالي 

اإلنسان والذي يترسخ بالتربية السليمة والتنشئة الكاملة، وهو ما توفره األسرة 

الكويتية ألفرادها فهي مثال متكامل عن حب الوطن واالنتماء إليه، بعيداً عن أي 

انتماء آخر، حيث أن جميع الدول فيها مواطنون من معتقدات وانتماءات متنوعة 



 

النتماء للوطن هو ما يجمع هؤالء الناس، وهذا ما يتم مراعاته في الكويت بدءا وا

 .من األسرة التي تشجع على تقبل اآلخر وصوال إلى كامل المجتمع

 موضوع قصير عن حفاظ األسرة الكويتية على العادات والتقاليد

ألسرته ينشأ اإلنسان برؤية ضبابية غير واضحة عما حوله، ويتمثل الدور األساسي 

في إيضاح األمور أمامه وتعليمه، ولكل أسرة عادات وتقاليد مقتبسة من تقاليد 

المجتمع، والوطن الذي تعيش فيه، وتختلف هذه العادات بين األوطان فقد نرى 

أشياء إلزامية في دول معينة، وهي غير إلزامية في مكان آخر، فالعادات والتقاليد 

رى، وهي ما تميزه وتعطيه البصمة الخاصة، هي صورة الوطن أمام البلدان األخ

 .وتتمثل مسؤولية األسرة الكويتية في الحفاظ على العادات المميزة على مر الزمن

  موضوع عن احتفال األسرة الكويتية بعيد االستقالل

شباط من كل عام، ويحتفل بهذا  -فبراير 25يصادف عيد االستقالل الكويتي يوم 

 1950يخ عبدهللا السالم الصباح حاكما لدولة الكويت عام اليوم بمناسبة تتويج الش

للميالد، وتحتفل جميع مكونات المجتمع بهذا اليوم المميز، وتبدأ االحتفاالت من كل 

منزل وفي كل أسرة حيث يقوم األفراد بتزيين المنزل، وإعداد الحلويات، وتتزين 

الكبير للوطن فاليوم الشوارع، والسيارات باألعالم الوطنية تعبيراً عن الحب 

الوطني يمثل ميالد األمة وهو تذكير رسمي بالحقوق التي يمنحها الوطن ألبنائه، 

 .والواجبات التي تترتب عليهم مقابل ذلك

 موضوع عن حب الوطن قصير لألطفال

حب أرض الوطن والتعلق بها ال يأتي من الالشيء فلوال هذه األرض الحبيبة لما 

ألمان واالستقرار، فهو المكان الوحيد الذي يلجأ إليه اإلنسان تجدد الشعور باألمن وا

عند الشعور بالخوف والخطر وبالرغم من عمل اإلنسان فيه ليالً ونهاراً ال يمكن 

تعويض جزء بسيط من حقه فهو العماد األساسي الذي يستحق العمل الجاد ليس 

والدفاع عنه في أي  األقوال فقط، كل فرٍد صالحٍ في الوطن هو من يقوم بالتضحية

وقٍت وحين والحفاظ على أثاثاته وممتلكاته الخاصة وهو نفسه من يجعل حياته 

مكرسة للحصول على العلم في أعلى درجاته وتسخيرها في بناء الوطن وتحقيق 

الفائدة له، يمثل الوطن العائلة الثانية لكل إنسان فبدونه ال يعرف معنى االنتماء 

بين شعبه في العديد من األمور منها العرق والجنسية واللغة والتاريخ العريق يجمع 

الواحدة والعادات والتّقاليد جميعها على هيئة قاسم مشترك يعملون على الحفاظ عليها 

 .مدى الحياة وتقويتها من حين إلى حين

 موضوع تعبير عن األسرة الكويتية وحب الوطن كامل العناصر باللغة اإلنجليزية

كنوز التي يحصل عليها اإلنسان، فال إنساٌن من دون وطن، وال حياة الوطن أغلى ال

إنسانيّة من دون وطن، وفيما يأتي نرفق موضوع قصير باللغة اإلنجليزيّة عن 

 :األسرة الكويتيّة، وحبُّ الوطِن مع التّرجمة



 

The Kuwaiti family is one of the Arab families that loves 

large family gatherings. It is the customs and traditions of 

the Kuwaiti family that the head of the family from time to 

time makes a great deal of resolve to resolve it with 

friends, relatives and neighbors 

where the wife prepares the food in a  large enough 

quantity to attend, with the help of the women of the family 

and the neighbors close to the family, and the list of 

dishes that she makes is expensive from Kuwaiti folk 

dishes, so the pilgrims sit at the dining table talking and 

conversing, and they feel indescribable happiness with 

this generous combination  

How beautiful are the customs and traditions of Arab and 

Kuwaiti families in particular, as they are among the habits 

that spread love and increase cohesion between people. 

وحب الوطن كامل العناصرترجمة موضوع تعبير عن األسرة الكويتية   

األسرة الكويتية من العائالت العربية التي تحب التجمعات العائلية الكبيرة من عادات 

وتقاليد األسرة الكويتية أن يقوم رب األسرة من وقت آلخر بقدر كبير من التصميم 

لحلها مع األصدقاء واألقارب والجيران، حيث تقوم الزوجة بإعداد الطعام بكمية 

تكفي للحضور وذلك بمساعدة نساء األسرة والجيران المقربين من األسرة  كبيرة

فيجلس الحجاج   وقائمة األطباق التي تعدها غالية الثمن من األطباق الشعبية الكويتية

على طاولة الطعام يتحدثون ويتحدثون ويشعرون بسعادة ال توصف مع هذا المزيج 

لعربية والكويتية على وجه الخصوص، السخي، ما أجمل عادات وتقاليد العائالت ا

 .فهي من العادات التي تنشر الحب وتزيد من التالحم بين الناس

  

 


