
بُ بُ بُ 

َبطة

تُ تُ تَُ

ت فاح

ثُ ثُ ثُ 
َثلج

جُ جُ جُ 

َجمل

حُ حُ حُ 

َحليب

خُ خُ خَُ
خ يار



خَخوْ سأفَزرج

ََ حَْ بََْحاُسوثُمَثل ِْقب



ذُ ذُ ذَُ

رة ذ 

رُ رْبرُ 

َرأس

زُ زُ زُ 

َزمزم

سُ سُ سُْ

شُ شُ 

َشمس

ُصُ صَُ ص 

َحف م ص 



ةُ شََُرافَُ

وخَْ فُ ر 

كُ د ي

ةْ فََْرازَُ

ةة ْتُ 

ةةُْةُْتُ 



طْبطُْطَْ

فل ط 

ظُ ظُْظَْ

ل ظ 

عْ عْبعُْ

َعصفور

غْبغُْ
غْ 

َغزال

فْ فْبفُْ

َفصل

قُ قُْقَْ

حق ل



ةْ سَْرََْمدْ 

رُْمُْقَْالَْ

نُْطَْوَْالْ 

ورْ فُُْعصْ 

فتاَحَعلمَشجرة م 



كْ كْبَكظ

ُكرةْ 

لْ لْبلُْ

ََلعب

مْ مْبمَْ

م َسدس

نْ نْبنُْ

ارنَْ

هْ هْبهُ

َهاله

وْ وْبوُْ

َولد
يْ يبْيُْ

َيحَيي



ئَْحببْ أُْ اطب لَنظيبفْباالش 

َبحُ  الَنظي فُ الَماءُ ف يأس 

َماء َرةالس  ه  الن ورالز 

ر دالَبح  المَسج 



ن وح

ن ور

َصاد

امصَْ

يش ر 

يم ر 









.الَولُد يَُساعُد َجدَّتَه وَهذا ُسلوٌك َجيدٌ 

.وَهذا ُسلوٌك َمْحمودٌ أبِيِه راس اإلْبُن يُقَبِّل 

َحْولَ ِطْفالن يَتََجادالن 

َمْوضوٍع ويَْشتَبكان بِاأليدِي 

.ُسلوٌك مذُمومٌ وَهذا 

ولَدان يَُسلَِّمان على 

بّْعٍض وهذا ُسلوٌك 

.َمْحمودٌ 

.اْلبنُت تَْسقِي أمَّها وهي َمريضةٌ وهذا ُسلوٌك َمْحمودٌ 

اْلَمْنزلَ أْحالُم تُرتُِّب 

ها  ُمساعدةَ ألمِّ

.ُسلوٌك َمْحمودٌ وهذا 



يبراقأ

أقاربي

َحمدمُْ



ي َجد 



تَْسأُل أْحالُم والَدها َمتَى نَْخرُج إلى اْلبَِر يا أبِي؟

.التقْت األْسرتَان في البِر وتبادَل أفراُدهما التحيةَ 

.ركبْت األسرةُ السيارةَ واْنطلَق الجميُع إلى البرِ 

أبو ُعَمر يكلِّم أبو طاَلل ويَْسألُه 

رأيِه في الخروجِ عْن 

.لِنزهةٍ 

.المكاُن أْصبح معداً لِلنزهةِ 



.اْلولدان يَْلعباِن بِالكرةِ واْلبنتَان يَْلَعبان بِالمضربِ 

.أبوُعَمر يَأُخُذ رأَى أبا طاَلل فِي أْن يَتَسابقا في الجريِ 

.الجريِ بََدأْت ُمباراةُ 
باقِ  .أبو ُعَمر يَُهنِىء أبو طاَلل بِفوِزهِ في السِّ

.َرَكبَْت كلُّ أْسرٍة سيارتَها وَعادت إلى َمْنزلِها

.قبَّلْت أْحالُم رأَس أبِيها وَشَكرْتهُ على النُّزهةِ 



طلبتُاحالمُمنُوالدهاُانُيذهبواُفيُرحلة

نعم،لبيُوالدُاحالمُطلبها

.إلى اْلَعمِّ أبِي طاَلل

ْحلَ َجَمُعوا ُكلَّ َما يَْحتاَُجون ةِ إليِه فِي الرَّ

.مًعا
.لَِعَب اأَلَْطفَاُل اْلُكَرةَ 

.لُْعبَة ِسبَاِق اْلَجْريِ 

.َعاَدْت اأْلُْسَرةُ فَي اْلَمَساءِ 

لَةً َها َكانَْت ِرحْ اَل َشْيَء، أَلَنَّ 

.َجِميلَةً 

نزهةُمعُالعمُابيُطالل











لةُالَرحموتعنيُزيارةُاَلقاربُوالسؤالُعنهمُ ص 
انُت خصصُي ماًُنصلُفيهُارحامنا

باركُهللاُفيكُياُابني.قالُلهُرايُجميلُ

.أََمَر بِِصلَة الَرِحم

.ُكل َمن تَْربِطُنَا بُِهم ِصلَة قُْربَى

ِحم تَْعنِي ِزيَاَرة اأْلَقَاِرب، َوالْ  َؤال َعْنُهم، َوتَفَقَّد أَحْ ِصلَة اْلرَّ َوالِِهم، سُّ

.أَْفَراُحُهم َوأَْحَزانَُهمَوُمَساَعَدتِِهم ِعْند اْلَحاَجة، َوُمَشاَرَكتِِهم

ص يَْوَما نَِصل فِْيه أَْرَحاَمنَا .أَن نَُخصِّ

.قَال لَه َرْأي َجِمْيل، بَاَرك َلْلْاَّ فِْيك يَا بُنَي

تعلمتُانُاصلُاقاربيُوانُاقومُبزيارتهم



ة ُاجَْحَُال ُ

مُ َيوالْ 



ذياَع مال م  الَيو 

ال و  الَرح مالس 
َمرُ  نيَُْع 

لَ ُْ ودةعَْصب



يُوُأَبيأ .حفظُأم 

أ حميَُوطني

َوفقن ي



يل ُ ُالَرأيَُجم  إن 

ُاإل سالَم َُرحمةُ  إن 

ة ُ الَجد 

لخال ُْاَْ

الَعمُ 





ِْبفَْ َبي
ََ بْأَ َبُصُح ْ نْالَمدَرَس ب وُدْمب ُُ َْي ُُ َوا

بي لةُق ر  ُص  حامَُمنُترب طناُبهم  اَلَر 

َوال هم ُأقاربيُوأَتفقدُأح  أناَُأزور 







.إِلَى َمْكتَبَةِ اْلَمْدَرَسة

.جلََس ُعَمُر في الَمْكتَبَةِ حزيناً 

لِ ْنِشَاالِهِ بُِمتَابََعة بَْرنَاَمجَ لَْم يَْخفِْض َصْوَت التِّْلفَاِز َكَما أََمَرهُ َجَده اَل  .هِ اْلُمفَضَّ

ه، َويَْطلُب اْلسََّماح ِمْنه .يَْعتَِذر إِلَى َجدِّ

ل .لُمتَابََعة بَْرنَاَمَجه اْلُمفَضَّ

ف َخاِطىء وَمْذُموم ف عمر تََصرُّ .تََصرُّ

.طَاَعةُ اْلَجدِّ فيَما يَقُوُل، وَسَماُع َكالم اْلَكبيرِ 

انُاقومُبطاعتهماُ





ضاَْ رب

ح زنمفرد

ضَبْاَاَبْمنْاََنِغْب



ةَُْرسَْدْ مَْال ُ
ةَُْتبَْكْ مَْ



حببَْصَْ

َمرَْعُْ

ُْب التلفا

أخطات

طاع 

حصِ

الِقراءة

التالميذ

المفضل

السماح





نإبْ



لبسُْتَْ ْج 

عُْ َيسَتمب

َبلُْ َيِق





تاذُالَتالميذ ي َعلم ُاألس 

َعليَُماُفَعلتُ  َُياَُجديُ  أَعتذر 



مةُ  ال بس 

ياض رب

َْج ُْ ه  ََ

ُحلَوةُْ

أَنَفَِقتُْ
رَوَض ُْ
ال َحنانُْ

َتحكيبْ

إبنْ 



فمعلم

عم



َتفضلْأََيبْ

لنْأَلُبَِْْمرهْاخري



َبيُْدُرساُْمفبيدة
ْأُم يَْوأَ ن  لُمْمب َُ أََت

َولهم َناْأَحُاَنُهُمْوَْنَتفَِقُدْأَح  ُكْأَقارب ُنَشارب

حمْمنْاََسَابُْدُخولْالْجن ْ ل ْالبرب صب



َوفَفَكُهللا

َجَزاَكُهللاَُخَيراًُ




