












ذهبت هند الى المكتبة وأخذت تقرأ الكتب لتجمع معلومات عن فوائد النخل فقرأت 

عن أهمية التمر للصحة واستخدام االنسان قديما للجذوع في صناعة المراكب 

.واألواني

الحقل

مدينة

حتى



تكسر                    المطبخ                       الصدق                   عامر

يحب                       الوطن                    الطعم                    صغير



ـي

ـو

ـا

خوخة                       جزرة

عينه                         له

بيت                            بدأت

بعثرفعل

أزال



ماذا تقرأ كل يوم؟

من دافع عن الوطن؟

هل تحب مدرستك؟

ال                                     ال

تحكي

تجلس

















في حجرة الطعام ، في المساء

التقط علي الكعكه بشماله

الن النبي أمرنا ان نتيمن في كل شيء 

واليمين شعار المسلم

“وهل من الضروري أن نأكل باليمين؟”: السؤال هو

“بالطبع يا أسماء فإن اليمين شعار المسلم”: وأجابها الجد



.في كل أمورنا كالشرب والكتابة والمصافحة وأخذ األشياء

قرر علي في نهاية القصة أن يستعمل يده اليمنى في كل شيء 

.وأؤيده في ذلك

اليمين  شعار المسلم





كم عدد الشخصيات في القصة؟•

أين جلس الجد مع أحفاده لتناول الكعك؟•

ماذا طلب الجد من علي عند تناول الكعك؟•

لماذا يتم استخدام اليد اليمنى في األكل؟•

متى قرر علي استخدام يده اليمنى دائًما؟•









.ألن وفاء كانت مريضة

.أن يرافقنها في الزيارة الى زميلتهم وفاء

نجلس في ، نقرع الباب بهدوء، نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها

.ندعو لها بالشفاء، المكان المعد للضيوف

.فرحت وفاء عندما رأت معلمتها وزميالتها



.بعد عدة أيام عندما تم شفائها

.حمًدا هلل على سالمتك

.تقل المحبة والمودة بينهما





بقي

ذهبفعل

.انصرف محمد خارًجا



مريضة –المعلمة –المدرسة –الزيارة 

هللا -بابه  



.إن زيارةَ المريض واجبة

إن وفاًء مريضة  
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ثم يسير الى المسجد بهدوء وعند باب المسجد يخلع حذاءه ويدخل برجله اليمنى 

.ثم يصلي تحية المسجد ثم يصلي خلف اإلمام

.إن ضرب الحيوانات تصرف خاطئ

انصحهم بتناول الطعام الجيد والمفيد للحفاظ على صحتهم 









.إلى ملعب الحي

.فرع شجرة ملقى على األرض

ثامر

.عامل النظافة

.أن نبعده عن الطريق

.تنتشر القمامة في المدينة



أبعدأترك

.أزيل األذى عن الطريق إذا وجدته



عا               مـ           ـل

بـ              ـعيـ            ـد 



سأرفعه                                                     إماطة

مكانه                                                      صدقة

صديقه                                                  النظافة

لمساعدته                                               القمامة





إن

إن



هداية

رضا

ارتقاء

إتقاء

اعتداء
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ذهب أحمد ورفاقه إلى شاطئ البحر وبينما هم يلعبون الكرة رأى قارورة 

إماطة األذى عن ”: مكسورة وتذكر قول الرسول صلى هللا عليه وسلم

.فحملها وألقاها في حاوية القمامة، “الطريق صدقة



البقرةاالسراء



الزيارة

المعلمة

وفاء                    الشفاء
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.إن المشروبات الغازية ضارة

.إن إماطة األذى عن الطريق واجب

وصلت•

علمت•

سألت•

غابت•

شربت•

صحة•

القمامة•

معلمة•

صدقة•

سأزيله•

مكانه•

صديقه•

بابه•

منه•



زمالء

أسماء

أخطاء




