
السماء       الدين 

النمل         التسامح
الطب        الضباب

الربيع        الزكاة

ل اللي-الصاله     الطريق

البيت          الهدهد 

الحج         القدر 
األم            المناره 

الكوثر         الجمل 

ٌبوره  َسٌبورةٌ         َسٌبورًه          سَ 
اء  فناٌء            فناًء               فن

صيٌف          صيًف           صيف  
بدٌر              بدًر           بدر  

حديقٌه            حديقًه           حديقه  



تةتتتةة
ههتههته

عص             فو         ر

مج             ت            ه              د

مك              تو           ب 

هذه                             هذان

هؤالء                           هذا

ي       ى        ي       ى       ي       ى       ى



تخضر االشجار في فصل الربيع

اجتمعت األسره لتناول طعام العشاء 

المسلم محافظ علي صلواته 

حزين 

اسم

فرح

أخي سعيد بنجاحه 

ر      ا  ي      يا  ي  ا و
ا        ا  و       و       ا         و        ا        ا 



السجادة   النور      النهر   الثوب 

المدرسه  االبناء  البحر     الخبز

ماذا                             كيف

هل                             لماذا
من                               متي 

طالبتان                      طالبات

ينبستانان                     بسات
كتابان                     كتب

جاران                    جيران

قرأ 
شاهدت 

وقفقدم 



و

ف
ثم

.؟                                

في           من

عن         الى 
علي 

خالد       غابة
مفترس    صادق
عصير    األرنب

مهند       قصه 

غابت        خرج
يتسابق      اكتب 

تصدق       وزع

نام           تكسر









ي أالحظ الشاب يساعد الرجل المسن ف

عبور الطريق



َناِء َة فِيَوِزَياٌد  فِالُكرَ َيْلَعَبان َطاِرٌق 

الَمْنزلِ 
.اورفَِناِء الَمْنِزِل الُمجَ َرَكلَ َطاِرٌق الُكَرة َفَوقَعْت فِي

َر لِِجاِرِه ِعن اإلْزَعاجِ اْسَتَعاَد َطاِرُق الُكَرَة، َواْعَتذَ َطَرَق الَبابَ َذَهَب طارٌق للَمْنزِل الُمَجاوِر وَ 

يَراِن َطت فِي فَِناِء الجِ ِزَياُد الُكَرَة َفَسقَ َرَكلَ 

.َمَرِة أُْخَرى



.طاِرٌق َوزيادٌ 

.طاِرٌق، َوقعت في فِناِء الَمْنِزِل الذي ُيجاوُر َمْنِزلَُهم

.َذْهَب لَِيستعيَد الُكَرةِ 

لْ يا طارُق َوُخْذ ُكَرَتَك َيا بُ : َقاَلَ لَهُ  .َنيَتَفضَّ
.ِزيادٌ 

ا أعطوني الُكَرَة بُِسْرَعة  ه: اْقَتَرَب ِزياُد ِمن َباب جارهم، وصاَح بأََعلى َصْوتِِه وهو َيْقَرُع الباَب بِقَُوة   .يَّ

َفُه َغْيُر مُ  ب  ألَن َتَصرُّ .َهذَّ

اً، و: َقالَ لَهُ  َفْضلَِك، ِمنْ : لِكي َتْطلَُب َشيئاً في َطلَبَك فَتقوللَْقْد أْخطاَت يا أخي في َتعاُملَك َمَع َمْن أَكَبُر ِمْنَك ِسنَّ
لِكَ  .لَْو َسَمْحَت، ُثمَّ َتْشُكُرهُ َبْعَد ذَّ

.أْعَتذُر َعْن َخطئي َياعمُّ، وأْرجو أْن ُتَساِمَحني: َقالَ لَهُ 

.ألنه اْعَتذر لَه، واعترَف بالخطأ















َكيَف َخرَج الجاٌر؟

ياداً؟لَِماذا لَم ُيْعط الجاُر الُكَرَة زِ 

ار؟لَِماَذا َتَعاملَ َطاِرق  َمَع الجَ 













فناء المنزل 

امام منزل الجار

طارق 

زياد 

الجار









حلَةِ  .هو أْن والَِدهُ أحَضَر لهم َتذاِكَر الرَّ

.َقاََم َعْن َمْقَعده وأْجلََسها

ِص لَهَ  .َوَجَد اْلُمضيَف في اْستِْقَبالِهِ َفأَْرَشَدهُ إلي اْلمَقْعِد اْلُمَخصَّ

ائِِرةِ  .اْسَتْعداداً إلْقالِع الطَّ

فرِ  .ُِدَعاِء السَّ

ائِرِة وَيْعَبثوَن بُِمحتويأنه َسِمَع َضِجيجاً َفَتلَفََّت َيميناً وشماالً فإذا بأَْطفال  َيْرُكضونَ  اِت الطَّ اتِها في َمَمرَّ
ائِرِة لَْيَسْت َمكاناً للِ ُمْربِكيَن اْلُمِضيفين في أْثناِء َعَملِِهْم، ولو ُكنُت َمَكانُه أَِجلُس في .ِعبِ ِمقْعدي؛ ألْن الطَّ

.مطار ِجدة أو أي مطار آخر



ا إِلى رب  ) ا له ُمقرنيَن، َوإِنَّ َر لََنا هذا وما كنَّ ا َنْسأَلَُك في اللَُّهمَّ إِنَّ . َنا لُمنَقلُِبونَ سْبحاَن الذي سخَّ

ْن علَْينا سَفَرَنا هذا َواْطو عنَّ اللَُّهمَّ . َسَفِرَنا هذا البرَّ والتَّقوى، وِمَن الَعَمِل ما َتْرضى ا َهو 

َفِر، َوالَخلِيَفةُ  اِحُب في السَّ ْن وْعَثاِء اللَُّهمَّ إِن ي أَُعوُذ بَِك مِ .  في األْهلِ ُبْعَدهُ، اللَُّهمَّ أَنَت الصَّ
َفِر، وكآبِة المنَظِر، َوُسوِء المْنقلَِب في الماِل واألهِل َوالوَ  (.لدِ السَّ

السفر مع االسرة

لسفر أحسنت يا عادل فالطائره وسيله ل: رد األب : )أثني علي موقفه وأيده 
..…).فهي تحمل ركبانا من اجناس متنوعه واديان مختلفه والبد ان نريهم

نعم النه التزم بالنظام ولم يحدث ضجيجا وارباكا للمضيفين 











طارت

أقلعت الطائرهفعل

هبطت





الطائره   السالمه    السفر

المضيف  المقعد     المخصص
يركضون   يعبثون   المقصورة

تاحسنت     ليست     صفحا

صوره    مشرفه    الطائره

المتنوعهالصغيره

محتوياتممرات



، َوَجلََس َعل ائرَة بُهدوء  ى َمْقَعِدِه، وَرَبَط ِحزامَ َصِعَد عاِدلٌ الطَّ

ائِرِة، ُثمَّ ا ْسَتَمَع إلى َتْعلِيماِت األَماِن اْستِْعداداً إلْقالِع الطَّ

الَمِة، السَّ

َفِر،ُثمَّ طالََع َمَجلَّ  َد ُدعاَء السَّ َة لََِْطفالِ َوَردَّ

كاتب        قائم            نائم            قارئ

هبوط         نزول         قعود          جلوس

رهطويله        صغيره        قصيره        خبي



إالَّ 

إالَّ 



شمال                                     يمين 

شمال                                   يمين 





ائرَة بُهدوء   ، َوَجلََس َعلىَصِعَد عاِدلٌ الطَّ

َمْقَعِدِه، وَرَبَط ِحزاَم 

ائِرِة، ُثمَّ األَماِن اْستِْعداداً إلْقالِع الطَّ 

الَمِة،اْسَتَمَع إلى َتْعلِيماِت السَّ 

َفِر،ثُ  َد ُدعاَء السَّ مَّ طالََع َمَجلَّةَ َوَردَّ

.لََِْطفالِ 







ابِِق لُِتتابَِع َشرْ  ْرَس في الَيوِم السَّ َه األسَئلَة االُبدَّ أَْن تَقرأَ الدَّ لتي َتْحتاُج َح الُمعلِِم بُِيْسر  وُتوجَّ
.إلى إجابات  َعَنها وُتراجَع ُدروَسَك بِشكل  دائم  

.هي االْستِيقاُظ َصباحاً : الُمْشِكلَةُ 

ر  لَِتْسَتيقَظ لِصالِة الَفجْ : الحل راِسِة بَِوقت  كاف  هي أْن َتَناَم َمساًء في َوْقت  ُمَبكَّ .ِر َوَقْبلَ َمْوِعِد الدَّ

َب الُمشاَحناِت والِخصاَم والَخطأَ َمَع اآلخرينَ  .وذلك بَِتَجنَّ

سعيد بلقاء االصحاب والمعلمين ومتطلع للدروس الجديده 

.أْن خياَركُم أََحاِسنُكم أَْخالقاً 

تكثر المشاحنات والخصام والخطأ علي األخرين 









أََفاِضلُكمالَعداواتُ وَتُعمُّ َتْكُثرُ ُسهولةَ 

أفرحاحزن 

أٌسعد الفقراء بصدقتي فعل 





َجميلةُ الُمِحبةٌ 

الُمشاَحناتِ الُمِشكالتِ 

له هَزيَّ َتَوجَّ

اكتمل                 االبتدائي
أن                       الى 

المحبه 

المشاحنات 

زميله 

ميذالصف         الثالث        السابق       التال

العام           الجديد        المعلم          اليوم 





غير

غير

مساءً صباحا

صباحا                             مساءً 





ٌيسر

م َتعٌ 

محط انظار 



أخذ يطالع مجله 

دهش عادل من تصرفهم 

يركضون في ممرات الطائره 

يعبثون بمحتويات الطائره 

مربكين المضيفين 

عليه الصاله والسالم )االقتداء بالنبي تعم الموده والمحبه               
يسود االحترام بين الجميع          التقرب ن هللا 



ضجيجا    يركضون     مجلة     ضجيجاً عادل 

يطالع          يمينا       يعبثون       الطائر    يميناً 
لالطفال      مربكين                             شماالً 
صفحات    المضيفين                             مجلة

أن تنام في وقت مبكر 

النوم في وقت متأخر 

التعود علي االستيقاظ مبكراً في األجازه 

فاذا            أبي 



ظ

ة

مالمعلم        سهل          المدرسه     يتمنون      المعل
ذاالستيقاظ                  مدة           يناموا         التالمي
المدرسة                    للغاية                      صباحاً 

شماالً يميناً 

ٌيسرىيمني 

فوو

ثمثم



أستيقظ صباحا للذهاب الى المدرس 

يخلًد الناس للنوم مساء 

درسه 

المسافرون 
أغلق 

جاءت 

كرة      مسلمات هذه      مشرقه   أكلَت     دراجه   وجه








