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 السماء             النمل
 الدین               التسامح   

 الطب             الضباب  

 الربیع                الزكاة  
اللیل      –الصالة        الطریق    

 

 البیت                   الحج  
 الھدھد              األم 
 الكوثر            الجمل 
 القدر              المنارة 
 

سبورةٍ سبورةٌ           سبورةً                 
 فناٌء                  فناًء                فناءٍ  
 صیٌف             صیفاً              صیفٍ  
 بدٌر               بدراً                 بدرٍ  
 حدیقةٌ              حدیقةً              حدیقةً  
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 ـفو           ر عصـ        
 ـد        ـھـ         ـتــ          مجـ       

 مكـ            ـتو        ب 

 ھذه

 ـى ى ي ـى ـى ـي ـي

 ھؤالء
 ھذان 
 ھذا
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 تخضر األشجار في فصل الربیع  
 

 اجتمعت األسرة لتناول طعام العشاء
 

 المسلم محافظ على صلوتھ  
 

 حزین 

 اسم

 فرحٌ 

 أحمد سعیٌد بتفوقھ 

جدیدٌ -قاضي  -یروي   -صادق–رحیم  –قال  –حروف   
كاتب -مالبس – عطوف -شاعرٌ -مفتوح–فائزون  -عاصمةٌ    
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 السجادة    النور       النھر    الثوب  
 المدرسة   األبناء      البحر     الخبز 
 

 ماذا
 ھل
 من

 كیف 

 متى
 لماذا 

 طالبتان                    طالب  
 بستانان                    بساتین   
 كتابان                        كتب   
 جاران                      جیران   
 

 قرأ 
 قّدم

 شاھدت 
 وقف 
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 و
 فـ 

 ثم

 خرج       في           من            خالد         غابة          غلبت 
 عن           إلى          مفترس      صادق       یتسابق        اكتب   
 على                         عصیر         األرنب       تصدق       وزع   
 مھند            قصة         نام          تكسر  

 
 ؟ 
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وزیاد یلعبان الكرة في فناء المنزل طارٌق    

 
 ركل طارق الكرة فوقعت في فناء المنزل المجاور 

 
 

ذھب طارٌق للمنزل وسلم على جاره وطلب استعادة  
 الكرة   

 
 استعاد طارٌق الكرة واعتذر لجاره عن اإلزعاج 

 

 ركل زیاد الكرة فسقطت في فناء الجیران مرة أخرى  
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طرق زیاد باب الجیران بقوة وصاح بصوت عاٍل:  
 أعطوني الكرة بسرعة 

 

 خرج الجار غاضباً ورفض إعطاءه الكرة 

 

 ذھب إلى الجار مرة أخرى واعتذر إلیھ  

 
لقد أخطأت یا أخي في تعاملك مع   طارق: 

  تقول:  أكبر منك سناً ولكي تطلب شیئاً 
 من فضلك ثم تشكره بعد ذلك 

 

 استرد طارٌق وزیاد الكرة وشكر الرجل  
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 طارق وزیاد 
وقعت في فناء المنزل الذي یجاور منزلھم طارق،  

 ذھب طارق للمنزل وسلم على جاره وطلب استعادة الكرة   

بني   طارق خذ كرتك یا ا لھ: یقال    

 زیاد  

بأعلى صوتھ   جارھم، وصاح اقترب زیاد من باب  
الباب بقوة: أعطوني الكرة بسرعة    عوھو یقر  

 غیر مھذب   ھألن تصرف  

 
أن تسامحني   عم، أرجو  عن خطئي یا  لھ: اعتذر قال   

 واعترف بالخطأ  لھ،ألنھ اعتذر  

 
لقد أخطأت یا أخي في تعاملك مع من   لھ: قال 

: من  شیئاً تقولولكي تطلب   سناً،أكبر منك 
 فضلك، أولو سمحت ،ثم تشكره بعد ذلك  
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 كیف خرج الجار؟

 لماذا لم یعط الجار الكرة زیاداً؟ 

 لماذا تعامل طارق مع الجار؟ 
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 صح
 صح

 صح

 خطأ
 خطأ

 فناء المنزل 
 أمام منزل الجار 

 
 

 طارق
 زیاد
 الجار
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إنا نسألك في سفرنا ھذا   لمنقلبون، اللھم(سبحان الذي سخر لنا ھذا وماكنا مقرنین وإنا إلى ربنا 
أنت   بعده، اللھمھون علینا سفرنا ھذا وأطوعنا  ترضى، اللھم ماالعمل  والتقوى، ومن البر 

المنظر،    السفر، وكآبةإني أعوذ بك من عناء  األھل، اللھمفي  السفر، الخلیفة الصاحب في 
المنقلب في المال واألھل والولد   وسوء   

 

 ألن والده أحضر لھم تذكرة الرحلة 

 قام عن مقعده وأجلسھا  

وجد المضیف في استقبالھ   
فأرشده إلى المقعد 

 المخصص لھ 
 

الطائرة استعدادا إلقالع   

 دعاء السفر  

 مطار جدة 

 السفر مع األسرة  

ألنھ ألتزم بالنظام ولم یحدث ضجیجاً وإرباكاً للمضیفین    نعم،  

 

انھ سمع ضجیجا ًفتلفت یمیناً وشماالً فإذا  
بأطفال یركضون في ممرات الطائرة ویعبثون  

المضیفین في أثناء   بمحتویاتھا، ُمربكین
عملھم لوكنت مكانھ أجلس في مقعدي، ألن  

 الطائرة لیست مكاناً للعب

 

(رد    أثنى على موقفھ وأیده
عادل فالطائرة   أحسنت یا األب:

من   ً ركابا للسفر، تحمل وسیلة 
أجناس مختلفة وأدیان والبد أن  

   نریھم
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 صح

 صح
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 ھبطت 

 فعل

 طارت

 أقلعت الطائرة
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 الطائرة        السفر          السالمة       
 المقعد       المضیف       المتخصص  

 یعبثون        یركضون     المقصودة 

 لیست           أحسنت        صفحات  

 صورة       مشرفة           الطائرة  

 

 المتنوعة  الصغیرة

 محتویات  ممرات 
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 نائم               كاتب                 جالس              حافظ 

 حقول            محصول               جلوس            نزول   

 جمیلة          سلیمة               كریمة                قصیرة  
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 یمین  شمال 

 یمین  شمال 
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  بھدوء، وجلسصعد عادل الطائرة 
حزام األمان   مقعده، وربطعلى 

استمع   الطائرة، ثماستعداداً إلقالع 
إلى تعلیمات السالمة وردّد دعاء 

طالع مجلة األطفال السفر، ثم  
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أن تنام مساء في وقت   ھي االستیقاظ صباحا الحل: المشكلة:
وقبل موعد الدراسة بوقت كاف  مبكرا لالستیقاظ لصالة الفجر  

 

 
  البد أن تقرأ الدرس في الیوم السابق لتتابع شرح المعلم

عنھا، إلیھ األسئلة التي تحتاج إلى إجابات  بیسر، وتوجھ 
دروسك بشكل دائم   وتراجع   

 
على األخرین  والخصام، والخطأبتجنب المشاحنات   

 
 أحسنھم أخالقاً 

 

  األصحاب، والمعلمین، واالطالعسعید بلقاء 
 على الدروس الجدیدة 

 

والعداوة،  والمشاكل، والحقدتكثر المشاحنات والخصام،  
على األخرین   والخطأ  

 

 صح

 صح

https://hulul.online/


 أفاضلكم العداوات تكثر وتعم  سھولة 

 أحزن

 فعل
 أفرح 

 أسعد برؤیة أصدقائي
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 المحبة                        جمیلة  

 المشاحنات                    المشكالت   

 زینھ                              توجھ   

 اكتمل                            االبتدائي 

 أن                               إلى  

 

 المحبة 
 المشاحنات 

 زمیلھ 

 الّشمس          الّساعة             الّصف             النّاس 

المدرسة            الفاكھة              القارب         القمر       
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 غیر

 غیر

 صباحاً 
 صباحاً 

 مساءاً 
 مساءاً 
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 یسرٍ 
 تعُمُّ 

 محط أنظار
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 أخذ یطالع المجلة  

 
 دھش عادل من تصرفھم 

 

 یركضون في ممرات الطائرة

 یعبثون بمحتویات الطائرة   

 مربكین المضیفین   

 
 تعم المحبة والمودة  

 یسود االحترام بین الناس   

 

 االقتداء بالنبي صلى هللا علیھ وسلم   

 التقرب من هللا   
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 ً  عادل            ضجیجاً         یركضون       مجلة             ضجیجا

 
ً          یطالع    یمیناً               یعبثون       الطائرة          یمینا  

 
شماالً            لألطفال         مربكین          محتویاتھا                 

 
 صفحات        المضیفین                                           مكاناً 

 فإذا            أبي 

 

 أن ننام في وقت مبكر 

 النوم في وقت متأخر    

اإلجازة التعود على االستیقاظ مبكراً في    
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 المعلم            سھل              المدرسة      یتمنون          المعلم  

 
 االستیقاظ                             مدة          یناموا          التالمیذ 

 
 المدرسة                            للغایة                            صباحاً 

 

 ظ
 ـة 

 یمیناً         شماالً 
 یمنى                             یسرى

 فـ و و
 ثم ثم
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 استیقظ صباحاً للذھاب إلى المدرسة  

 
 یخلد الناس للنوم مساءً 

 

 درسھ

 المسافرون

 أغلق 

 جاءت 

 كرة       مسلمات    ھذه       مشرفة     أكلت     دراجة     وجھ       
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 مكة  الریاض 

 الدمام  عرعر جدة 

 الخبر
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ذھبنا في العطلة الصیفیة إلى مدینة جدة عروس  
البحر األحمر، فھي المنتجع السیاحي البحري األول 
في المملكة، یزدان شاطئھا بمجسمات فنیة ومعالم 

جمالیة منھا نافورة الملك فھد التي تعد أعلى 
نافورة بحریة في العالم، كما تعتبر جدة من المدن 

العریقة والرائدة في إنشاء الحدائق والمنتزھات  
 الطبیعة والجمیلة، وھناك توجد الشواطئ الجمیلة  

 لقد قضینا عطلة سعیدة في طبیعة خالبة وجمیلة    
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كلفت المعلمة نورة وصدیقتھا سارة إنجاز  
 مشروع عن مدن المملكة العربیة السعودیة  

 

جمعت سارة صوراً لمعالم المملكة  
  نورة: سأضیفعلى القرص وقالت 

 إلیھ معلومات التي جمعتھا 

 

استخدمت نورة وسارة شاشة  
 الحاسوب لعرض الصور 
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 إنجاز مشروع عن مدن المملكة العربیة السعودیة 

  

 
 عن طریق حفظ الصور في قرص واستخدام شاشة الحاسب اآللي  

 

 نورة 

  

 
 نورة 

  

 في المدینة المنورة  

  

 

 سارة

  

 في مكة المكرمة  
  

 
 ست مدن 

  

 
 الریاض 
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 كیف عرضت سارة الصورة؟ 

 
 كیف جمعت نورة المعلومات؟  

 
 كیف كان مشروع نورة وسارة؟  

 

 مكة 

 الریاض  
 القسیم  
 الجبیل  

 

 المدینة المنورة 
 جدة   

 تبوك  
 عسیر 

 الدمام  
 الكتب      المجالت       شبكة االنترنت 
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لعبد العزیز بن عبد الرحمن   �، ثمالملك   

 
وبحدائقھا   كانت ومازالت ریاضا خضراء،

 التي تنتشر في كل مكان من أرجائھا   

 
 بالقرب من الریاض 

 عاصمة بالدي 

 صح

 صح

 صح

 صح
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أجمل الغابات  الجنادریة    ماشاھدت الصحراء القاحلة      ذھبت إلى القریة التراثیة في 
 الغنا     

                      

 
 فرح 

 حصن
 وطني

 الشوارع
 كثیرة

 منخفضة 

 اسم

 عالیة 

 رأیت الجبال الشاھقة 
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النّاس      التّوحید   الّسعودیة الّریاض   

 قاحلة   ریاض      شاھقة    بنایات  

نورة    المعروضات   الجسور   یوجد   

 

 شبكة  واسعة  متعددة

قضى           مشى             على       ھوى         

 

شقاء             حمراء                ھناء         فناء    
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 أوسع

 أسرع

فتحت             فتح        وقعت             وقع      
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وفیھا   الریاض عاصمة المملكة العربیة السعودیة وأكبر مدنھا،
وھو أجمل مطارات العالم   مطار الملك خالد،  
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 تبعد

 فعل مضارع

 توصل
 تربط
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 الّشفا 
 یرى
 جبلي

 مھندٌ 
 عسیرٍ 

 الحكومة                             الجسور           األنفاق  
 

 
 السائحون                              النسیم  
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 شكى            مضى             ھوى            جرى 

 

 سما              نما             عال                رجا 
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 أجمل
 أشھر

 أقدم 

الجبل  من  أحب البحر أكثر  

 
 الغابة أحلى من الصحراء 

 
 القریة أصغر من المدینة  
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 قال
 طلَب     ربطَ 

 بدأ

 یقول 
 یربط       یبدأ 

 یطلب

 قلْ 
 اربط     أبدأ 

 اطلبْ 
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 النسیم العلیل 
 المیاه الوفیرة 

الخالبة   المناظر  

 
 المنتزھات  
 الحدائق 

 المعالم األثریة   
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 عاصمة 
 متعددة

 بالقرب                  الریاض 
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 عاصمة                المملكة             الریاض             عاصمة          السفارات  

 الریاض          العربیة             السعودیة        شاھقة             الوزرات  
 الوزرات          الحكم              السفارات      متعددة              بنایات    
 السفارات       الجسور            التراثیة          واسعة        
 

 أین                                              ماذا 
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   المتنوعة الجو معتدل، المیاه الوفیرة، المعالم األثریة 

 
 منتزه عسیر الوطني  

 

 یتكون             عسیر              الخالبة                 عدة                  منتزه   

 ینعم                                    العلیل                    المملكة           

 

 سائح
 الرائعة

 مصایف 
 قلیلة 

 القدیمة 
 جر

 ماض
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 ـي 
 ـى
 ـا

 اء
 ـة

 ى

 عاصمة 
 الطائف

 خضراء
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 . 

! 

یعجبني فیھ رمي   لونھ، ولم زرت شاطئ البحر وأعجبني فیھ 
 أكیاس القمامة على الشاطئ  
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