
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









أحمد                    محمد                   محمود

مصطفى                   معتز                    مروان

جار

جا               ر



.تغّيَب َحاِزٌم عْن المدرسِة وافتقَدهُ ُعمرُ 

ا ليطمئنا اْصَطَحَب والُد عمِر ابَنه وذهبَ 

.على أبِى حازم  

ر أن وجَد والُد عمِر والَد حازِم مريضاَ جدا   فقرَّ

.يتصلَ باإلسعافِ 

.جاءْت اإلسعاُف ونقلْت والَد حازِم إلى المْستشفى

ت اتصل عمر بحازم فردَّ 

نها والدةُ حازِم فطلَب م

.عمُر أْن يكلََّمه



ِر على والِد الّطبيُب ُيَطْمئُن والَد عم

تشفى حازِم ويطلُب أن يبقي في المس

.لِفحِصِه عدِة أيام  

.أبو ُعَمر وُعمر وَحازم َيدعون بِالشفاِء لِلمريِض 

.فِي اليوِم التالِى خرَج أبو ُعمر مْن المستشفي بِصحة  جيدة  

مه له من خدمات   .َفرحْت األسرةُ بعودِة األبِ .َيْشُكر والُد حازِم َجاره على كلِّ ما قدَّ



.اتََّصلَ َبَصِديقِِه َحاِزم  لَِيْطَمئَِن َعلَْيهِ 

ِريرِ  .أَلنَّ َوالَِدهُ َمِريض َوال َيْسَتِطيع أَْن َيَتَحَرَك ِمْن السَّ

ذهبا ليزوراه

.َوالُِد ُعَمرَ 

َها ُمْمتَِعٌة، َتُحثُّ على فْعِل الخيرِ  .َنَعْم؛ أَلنَّ

أهمية الصداقة









.لَِيْلَعب َمَعُه بِقَِطاِرِه اْلَجِدْيدِ 

َكت أَْجَزاُؤهسَّ كَ ألنَّ القَِطاَر َسَقط ِمن َيِده َفتَ  .ر َوَتَفكَّ

ْد إْسَقاَطهال،  .لْم َيَتعمَّ

؟ ا، َولَِكْن ِمْن أَْيَن آَتِي لََك بَِصِدْيق  َكَخالِد  ا َجِديد  َيا ُبَنيَّ َسأَْشَتِري لََك قَِطار 

ُه فَ  ا َنْلَعُب َوأَْوَقَعنِي َفَظَنْنُت أَنَّ ا، َولَِكنِّي اعْ ُكنَّ د  َتَذْرُت لَُه َعْن َظنِّي َعلَ َذلَِك ُمَتَعمَّ

.ِعْنَدَما أَْخَبَرنِي اْلَحقِيَقةَ 

َساُمحِ  .َنَعْم؛ أَلَنَّ اإْلِْسََلَم َحثَّ َعلَى التَّ

استخدامها في أشياء أخرى

حب الجيران واألصدقاء



القديم

الحديث مفرد

اشترى الولد لعبة جديدة



َقْصـ       دُ 

اْلـ          قَُضـ            ـَبـ            ـانَ 



َكتْ  َتَفكَّ

عَ  َتَسرَّ

َردَّ 

مَ  َقدَّ





لماذا

متى



تلميذات

قصص

بيوت





ُعه و اْعتَِذر لَِخالِد- ار َعلَى َتَسرُّ .َنِدَم َعمَّ

ار َصِدْيَقه لَِيْلَعب يق ُيَساِعد َصِدْيَقه ِعْند اْلَحاَجةباْلقَِطارَدَعا َعمَّ دِّ اْلصِّ







ا من منزل جارهم ا ُمَتَصاِعد  .َشاَهَد ُدَخان 

َفاع اْلَمَدنِيأَْن  .ُيْبلُغ ِرَجال اْلدِّ

(998.)

.ِرَجال اإْلِْطَفاء

على ُحْسن  تصّرفه

االحتياط والحرص

مساعدة الجار



يهبط

يعلو فعل

يتصاعد الدخان من الغرفه



ه            ات            ف

ال            من             ز          ل

ت            ك             س         ر



َكثِيَفا  

اْلَجارُ 

فاع الدِّ

َفاعُ  َم، الدِّ فِِه، َتَقدَّ َع، َتَصرُّ .َبلَّغ، َسمَّ





ماذا

من

لماذا

هل



حريق

رجل

جار

صديق





أحب

داره

دوما  أحب

البيت

أعينه

محبب

مَلعب



أسرة

صديق

عنوان

مسجد



فوازٌ 

كتابا  

خالد  

السيارة

ا

المدرسة                            الهاتف

الرمل

الكتاب

االرض

الضيف

الزيت



أين مكان الرحلة؟

متى ستبدأ الرحلة؟

من المشتركين في الرحلة؟

كم رسوم الرحلة؟

اتمنى أن تصبح عالما  

هل يمكن أن استعير قصة من المكتبة؟

يارب احفظ جاري









َياض الرِّ

َياض الرِّ

َرةُ  اْلَمِديَنُة اْلُمَنوَّ

َمةُ  ُة اْلُمَكرَّ َمكَّ



َرةُ  َمُة، اْلَمِديَنُة اْلُمَنوَّ ُة اْلُمَكرَّ َمكَّ





.ا بمناسبة اليوم الوطنيا تليفزيوني  برنامج  

صقر الجزيرة

.َعاَش فِي اْلُكوْيتِ 

بعد أن أصبح شابا  

َجالِ َبْعَض أَْصِدَقائِه َوَقلِ  يلٌ ِمْن الرِّ

اْلُمْخلِِصينَ 
أكملوا مسيرة البناء والتقدم

ى َتْحقِيِق َعِزيَمِة َواإْلِْصَراِر َعلَ َنَعْم أَْعَجَبْتنِي؛ لَِما فِيَها ِمَن الْ 

.ْوِحيُدهُ اْلَهَدِف َوُهَو اْلَعْوَدةُ لِْلَوَطِن َوتَ 

اإْلِْسََلمِ 

التقدم

















َمة .فِي َمَكة الُمَكرَّ

اإلِْسََلمُ 

َمة َمَكة الُمَكرَّ

عرفات ومنى ومزدلفه

.أِلََداء َمَناِسك اْلَحج

حج مبرور وذنب مغفور

َرة .إلى اْلَمِدْيَنة اْلُمَنوَّ

.كلتاهما مدن مقدسة عاش فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم: أوجه الشبه

:  أوجه االختَلف

ة وفيها بدأت الدعوى وبها الكعب، بها ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم: مكة المكرمة•

.المشرفة والمشاعر المقدسة

ها هاجر الرسول إليها وعاش فيها ومنها انتشرت الدعوة اإلسَلمية وب: المدينة المنورة•

.وقد توفي ودفن فيها الرسول صلى هللا عليه سلم، المسجد النبوي الشريف



َمة .فِي َمَكة الُمَكرَّ

اإلِْسََلمُ 

َمة َمَكة الُمَكرَّ

.أِلََداء َمَناِسك اْلَحج

َرة .إلى اْلَمِدْيَنة اْلُمَنوَّ

.في شهر شوال: عيد الفطر المبارك

.في شهر ذي الحجة: عيد األضحى المبارك

.كل عام وأنتم بخير

.أعاده هللا عليكم بالخير

.عساكم من عوداه



المساجد

المسجدان مفرد

نذهب الى المسجد للصَلة



نو            ر               ة

اْلـ             ـبـ           ـلـ            ـد

كـ             ـل



عام  

ا عام 

اْلَمْوُضْوع                  اْلـ َمْوُضْوع               َْمْوُضْوع

َرة َرة                 ُمَنوَّ َرة                    الـ ُْمَنوَّ اْلُمَنوَّ

َسة َسة                ُْمَقدَّ َسة                     الـ ُْمَقدَّ اْلُمَقدَّ

إِْسَلُم اْلـ إِْسَلُم                   اإْلِْسَلُم                   





اَرةِ  يَّ .ال ُتْخِرْج َيَدَك ِمَن السَّ
.ال َتْكُتْب َعلَى اْلَحائِطِ 

.ال ُتْسِرْف فِي اْلِمَياهِ 

ِعي اأْلَْوَراق اَراتِ .ال ُتَقطِّ يَّ اَجَة فِي َطِريِق السَّ رَّ .ال َتقُِد الدَّ



َيُزوَراِن                   َيُزوَرونِ 

ُيَهاِجَراِن                ُيَهاِجَرونِ 

ُيَشاِرَكانِ 

ُتَشاِرَكانِ 

ُيَشاِرُكونَ 





َة اْلَمْسِجُد اْلَحَرامُ  َمةِ فِي َمكَّ .اْلُمَكرَّ

َرةِ  َبِويُّ فِي اْلَمِديَنِة اْلُمَنوَّ .اْلَمْسِجُد النَّ







ة لُِيَشاِرَك بِهِ  ُعوِديَّ ة السُّ .بَِرْسم َعلَِم اْلَمْملََكة اْلَعِربيَّ

.فِي َمْدَرَستِه

ن اْلِعْلم بِاْللَّْون اأْلَْصَفر؟: طارقَقال  لَِماَذا اَل ُتلَوِّ

.َفَعلِم بََِلِدي لَْوُنه أَْخَضر! اَل ُيْمِكن أَن أَُغيِّر لَْون اْلَعلَم َيا ُمَهْند: فواز

.بِلَْونِه اأْلَْخَضر

ْوِحْيد  ٌد َرُسولٌ هللْاَّ )َكلَِمة اْلتَّ (.اَل إِلَه إاِلَّ هللْاَّ ُمَحمَّ

ة .لَيُدل َعلَى اْلَعْدل َواْلقُوَّ



َدلَّ َعلَْيهِ 

أفتخر

اسم جمع تكسير                                          علم

.أحب رسم أعَلم الدول العربية



أخـ          ـضـ           ـر

ر              سو         ل

أ              ـحـ          ـب





يرفعون

ينشدون النشيد الوطني

يعتزون بالوطن

ِعي َوَرَق اْلَحائِطِ .ال َتْعَبْث بِاأْلَْلَوانِ  .ال ُتَقطِّ
.ال َتْقِطْف اأْلَْزَهارَ 





.وأظلْتنا َسَماُءه وَشِرْبَنا مْن َمائِهألَنه َوطنَنا َتربيَنا فِيه،

فُ بِالُمَحاَفَظِة َعلَيِه،  وبِاإلْخَلِص فِي أْعَمالِنا َفالُمَوظَّ

الُب َيْستذكُر دروَسُه َجيداَ  .ُيْخلُِص في َعَملِه والطَّ



.وأظلْتنا َسَماُءه وَشِرْبَنا مْن َمائِهألَنه َوطنَنا َتربيَنا فِيه،

الوطن•

الخير•

العطاء•

ا • حر 

ا• قوي 

حبّ •

حّقه•

ا• حّر 

ال أتكلم أثناء قراءة القرآن الكريم

.ال أنشد النشيد الوطني بتكاسل



َتْكُتبِينَ 

ُتَشارِكين



يطوفون

تزورين

يدعون

يسجدان



عام                                   مبارك

.أخضر

ا رسول هللا .ال إله إال هللا محمد 

.شجعان

.أعتز به
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نستخرُج منها أَجملَ وأزكى 

يةِ  .الروائِح العطرَّ

رأْت بعَض األغصاِن والجذوِع 

رِة وبعَض األوراِق المت .ناثرةالمكسَّ



اَس َيْقَطُعو َنها، وَيْقِطفوَن أَلَنَّ النَّ

.أْزهاِر الَحديَقة

.َوعَدتها أال ُيؤذيها أحٌد بعد اليومِ 

.َشَكَرتها؛ ألن ما َسِمَعته من نورة أْسَعَدها



نورة

َماَر            الظل الثِّ









.، َناِعَمُة اْلَمْلَمسِ َصْفَراءُ 

َراِب، وَيْسقِيها اْلَماءَ  ْيها بِاْلتُّ .َيْبَذُرها اْلَفََلُح فِي اأْلَْرِض، ُيَغطِّ

اِت اْلَقْمِح إِلَى اْلِمْطَحَنةِ  .ُتْحَمل َحبَّ

.َتْطَحُن لُِتْصبِح َدقِْيَقا

.يْدِخْلها الفْرن لَتصيَر ُخْبزا  أو كعكا  َطريا  

.يمكن االستفادة منه في عمل وصفات جديدة كالبقسماط المطحون والمقرمشات



.، َناِعَمُة اْلَمْلَمسِ َصْفَراءُ 

َراِب، وَيْسقِيها اْلَماءَ  ْيها بِاْلتُّ .َيْبَذُرها اْلَفََلُح فِي اأْلَْرِض، ُيَغطِّ

اِت اْلَقْمِح إِلَى اْلِمْطَحَنةِ  .ُتْحَمل َحبَّ

.َتْطَحُن لُِتْصبِح َدقِْيَقا

.يْدِخْلها الفْرن لَتصيَر ُخْبزا  أو كعكا  َطريا  

.عدم العناية بها•

.عدم ريها بانتظام•

.وجود الحشرات•

.عدم االهتمام بتنظيف التربة•

.هللا سيعوضك عما قد تلف



صفة                                                   خشنة

.هذه الوردة ناعمة الملمس



د              قيـ          ـق

الـ              ـفر         ن

حّبـ             ـَبـ          ـة



أَْوَراقِي              اْلَخْضَراءُ َصْفَراءُ 

اْلُحقُولُجُذوِريَفَتْنُمو

اْلَعِجينأَْوَراقِيُطَولِي

ثم يأتي الفَلحون ويحصدون سنابلي

فتطحن لتصبح دقيقا

تتفرع أوراقي الخضراء وتكبر





َواِحَدة

َواِحَدة

سبع



اِت الَقْمَح َتْحتَ  ْمِس لَِتِجفَ َيْتُرُك اْلَفََلُح حبَّ ِة اْلشَّ ُثمَّ َيْحِملُ ،أَِشعَّ

اِت اْلَقْمِح إِلَى اْلِمْطَحَنة لُِتْطحَ  ازُ َحبَّ  اْلَعِجيَن ْن، ُثمَّ َيَصَنع اْلَخبَّ

ا .َوُيْدِخلُه اْلفُْرَن لَِيِصيَر ُخْبز 





َيْحِملَُها فِي َشاِحَنة  َكبِْيَرةَيْقَطُع اْلَفََلُح اأْلَْشَجاَر بِاْلِمْنَشارِ 

ا ا َمْنِزلِّي  َجاُر ِمْن أَْخَشابَِها أََثاث  َيْعِرُضَها فِي اْلَمْتَجرثم ََيْصَنع النَّ







ْتاَر َشَجَرة   تِْلِمْيَذة  أَْن َتخَ َطلَْبِت اْلُمَعلَِّمُة إِلَى ُكلِّ 

ُث َعْنَها أََماَم َزِميََل  .تَِهاَتَتَحدَّ

َها ُتَمثِّل َدْوَر َشَجَرة   .أَلنَّ

ْخلَةُ  .النَّ

ْعِم، وَ  َها ُمفِيَدةٌ لِْلِجْسمِ ثَِماِر لَِذْيَذةُ اْلطَّ ، ُيِحبُّ

َغاُر َواْلِكَباُر،  ْمراْسمُ اْلصِّ .َها التَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُسْولُ َصلَّى هللْاَّ .اْلرَّ

ُمفِيٌد اَل ُيْرِهق الَمِعَدة، َطَعامٌ ِغَذاٌء َسْهلُ الَطْعم وَ ُمفِيَد لِْلِجْسِم، 

.لأِلَْطَفالِ 

ْخلةِ  .ِمَن ِجْذِع النَّ

.ال تستطيع حمل الفروع والثمار وتسقط الشجرة

.ألهمية األشجار في البيئة



الـ              ـسـ          ـعـ            ـف

قـ             و             يـ              ـة



فعل مضارع                                             تمسك بقوة

.أسماء تشد الحبل بقوة

ترخي



ُمَباَرَكةأََماَم                َتْخَتارُ 

أُْسُبوع                 نورة              أكون

َمْنَظِري              جميل                مفيدة



3

1

3

4



َمارِ  َعِف واْلثِّ ْخلَُة ِمن اْلِجْذِع واْلسَّ ن اْلنَّ .َتَتَكوَّ

ا اْسَتْخَدَم اإْلِْنَساُن اْلِجْذَع في اْلبَِناِء وِصَناَعِة اْلَقَواربِ  .َقِدْيم 

ْمرُ : ِمْن ثَِمار اْلنَّْخل َطُب واْلَبلَُح واْلتَّ .اْلرُّ





َللِ  .ُيْسَتْخَدُم الَسْعُف فِي ِصَناَعِة السِّ

.الَتَمُر لَُه َفائَِدةٌ َكبِيَرةٌ 

.الَنْخلَُة َعالَِيةٌ 

.للَنَخلَة ِجْذٌع َواِحدٌ 



سلمى

أرضي

نرعاها

تبقى

شجرة

أطفال

فـ

و                                      و

ثم



أوراق•

التراب•

ثمار•

.جذور•

.ينمو•

.بذور•

.لذيذة•

.سميك•

.جميلة•

يوم                جزرة              قلمان           جزرتان

فأس             ورقة                بيتان           مزرعتان
























