




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




