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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
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َ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






















