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الكرم والحياء والتعاون والشجاعة والصدق واألمانة 

الصدق ألنها مترتبة علي باقي الصفات 

رسول هللا صلي هللا عليه وسلم 



ماجد يعتقد أن دراجة عادل أجمل من دراجته أحضر الوالدان دراجتين لعادل وماجد لنجاحهما 

األم تنصح ماجد أال يكون غيورا  عادل يعرض دراجته علي أخيه 

ماجد يشكر األم علي النصيحة 



عادل وماجد

الُعطلة الصيفية

دراجتان 

ال  ألن دراجة عادل أعجبته أكثر 

أن يتبادال الدراجتين

ال ألن دراجة عادل تعجبه كثيرا 

أن يكون راضيا قانعا راضيا 

√



لماذا لم يفرح ماجد بالدراجة ؟

كيف تصرف عادل عندما رأي دراجته؟

كيف استيقظ الشقيقان في أول أيام العطلة؟



عدم لعب ماجد 

ه بدراجته مع أخي

عادل 

يعتقد ماجد أن دراجة

أخيه أجمل من 

دراجته

أن يتحلي ماجد 

بالقناعة وأال يكون 

غيورا  

أول يوم في العطلة الصيفية البيت

ماجد وعادل واألب واألم 









المشاركة باقتراحات يحافظون بها علي بيئة المدرسة 

زيادة الوعي بمشاكل تلوث البيئة مثل المواد الكيماوية السامة

ال

أن الساحة واسعة وهم صغار 

بالتعاون نجتاز الصعوبات ونحقق األهداف 

ر قَسم التالميذ الي مجموعات وخص كل مجموعة بعمل يتعاون أفرادها علي انجازه وأحض

لهم الشتالت وأدوات الزراعة 

زاد التعاون مع التالميذ وشاع الحب وأصبحت الساحة حديقة خضراء 

أنصحهم بترشيد استهالك الماء



زراعة 

ساحة

المدرسة 

الساحةأن 

وهمواسعة 

صغار 

بالتعاون 

نجتاز

الصعوبات

ونحقق 

األهداف 

أربع مجموعات 

تنظف 
ومجموعة

تحفر 
ومجموعة

تغرس 

ومجموعة 

تسقي 

أصبحت 

الساحة 

حديقة 

خضراء 



َعم

َخص



قليل 

صعوبات 

حديقة

واسعة
مسلم

تطمئنتنزعج

قلقفعل مضارع

هند تجتهد وال تقلق قبل االمتحان

اسمية





الثاني        الساحة    شارف 

يفكرون   يتشاورون   الصعوبات

ةالتالميذ    حديقة      البيئ

معلم          خص       قسم 

صغار واسعة

أربع مجموعات 
مجموعة

عمل

مهمات     انجازات       شائعات      طالبات



أكل           أقل            أكمل         أحسن



أنظف 

أكثر

أزهي

!ما أكثر التالميذ المجتهدين في صفي 

!ما أحسن النظام في الصف 



حازم 

الشتالت                   الماء 



اليوم                 اليوم جميل 

المعلم            المعلم أمين

التالميذ           التالميذ مهذبون 

الصعوبات      الصعوبات نجتهد في اجتيازها

الشتالت          الشتالت مثمرة
التعاون         التعاون نافع

الزراعة      الزراعة مفيدة 

الحديقة          الحديقة نافعة 





بفضل التعاون تحولت ساحة المدرسة الي حديقة غناء

زراعة ساحة المدرسة اقتراح فواز

البنت تساعد أمها في أعمال 

فييساعد والده المنزل االبن 

الحقل 







والده

االيثار 

هل قرأت القصة ؟: في المساء سأل فوازا  

االيثار 

تصرف جميل ظهر من خالله تفضيل النفس وهذا قمة االيثار 

رأ أنه اشتري كتابا مثمرا و انه جمع نقوده لشراء ما يفيده و أنه ق

موضوعا مهما استفاد به 

يعم خير كثير ومحبة بين الناس 

أن ثالثة من المسلمين جرحي في أرض المعركة وكانت جروحهم خطيرة فجاء رجل يبحث عن

ابن عم له فوجده وعندما أراد أن يسقيه امتنع عن شرب الماء وأشار بيده الي رجل بجواره

اذهب الي أخي فهو أحوج مني الي الماء فلما ذهب الي الثاني سمع صوت جريح:يتألم وقال 

د اذهب الي أخي فهو أحوج الي الماء مني فلما ذهب الي الثالث وجده ق: ماء ماء فقال له :يقول 

مات فرجع الي الثاني فوجده قد مات ثم رجع الي ابن عمه فوجده قد مات أيضا 



كتاب مفيد

فواز             والده

ثالثة



ُيَفضل                             يْعطش 

مستخدماَ و مفيدا  

√

تفضيل الغيرعلي النفس           األثَرة واألنانية

اسم                                                  يؤثر

االيثار خلق جميل 

اسمية





مستثمرا      نقودا       مشتاقا 

ثالثة         رجل        خطيرة

مفيد       قصص        كتب  

هالحق         الثاني       حصالت

جرحي 

اشتر                اقرأها



أمال        أحاط         أطال          أقام 

الباب         المفتاح       الفصل       القلم 



ما أجمل                    ما أكثر 
ما أحوج                   ما أطول 

نقود        مسلم      ماء       قصة 





قرأ فواز قصة 

قرر فواز شراء كتاب 

وقع ثالثة جرحي 

المسلم الحق يؤثر غيره



العالمي  

تالميذه

تالميذه

بيئة

يحافظون 

يفكرون

بيئة

حديقة

حديقة



التخاذل                              التعاون

االيثار



ساحة 

مدرسة 

حديقة 

مسلم 

معركة 

قصة 

الساحة 

المدرسة 

الحديقة 

المسلم 

المعركة 

القصة 

شمسية 

قمرية 

قمرية 

قمرية 

قمرية 

قمرية 

شتلة                               قصص 

أفكار و اراء                     يشبع 

الحديقتان                     قرأت 



اءظ


