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قصة اإلستئذان

78

910

أخصائي تخاطب| تأليف سعيد الزويد 

4



5



6



7





8



المقادير

رات االوريو
ُ
حىل ك

طريقة التحضي  

(عبوة كبيرة الحجم)عبوة : بسكويت أوريو -

(طري)علبة : الجبن الكريمي -

(مذابة)كوب ونصف : الشوكوالتة -

اطحني بسكويت األوريو بمحضرة.1

.الطعام ليصبح ناعما جدا
اخلطي الجبنة الكريمية مع البسكويت .2

.المطحون ليصبح كالعجين

اصنعي كرات من خليط البسكويت.3

.والجبن بحجم حبة الجوز
اغمسي الكرات في الشوكوالتة المذوبة.4

لتتغطى من كل الجهات و ادخلي الصينية

ساعات4–3للثالجة لمدة 
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كان هناك صديقان يسافران في الصحراء وفي الطريق قام احدهما بضرب 

االخر على وجهه فسكت الصديق الذي ضرب وقام بالكتابة على الرمل عبارة 

صديقي قام بضربي واكمل الصديقان  السير فوقع أحدهما على األرض وهو 

رع نفس الذي ضرب في البداية فقام الصديق بمساعدة صديقه على الوقوف فأس

الصديق وكتب على الحجر لقد وقعت وقام صديقي بمساعدتي على الوقوف 

مل سأله لماذا لما صفعتك كتبت على الر-فأستغرب الصديق من أفعال صديقه و

مل قال الصديق عندما ضربتني كتبت على الر-ولما انقذتك كتبت على الحجر 

لكي تأتي رياح المحبة والتسامح وتمحو لي أثر األذى وكتبت على الحجر لما 

لك ساعدتني حتى يبقى فضلك على منقوش في قلبي وعقلي وال انسى ابدا فض

. الكريم 

شادن | كتابة الطفله 
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أنشطة تعليمية لألطفال: لمسة 

بستان األطفال

عدنان معلم القرآن 
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مفاهيم دينية 
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رودي : الطفلة 

سنوات 5: العمر 

ريتال : الطفلة 

سنوات 6: العمر 

محمد : الطفل 

سنوات  5: العمر 
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جيداء : الطفلة 

سنوات 6: العمر 

رسيل : الطفلة 

سنوات 6: العمر 

ثامر : الطفل 

سنوات 8: العمر 
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قه الغابة فوجد فيها فراشة جميله ف مشا قليالا فوجد الفيل وصديفي يوم من األيام ذهب صديقنا الفارس إلى

الخروف يتحدثان قال الفيل انا اكل العشب وخاف الفأر فضحك الخروف فقال له أ تخاف الفأر انه امر عجيب 

ال فقفسأل الفيل الخروف اخبرني عنك فقال الخروف انا ايضا اأكل العشب وانتج الصوف الذي يدفء اإلنسان

الفيل بدهشه انه شيء جميل ولكن كيف

أوال يتم استخرج الصوف منك هل يرتدون الصوف هكذا ضحك الخروف فقال سأخبرك ايها الفيل اللطيف

يأخذون الصوف مني و يتم تنظيفه ومن ثم يتم صنع المالبس من الصوف ك المعطف والقفازات والقبعه 

الصوفيه وهكذا يستفيد منه اإلنسان فقال الفيل انه لشيء جميل فقال الخروف اجل انه كذلك

تصميم روان | تاليف نهى  23
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[الضوء ، النبات ] مصطلحات علمية 
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. هيا نساعد صديقنا الفيل للوصول اىل النخلة


