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Application Number MC-02-01-6114273 رقم الطلب

Establishment Details بيانات المنشأة

Establishment Name AlSalam Islamic Center / مركز
السالم اإلسالمي

اسم المنشأة

Emirate Dubai / دبي اإلمارة

Trading License Number 57 رقم الرخصة التجارية

Media File Number MF-02-5801994 رقم السجل اإلعالمي

Permit Details بيانات التصريح

Service Printing Permit / إذن طباعة الخدمة

Type of Publication Book / كتاب نوع المطبوع

Book Title قصة الخبز اسم الكتاب

Author Name مركز السالم اإلسالمي اسم المؤلف

Language Arabic / العربية اللغة

Age Classification 6-9 التصنيف العمري

Warning تنويه

يجب تدوين رقم موافقة إذن الطباعة واسم المطبعة وعنوانها باإلضافة للتصنيف العمري مع ذكر الجملة التالية " تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي
تالئم محتوى الكتب وفقا لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني لإلعالم " وذلك للحصول على موافقة التداول

إعتماد مدير ادارة المحتوى اإلعالمي

إذن طباعة وإجازة تداول مطبوعات ونصوص
Publishing Printing & Text Permit

This is an electronic permit, no need for a stamp, Any deletion or alteration in this permit makes it cancelled هذه اإلجازة صدرت إلكترونيا وال تحتاج إلى ختم ،أي كشط أو تغيير في اإلجازة يلغيها

To verify the permit information please call customer happiness center at 600535558 لمراجعة صحة البيانات الواردة باإلجازة الرجاء التواصل مع مركز سعادة المتعاملين على الرقم 600535558
Federal Authority | هيئة اتحادية

TEL +971 2 4044333 هاتف | FAX +971 2 4450458 فاكس | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة | P.O.BOX 3790 ص.ب
www.nmc.gov.ae



 

ُة  ِقصَّ

ِ اْلُخْبز

 تم إعداد هذا الكتاب من قبل
مركز السالم اإلسالمي 

1



2

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
َة إِالَّ ِباللَِّه  َال َحْوَل َو َال قُوَّ



هدف الكتاب
هدفنا هو تعريف األطفال بالله وآياته  

وأفعاله منذ نعومة أظفارهم،  
كي يشكروا نعمه التي ال تحصى وال ُتعد.
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سورة عبس 24
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ِمَمن ُحُبوُب اْلَقْمِح؟ ِمَن هللاِ.
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ِمَمِن اْألَْرُض؟ ِمَن هللاِ.

سورة النبإ 6
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 ِمَمْن ُقَوُة الرَُّجِل الَِّذي َيْحُرُث اْألَْرَض؟
ِمَن هللاِ
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سورة الحجر ٢٢

ِمَمِن الرِّياُح؟ ِمَن هللاِ.
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سورة النبإ 14

ِمَمِن الَمَطُر؟ ِمَن هللاِ.

15



16



سورة نوح 16

ْمُس؟ ِمَن هللاِ.  ِمَمِن الشَّ
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سورة النبإ 15

 ِمَمِن النََّباُت؟ ِمَن هللاِ.

19



20



ِمَمْن اْلَقْمُح؟ ِمَن هللاِ.
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 َمِن الَِّذي َعلََّم اْإلِْنَساَن َتْطِحيَن الَقْمِح
َكي ُيْصِبَح َطِحيًنا؟ هللا
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 َمِن الَِّذي َعلََّم اْإلِْنَساَن َأْن ُيَخلََّط
ِحيَن بَِمَواٍد أُْخَرى َكي ُيْصِبَح  الطَّ

َعِجيًنا؟ هللا.
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 َمِن الَِّذي َعلََّم اْإلِْنَساَن َأْن ُيْعجَِّن
اْلَعِجيَن؟ هللا
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 َمِن الَِّذي َعلََّم اْإلِْنَساَن َأْن ُيَشكَِّل
اْلَعِجيَن اْلُمَعجَِّن؟ هللا.
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سورة الواقعة 71,72

اُر الَِّتي ُيْخَبُز اْلُخْبُز بَِها؟   ِمَمِن النَّ
ِمَن هللاِ.
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  ِمَمِن اْلُخْبُز؟
ِمَن هللاِ.
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 هللاُ َرَزَقَنا اْلُخْبَز.
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ُقِل

36



اْلَحْمُد لِلَّه

37



نقاط مهمة للوالدين 
والمعلم:
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اقرأ اآليات القرآنية مع طفلك كي تساعده 
على حفظها.  

على  ورّكز  طفلك  على  القصة  قراءة  كرر 
أفعال هللا (سبحانه وتعاىل). 

وجه انتباه طفلك إىل الصور، واسأله أسئلة 
تجعله يفكر، ثم جاوب على األسئلة.  

عند التحدث إىل الطفل انسب جميع النعم 
إىل هللا (سبحانه وتعاىل).
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