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َخرُبوش أبُو

الُقرود ُسلطاُن

َخْربُوَش. أبُو

اْلُقُروِد. ُسْلَطاُن َخْربُوَش أبُو
َهْمبُوُش



َخربُوش أبُو

ْلَطاِن. السُّ َوِزيُر َهْمبُوُش

ْلطاِن. ِللسُّ الطَّبيَب َهاِت ْلطاِن: السُّ َوِزيَر يَا
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َعيَّاُن. ْلطاُن اَلسُّ ْلطاِن: السُّ َطِبيَب يا –

نَْسنََس. َجِزيَرِة ِيف اَلدَّوا
وا. الدَّ أَْحَرضَ اَلطَّيَّاُر
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َخربُوش أبُو

الدَّوا. َب َرشِ ْلطاُن اَلسُّ
. َخفَّ ْلطاُن اَلسُّ

َجِديَدٍة. َمْدَرَسٍة ِبَفتِْح أَمَر ْلطاُن السُّ
ْلطاِن. السُّ َمْدَرَسِة ِيف ِلتَتََعلََّم َمَكاٍن ُكلِّ ِمْن جاءَْت اْلُقُروُد

َجَمٍل. َعَىل جاءَ ِقْرٌد
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َخربُوش أبُو

ِحماٍر. َعَىل َجاءَ ثاٍن ِقْرٌد

بََجَعٍة. َعَىل َجاءَ ثاِلٌث ِقْرٌد
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َخربُوش أبُو

َزراَفٍة. َعَىل َجاءَ راِبٌع ِقْرٌد
نََعاَمٍة. َعَىل َجاءَ خاِمٌس ِقْرٌد
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َخربُوش أبُو

ُقنَْغٍر. َعَىل َجاءَ ساِدٌس ِقْرٌد

َفَرٍس. َعَىل َجاءَ ساِبٌع ِقْرٌد
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َخربُوش أبُو

َدرَّاَجٍة. َعَىل َجاءَ ثاِمٌن ِقْرٌد

ِفيٍل. َعَىل َجاءَ تاِسٌع ِقْرٌد
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َخربُوش أبُو

َمْرَكٍب. ِيف َجاءَ عاِرشٌ ِقْرٌد

َسيّاَرٍة. ِيف َجاءَ َعَرشَ حاِدي ِقْرٌد
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َخربُوش أبُو

اْلَجِديَدِة. اْلَمداِرِس ِلِزياَرِة َوِزيَرُه يُْرِسُل َخْربُوَش أبُو
. اْلَعْسَكِريِّ التَّْدِريِب َمْدَرَسِة ِبِزياَرِة ُ يَبَْدأ اْلَوِزيُر

ِباْلهاِبَطِة. يَنِْزُل الطَّرَياِن ُمَعلُِّم
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َخربُوش أبُو

اْألَْطفاِل. َرْوَضِة َمْدَرَسِة ِيف اْلِحَساَب يَتََعلََّماِن ِقْرَداَِن

اْلَكوَّاءُ. اْلِقْرُد
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َخربُوش أبُو

نَّاُن. السَّ اْلِقْرُد

اْلُموِسيَقى. َمْدَرَسِة ِيف يَتََعلَُّم اْلُقُروِد ِمَن ِتْلِميذٌ
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َخربُوش أبُو

. اْلِكيَالِنيِّ ِقَصِص ِمْن ًة ِقصَّ ُ يَْقَرأ ِقْرٌد

ْلَطاِن. السُّ َمْدَرَسِة إَِىل يَذَْهُب َميُْموٌن
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َخربُوش أبُو

التِّْمثاَل. نََحَت َمثَّاٌل ِقْرٌد
اْلَجِميَلِة. اْلُفنُوِن َمْدَرسِة يف يَتََعلَُّم ِقْرٌد
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َخربُوش أبُو

ناعاِت. الصِّ َمْدَرَسِة ِيف النِّجاَرَة يَتََعلَُّم اْلُقُروِد ِمَن ِتْلِميذٌ

يَْدَلِة. الصَّ َمْدَرَسِة ِيف يَتََعلَُّم اْلُقُروِد من ِتْلِميذٌ
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اِح. التُّفَّ ِمَن َهِديًَة اْلُمتَفوِّقنَي التَّالِميِذ إَىل يُْرِسُل ْلطاْن السُّ
َوَمْوٍز تُّفاٍح ِمْن َصباٍح ُكلَّ ْلطاُن السُّ يُْرِسلُُه ما تَأُْكُل ْلطاِن السُّ َمداِرِس ِيف التَّالِميذُ
َوُسكٍَّر َوِمْشِمٍش َوَخْوٍخ َوَجَزٍر َوُكُرنٍْب َوَخسٍّ َوبََلٍح َوبُْرتُقاٍل اٍن َوُرمَّ َوِعنٍَب َوتِنٍي ثَْرى َوُكمَّ

. ُسوَداِنيِّ َوُفوٍل َوَجْوٍز َوَلْوٍز وُفْستٍُق َوبُنُْدٍق
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َوَميْداٌن ِلْلُمطاَلَعِة، َوُحْجَرٌة ِللطََّعاِم، ُحْجَرٌة ْلَطاِن: السُّ َمَداِرِس ِمْن َمْدَرَسٍة ُكلِّ َيف
َواْأللعاِب اْلَقَدِم َوُكَرِة لَِّة السَّ ِلُكَرِة َوَمْلَعٌب بَاَحِة، ِللسِّ اٌم َوَحمَّ َوالَزالََّجاٍت. رَّاجاِت الدَّ ِلِسباِق

األُّْخَرى. الرِّياِضيِة
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َخربُوش أبُو

اْلُقُروِد. َسَالِطنِي ِمْن ُسْلَطاٍن أَْعَظُم َخْربُوَش أبُو
َويُْسِعُدُه. ْعَب الشَّ يَُعلُِّم
ُدُه. َويَُمجِّ يُِحبُُّه ْعُب الشَّ

اآلتيِة األسئلة عن الِحكايِة هذه يف ِمّما يُجاُب

وزيُره؟ ومن القروِد»؟ «ُسْلطاُن َمْن (س1)
الطبيَب؟ طلب وملاذا الوزيِر؟ من املْطلوُب هو ما (س2)

؟ َخفَّ أن بعد لطاُن. السُّ أمَر بماذا (س3)
الثالثة؟ الُقروِد من كلٌّ َرِكَب ماذا (س4)

والخامس؟ الرابع الِقْردين: من كٌل رِكَب ماذا (س5)
والثامُن؟ والسابُع، الساِدُس، الِقْرُد: َرِكَب ماذا (س6)
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عرش؟ والحاِدي ، والعاِرشُ التاِسُع، الِقْرُد: َرِكَب ماذا (س7)
بِزياَرتِها؟ الوزيُر بدأ التي املدرسُة هي ما (س8)

الطَّرَيان؟ ُمَعلُِّم ينِزل يشءٍ ِبأيِّ (س9)
اآلخران؟ «الِقردان» يتعلَّم كان وماذا األوّالِن؟ «القِرْداِن» يتعلَُّم كان ماذا (س10)

اآلَخُر؟ الِقرُد يقرأ كان وماذا األوَّل؟ الِقْرُد يتعلَُّم كان ماذا (س11)
اآلخراِن؟ الِقْرداِن يْعَمل كان وماذا «َميُْموٌن»؟ يذَْهُب كان أيْن (س12)

اآلخر؟ القرُد يتعلَّم كان وأين األوَّل؟ القرُد يتعلَّم كان أيْن (س13)
املدارس؟ يف التَّالميِذ إىل ْلطاُن السُّ يُْرِسُل كان ماذا (س14)

مْدرسٍة؟ كلُّ عليها تْحتَِوي كانت التي األماِكُن هي ما (س15)
ُسلطاٍن؟ أعظَم َخْربوَش» «أبو كان ملاذا (س16)
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