األصذقبء األرثعخ
أة كزٚى ٚعطف عهٚٔ ّٛزعبِ ٔ ،عُذيب يبد أصجخ يزٔاٌ ٚعبَ ٙيٍ انٛزى ٔ
كبٌ نًزٔاٌ ٌ
انفقز ٔ انذزيبٌ ٔ نكُّ نى ٛٚأص  ،ثم قزر أٌ ٚعًم نٛكظت قٕد ٕٚيّ .
ٔ ف ٙطزٚقّ أثصز دًبرا َذٛال  ،قبل نّ يزٔاٌ :يب ثك أٓٚب انذًبر انذشٍٚ؟

فبجبثّ انذًبر :نقذ أصجذذ يظُب ٔ ال أقذر عهٗ انعًم  ٔ ،صبدج ٙال ٚقذو ن ٙيب
ٚكف ٙيٍ انطعبو  ،فأشفق عه ّٛيزٔاٌ  ٔ ،قبل نّ ْ :هى ثُب إنٗ انغبثخ نعهُب َجذ
ُْبنك دشٛشب أخضز رزغذٖ ثّ ٔ اَطهقب يعب إنٗ انغبثخ .
ٔ ثًُٛب كبٌ يزٔاٌ ٚذث انذًبر عهٗ انظٛز  ،طًع صٕد َجبح ضغٛف فبنزفذ  ،فٕجذ
كهجب ٚهٓث قزة شجزح ٚبثظخ طأنّ يزٔاٌ  :يب ثك أٓٚب انكهت ؟ فأجبثّ انكهت :نقذ
يُعُ ٙصبدج ٙيٍ انطعبو  ،ألَُ ٙغذٔد عجٕسا ال أقٕٖ عهٗ دزاطخ انجٛذ ٔ انغُى
يعٍ نعهُ ٙأجذ نك شٛئب رأكهّ  ٔ .ربثع
ا
فقبل يزٔاٌ:ال رجزئض أٓٚب انكهت انعشٚش  .رعبل
ظ ًٕٚء  ،فظأنّ عٍ دبنّ
انجًٛع طزٚقٓى َذٕ انغبثخ ٔ .طًع يزٔاٌ صٕد ق ٍ

فأجبثّ انقظ  :كُذ أعٛش ف ٙيُشل  ،أصٛذ انفئزاٌ ٔأقزم
انذشزاد  ،فطزدَ ٙأصذبثّ عُذيب رأٔا كجز٘ ٔعجش٘ ٔعُذيب
ٔصم انجًٛع إنٗ انغبثخ َ ،بيٕا يزعج ٍٛإال أٌ انكهت اطزٛقع عهٗ
صٕد ُٚجعث يٍ انغبثخ

فقفش إنٗ رفبقّ ٕٚقذْى يٍ انُٕو ٔد ٍٛعهى انجًٛع ثبنخجز صعذ
انقظ شجزح عبنٛخ َ ٔ ،ظز  ،فقبل ألصذبثّ :أرٖ يُشال ف ٙانغبثخ فّٛ
َٕر  ٔ ،يُّ رُجعث األصٕاد كبٌ انًُشل نزجم عجٕس أرعجّ انًزض
فُبو  ٔ .ثت انكهت عهٗ ظٓز انذًبر ٔ قبل  :أرٖ جًبعخ يٍ انزجبل
األشزار ٚقزظًٌٕ أكٕايب يٍ انذْت فأخذ انذًبر ُٓٚق  ٔ ،انكهت
ُٚجخ  ٔ ،انقظ ًٕٚء ٔ ،يزٔاٌ ٚصٛخ فًب كبٌ يٍ األشزار إال أٌ رزكٕا
انذْت ْٔ ،زثٕا خبئفٍٛ
ٔ ْكذا دخم انجًٛع انًُشل ٔ ،أعبدٔا نهعجٕس ثزٔرّ ففزح ثٓى ٔ شكزْى ْٔٔت انقصز
ٔأكٕاو انذْت نألصذقبء األرثعخ  .فعبشٕا جًٛعب ثزفقخ انعجٕس ْبَئ ٍٛيظزٔرٍٚ

أفسر كلمات

انكهًخ
َذٛم

يعُبْب

قٕد
ٔثت
ٕٚقذ
ْٔت
ُٚجعث
رجزئض
أقٕٖ
ْبَئٍٛ
ثزٔح

أقرأ و أجيب
كم عدد األصدقاء الموجودٌن بالقصة؟
............................................................................................................................
لماذا وهب العجوز مروان و أصدقائه الذهب ؟
............................................................................................................................
من ماذا عانى مروان عند وفاة والده؟
............................................................................................................................
على الترتٌب بمن بدء مروان تقدٌم المساعدة؟
............................................................................................................................
لماذا برأٌك ساعد مروان كل من الحمار و القطة و الكلب؟
............................................................................................................................

ما سبب طرد القط من أصحاب المنزل الذي كان ٌسكن به ؟
...........................................................................................................................

لو أنك مكان األصدقاء األربعة هل ساعدت العجوز أم ال ؟
.........................................................................................................................

ما صوت كل من
القطة............ ................. :
الكلب......................... :
الحمار ..............................:
اكتب ضد كل كلمة من الكلمات التالٌة :
ضعٌف................................:
مسرور.................................:
عاشوا ...............................:

أحلل و أركب

أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة على نمط المثال
كلبان

كلب
حمار

عجوزان
غابة
قطان

أحلل الكلمات اآلتٌة إلى حروف و مقاطع :
األصدقاء ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ
أشفق

ـــــ ـــــ ـــــ

ٌقتسمون ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ

أصل بين الجملة و ما يناسبها  ،ثم أقرا
أنا
أنت
نحن
هو

يأكل أكله
نأكل أكلنا
تأكل أكلك
آكل أكلي

أنواع الفعل ماض و مضارع و أمر أكمل على النمط
ماض َ
ساعد

مضارع ُ
ٌساعد
ٌصطاد

أمر ْ
ساعد
اركض

تذوق
أكتب

تكتب التاء مبسوطة إذا وقفنا عندها و قرأت تاء (ت) و تكتب مربوطة إذا وقفنا عندها و قرأت
هاء (ة)
اختار الحرف المناسف و اكتبه :
الجامعــــ األردنً___ جامعــــــ عرٌق____ درس___ المعلم___ دٌما فٌها أربع___
سنوا___

أرسم الشدة و الهمزة فً موقعٌهما المناسبٌن فً ما ٌأتً  ،ثم أقرأ:
تدرب االطفال على قراءة االناشٌد و تعلمو كٌف ٌقراونها باسلوب جمٌل

المعلمة دٌما احمٌدة
0796116659

