
 الممحاة و القلم

 

 

 

 

 

 

ٌُ سصبٍص  مبُ داخو اىَقيَخ، ٍَحبح صغيشح، ٗقي

  ..جَيو

  
  

 . ميف حبىل يب صذيقي؟  :قبىذ اىََحبح

  

 اّذٕشذ اىََحبح  !ىسذ صذيقل: أجبة اىقيٌ ثعصجيخ 

 .. ىَبرا؟: ٗقبىذ

  
 .ألّْي أمشٕل: فشد اىقيٌ

   

 ٗىٌ رنشْٕي؟:قبىذ اىََحبح ثحضُ 

  

 . ألِّل رَحيِ ٍب أمزت :أجبثٖب اىقيٌ

  
   .أّب ال أٍح٘ إال األخطبء :  فشدد اىََحبح 



  

 . !ٍٗب شأِّل أّذ؟: اّضعج اىقيٌ ٗقبه ىٖب

  
ٕزا : فشد اىقيٌ. أّب ٍَحبح، ٕٗزا عَيي: فأجبثزٔ ثيطف

 . !ىيي عَمًال 
  

ٗىنِ . عَيي ّبفع، ٍثو عَيل: اىزفزذ اىََحبح ٗقبىذ ىٔ

 اىقيٌ

   .أّذ ٍخطئخ ٍٗغشٗسح : اصداد اّضعبجبًال ٗقبه ىٖب
  

 !.ىَبرا؟: فبّذٕشذ اىََحبح ٗقبىذ

  
 ......ألُ ٍِ ينزت أفضو ٍَِ يَح٘: أجبثٖب اىقيٌ

  

أطشق .  إصاىخُ اىخطأ رعبده مزبثخَ اىص٘اة :قبىذ اىََحبح

 اىقيٌ ىحظخ، ثٌ
  

   ! صذقذ يب عضيضري :سفع سأسٔ، ٗقبه

 . أٍب صىذ رنشْٕي؟: فشحذ اىََحبح ٗقبىذ ىٔ
  

ىِ أمشٓ ٍِ يَح٘ : أجبثٖب اىقيٌ ٗقذ أحي ثبىْذً

  .أخطبئي
  

  :قبه اىقيٌ. ٗأّب ىِ أٍح٘ ٍب مبُ ص٘اثبًال :فشدد اىََحبح
  



 . !ٗىنْْي أساك رصغشيِ يٍ٘بًال ثعذ يً٘

ألّْي أضحي ثشيٍء ٍِ جسَي :فأجبثذ اىََحبح

: قبه اىقيٌ ٍحضّٗبًال . ميَب ٍح٘د خطأ

  

   !ٗأّب أحي أّْي أقصش ٍَب مْذ
  

 ال ّسزطيع إفبدح اآلخشيِ، إال إرا  :قبىذ اىََحبح ر٘اسئ

  : قبه اىقيٌ ٍسشٗساًال  .قذٍْب رضحيخ ٍِ أجيٌٖ
  

 ٍب أعظَل يب صذيقزي،

فشحذ اىََحبح، ٗفشح اىقيٌ، ٗعبشب . !ٍٗب أجَو ممٍل

ُِ ٗال يخزيفبُ  .صذيقيِ حَيَيِ، ال يفزشقب

 

    أفسر كلمات 

  

 الكلمة  معناها

 نافع 

 لطف 

 حميمين 

 صواب 

 ندم 

 

 

 



     
            أقرأ و أجيب

 

 ما عنوان القصة ؟

.................................................................................................................... 

 عن من تتحدث القصة ؟

............................................................................................................................ 

 لماذا يكره القلم الممحاة؟

............................................................................................................................ 

 من ماذا عانى مروان عند وفاة والده؟

............................................................................................................................ 

 لماذا تصغر الممحاة يوما بعد يوم؟

............................................................................................................................ 

 لماذا برأيك ساعد مروان كل من الحمار و القطة و الكلب؟

............................................................................................................................ 

 هل تمحي الممحاة الصواب ؟

........................................................................................................................... 

 

 لو أنك مكان الممحاة تصادق القلم ؟

......................................................................................................................... 

 :اكتب ضد كل كلمة من الكلمات التالية 

 :................................صواب

 :.................................يمحو

 :.................................يفترقان

 :استخرج من النص كلمة فيها 

 .............ال قمرية 

 ..............ال شمسية 

 .............فعل ماض

 ...........فعل مضارع

 .............................أسلوب تعجب



 

 أحلل و أركب   

 أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة على نمط المثال

 

 جمع مفرد 

      مسطرة                  مساطر
      قلم

      دفتر 
     مقلمة

     ممحاة       

                 
 

 

 :أحلل الكلمات اآلتية إلى حروف و مقاطع 

   داخل ــــ  ــــ  

      جميل ـــــ  ـــــ   ـــــ

  القلم ــــــ   ـــــ   ـــــ  

 

 أصل بين الجملة و ما يناسبها ، ثم أقرا
 

 أنا                             يشرب شربه
 أنت                            نشرب شربنا 

 نحن                          تشرب شربك
 هو                            أشرب شربي

 

 

 أنواع الفعل ماض و مضارع و أمر أكمل  على النمط 

 أمر ْ مضارع ُ ماض َ

 اضرب يضرب ضرب

  يرمي 

   

 ارسم  

   شاهد
 

 

 

 



 

 أكتب

 

و تكتب مربوطة إذا وقفنا عندها و قرأت  (ت)تكتب التاء مبسوطة إذا وقفنا عندها و قرأت تاء 
  (ة)هاء 

 :اختار الحرف المناسب و اكتبه 

 تستيقظ مبكرا___ النشيط_ الطالب

 الدرس جيدا___ سار___ درس

 

 :أرسم الشدة و الهمزة في موقعيهما المناسبين في ما يأتي ، ثم أقرأ

 تدرج المعلم اثناء شرح الدرس 

 

 

 

 أكتب بما ال يزيد عن خمسة أسطر عن مشروبك المفضل في الشتاء 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
....................................................................................................... 

 

 

 

                                                                       المعلمة ديما احميدة

 0796116659 


