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 (بائع الحكايات)  قصة ورقة عمل في
 

 

 -من قصة بائع الحكايات أقرأ:

 

 

 

 

 

 

 

 -(استخرج من الفقرة السابقة:1

 أ(الم شمسية:............................. , ....................................

 ...................................ب(الم قمرية:............................., ..

 ت(فعل ماض ي:............................. , .....................................

 ث(حرف عطف: .................... , ....................

 ج(تنوين فتح: ...................... , ...................................

  : ..............................ح(همزة قطع

 ........................... خ(همزة وصل:

 

 -(هات ما يأتي:2

 أ( مفرد)الخطوط(: .................................     ب( جمع)الشجرة(: ...............................

 ت(ضد)املنتصرة(: .........................................

 نى )التنور(: ........................................................................................................ث(مع
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 (أكتب شخصيات القصة:3

1)  ...........................2 ........................... )3 ............................. )4................ )................... 

 

5 ........................... )6 ............................. )7 .................................. )8.............................. ) 

 

9 ................................ )10 ................................................ )11..... )................................... 

 

 -أجب عن ألاسئلة آلاتية:( 4

 (ماهي بداية قصة )بائع الحكايات(؟1

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

ــــــــــ )التنور ال2  كريم(؟(ملاذا سمي التنور بــــــــــــــــــــ

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

 (ما هو الخبر  الذي أحزن العائلة؟3

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

 (من هو الالجئ؟4

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

 (من هو اليتيم؟5

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

 (ما الحكاية التي حكاها بائع الخبز للطفلة التي فقدت صوتها؟6

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

 (ملاذا سمي بائع الخبز ببائع الحكايات؟7

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

 (ما هي صفات بائع الحكايات كما فهمت من القصة؟8

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

 (ما القصة التي أحببتها من قصص بائع الحكايات؟9

........................................................................................................................................... 
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 نموذج إلاجابة 

 
 

 

 

 -من قصة بائع الحكايات أقرأ:

 

 

 

 

 

 

 

 -(استخرج من الفقرة السابقة:1

 الشجرة, الرغيفأ(الم شمسية: 

 ألارغفة الخطوط ,ب(الم قمرية: 

 رأيت, حملتت(فعل ماض ي:

 ف,  و ث(حرف عطف: 

 ج(تنوين فتح: 
ً

 , رجال
ً
 شجرة

 أنظرح(همزة قطع: 

 ابتسمواخ(همزة وصل: 

 

 -(هات ما يأتي:2

 ألاشجار   الشجرب( جمع)الشجرة(:    الخطأ( مفرد)الخطوط(: 

 أو الخاسرة  املنهزمةت(ضد)املنتصرة(: 

 لفحمفرن قديم يخبز فيه ويعمل باث(معنى )التنور(: 
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 (أكتب شخصيات القصة:3

 الجدة( 4الجد           ( 3ألام           ( 2ألاب        ( 1

 

 الالجئ( 8ألاطفال       ( 7          نورا( 6الراوي      ( 5

 الذي ال يبصرالطفل ( 11 الطفلة التي فقدت صوتها   ( 10 اليتيم     ( 9

 

 -( أجب عن ألاسئلة آلاتية:4

 قصة )بائع الحكايات(؟(ماهي بداية 1

 كان هناك عائلة تخبز الخبز على التنور وتبيعه.

ــــــــــ )التنور الكريم(؟2  (ملاذا سمي التنور بــــــــــــــــــــ

 ألنه يقدم للفقراء الخبز والحكايات باملجان

 (ما هو الخبر  الذي أحزن العائلة؟3

 افتتاح فرن حديث قريب من القرية

 (من هو الالجئ؟4

 هو الذي هرب من بلده لبلد آخر بسبب ظروف سياسية أو الحرب

 (من هو اليتيم؟5

 هو الذي فقد أحد والديه أو كالهما مًعا

 (ما الحكاية التي حكاها بائع الخبز للطفلة التي فقدت صوتها؟6

 حكى لها حكاية )العصفور الذي فقد صوته(

 (ملاذا سمي بائع الخبز ببائع الحكايات؟7

 يف يبيعه يحكي حكاية عنهألنه كل رغ

 (ما هي صفات بائع الحكايات كما فهمت من القصة؟8

 الذكاء والكرم وحسن التصرف

 (ما القصة التي أحببتها من قصص بائع الحكايات؟9

 إلاجابة تترك للطالب
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