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كتاب الطالب درس جملة كان 



لالنضمام للقناة
 أضغط هنا 

كتاب الطالب درس جملة كان
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قال جدي : "الرزق كالنهر، إذا جف سيمتلئ من جديد ". 

مبدع                  ذكي                متفائل 



تقلد البنت صوت أمها .
ما أجمل دوار الشمس ! 

يعيش جدى فى أطراف المدينة .

التنور       بائع الحكايات           نافر

أن الرزق كالنهر إذا جف سيمتال من جديد.

أبتسم للدراجة الطازجة التي تشبه الدراجة التي حلمت بها دائما.



أحاديث قديم 

كل شئ في منزلنا يبدو حديثا .
استمتعت بالحديث مع أحمد وعلى .

اضغط هنا 

صمت
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الحطابون ، الطيور، نقار
 الخشب و الشجرة

الغابة

كانت الشجرة تعيش فى سالم ،ذات يوم حضر الحطابون ليقطعوا
 الشجرة ،قالت لهم الشجرة ال تفعلوا ذلك سيضر الكائنات الحية لكن

 كبيرهم رد باستهزاء نحن نريد خشبك ،اخذت الطيور تفكر فى حل ف
 اليوم التالى عندما جاء الحطابون هجمت عليهم الطيور فهربوا

 ،وبذلك تكون انتصرت الشجرة الطيبة.    
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اضغط هنا للدخول للقناة 
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التنور  صانع األمنيات .
خبز ناصع كالقمر.

الرزق كالنهر اذا جف يمتلئ من جديد. 
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لالنضمام للقناة أضغط هنا 
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خبز التنور سميك أكثر من خبز الصاج.

كنت أعرف أنه يحكى حكايات .
يحكى قصص خيالية.يحكى حكايات ممتعه.

الحكواتى متفائل ولطيف.





يبيع

دافئة

تصدق

صانعا

تصنعان

يشترون





جدتى تخبز أرغفة مقمرة .

هل تخبز جدتك  خبز الخمير ؟ 

ما أشهى خبز جدتي !

قلت ألختى :هذا خيال يانورا . 
  

أحمل الخبز ، و أذهب به مع أبي .

أعجبتني الحكاية ، ياله من مبدع ! 

من سيأكل رغيف جدتي ؟   
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ودل .
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مهند العاقوصبائع الحكايات 

طفل يساعد والده في بيع الخبز .
يعيش طفل في قرية مع عائلته،

 ويذهب كل يوم لبيع الخبز مع
 أبيه،

يفتح فرن حديث فينصرف الناس عن
 شراء األرغفة التى يبيعها الطفل ،

 فتحزن العائلة لهذا األمر،
يفكر الطفل ويبدأ ببيع خبز التنور ويقص

 الحكايات على األطفال من الخطوط التى
 رسمها التنور على األرغفة ، يفرح األطفال بهذه

 القصص ، ويستمر الطفل ببيع الخبز
 والحكايات . 

ينسخ نفس الكالم فى صفحة المسودة والصفحة التى تليها . 
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نموذج حل آخر


