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عــام التــســامـح

أمي الشيخة لطيفة كنت أراها وأنا صغير، أذكرها 

تمشي وخلفها مجموعة من الغزالن التي اعتنت 

بها منذ صغرها، كانت أمي أميرة وجميلة، كانت 

أمي أجمل الملكات، كانت أمي أطول النخالت، كانت 

إذا تمشي يرافقها غزال، وتتبعها عناية الرحمن. 

ابتسامتها كانت حياة، كانت أجمل ما يف الحياة.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

موجهات الكتابة للصفوف
)2-3-4-5( 

العام الدراسي 2019/2018 م
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

    
 معظم الكتاب المحترفين ال يبدؤون الكتابة في موضوع ما إال بعد أن يقرؤوا فيه، وهذه 
القراءات تختلف في العمق، والكثرة، باختالف غايات الكاتب، والجمهور الذي يكتب 

له، لكن القاعدة التي ال يخرج عنها أّي كاتب ناجح أّن الكتابَة كالطائر لها جناحان: 
القراءة والتفكير.

صمم هذا الدليل التوضيحي لمساعدة المعلم لتطبيق حصص الكتابة مع الطالب.
 هذا النموذج للصف الثالث في مهارة )كتابة نص وصفي( وعلى باقي معلمي اللغة 

العربية في المراحل األخرى اتباع الخطوات نفسها بما يناسب مهارة الكتابة المطلوبة مع 
ضرورة قراءة الدليل.

مالحظة : 
حصص الكتابة المقررة 3 حصص في كل وحدة دراسية .

 المقدمة
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

تنفذ حصة الكتابة لتطبيق نواتج التعلم الخاصة بالكتابة لجميع الطالب.  

يكتب المتعلم نصوًصا وصفية تتضمن تفاصيل حسية مادية، . 1
مدعومة بانطباعاته عن الناس واألماكن واألشياء .

ينشئ المتعلم نصوًصا مقروءة بخط واضح مرتب تبرز اعتناءه . 2
بما يكتب تاركًا هوامش عن يمين الصفحة ويسارها .

يراجع المتعلم ما يكتبه ) المسّودة ( لتحسين مستوى الكتابة . 3
وتحقيق التماسك والتتابع المنطقي لألفكار، وإضافة تفاصيل 

وصفية على نصه مستخدمًا عالمات الترقيم .

نواتج التعلم : )الكتابة(
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة .
قراءة النص الموجود في كتاب الطالب والمناقشة . ) 10 دقائق (  

أخبر الطالب أننا سنتعلم اليوم كيف نصير كتَّابًا ماهرين، اسألهم: من يريد أن يكون كاتبًا ماهراً ؟

اعرض النص الموجود في كتاب الطالب .

كّلف بعض الطالب بقراءة الفقرة )ثالثة طالب طالب متفوق، وطالب متوسط، وطالب ضعيف(

اسأل الطلبة بعض األسئلة عن النص .

شرح مهارة النص الوصفي ، وصحة األفكار وتنظيمها ) نقطة التركيز (  ) 15 دقيقة ( 
أخبر الطلبة أن هذا النص الوصفي يرتكز على الفكرة التي أراد الكاتب أن يوصلها لنا، وأن . 1

هذه الفكرة جاءت ضمن نص مترابط األجزاء، وأن تنظيم األفكار شيء أساسي لصحة 

الكتابة.

اشرح لهم أن هذا النص الوصفي البد أن تكون له فكرة عامة يدور حولها، والبد لهذه . 2

الفكرة من تفاصيل حسية مادية ) بصرية أو سمعية أو شمية أو لمسية أو ذوقية ( تدعمها حتى 

توضحها أكثر للقراء، والبّد للفكرة من جملة خاتمة تؤكدها وتعززها.

ساعد المتعلمين على تكوين حصيلة لغوية في صورة شائقة )القاموس اللغوي( مما يعينهم . 3

على تحقيق تغذية لغوية سابقة تثري معارفهم ومهاراتهم، وتمكنهم من تركيب الكلمات في 

عبارات لتعطي جماًل تامة المعنى .

 اعمل على تنمية مهارات الربط بين الكلمات والجمل لدعم قدرة الطالب على الكتابة، . 4

وذكرهم أن صحة النحو واإلمالء ضرورية أثناء الكتابة . 

الحصة األولى قبل الكتابة التهيئة الحافزة )5 دقائق (
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

عرض نموذج الكتابة الخاص بالمعلم ) 5 دقائق (
اعرض نموذج الكتابة الخاص بك واقرأه ، ثم اطلب إليهم أن  يعلقوا على النص ويسألوا 

ما يشاؤون من أسئلة، ثم اطلب منهم أن يحددوا أجزاءه.
الواجب البيتي واالستعداد للحصة القادمة ) 5 دقائق (

اطلب من الطالب التفكير في الموضوع الذي سيكتب  في الحصة القادمة .

الحصة األولى قبل الكتابة التهيئة الحافزة )5 دقائق (
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

الحصة الثانية ( أثناء الكتابة  التهيئة الحافزة )5 دقائق (

ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة .
مخطط الفقرة )10 دقائق (  

 أخبر الطالب أنه قد حان الوقت اآلن ليبدؤوا التدرب على كتابة موضوعهم.. 1
 اطلب من الطالب أن يفتحوا كتاب النشاط، وناقشهم في المطلوب .. 2
 ناقش الطالب، واستثر أفكارهم، واكتبها على شكل خريطة ذهنية ) جماعي ( ) مرحلة . 3

العصف الذهني ( .
 اترك الطالب ليكتبوا أفكارهم في المخطط فرادى، ثم يعرض كل طالب ما كتبه على زميله . 4

ويتناقشا في أفكارهما مًعا. ) ثنائي ( 
 ابدأ باالستماع إلى ما كتبوه في مخططهم األولّي، شجعهم وأثِن عليهم، وعّلق تعليقات . 5

طريفة تضحكهم .
كتابة مسّودة الموضوع )25-20 دقيقة( 

 وّجه الطالب اآلن إلى البدء بكتابة مسّودات موضوعهم في كتاب النشاط .. 1
 أفسح لهم المجال قلياًل ليشعروا بالراحة ويشرعوا بالكتابة.. 2
 مّر عليهم، وشجعهم، وساعدهم بالتوجيه والتعليق على ما كتبوا.. 3
اطلب من كل طالب أن يقّيم كتابته وفق شبكة المعايير في كتاب النشاط.. 4
نّقح موضوع كل طالب وفق شبكة المعايير.. 5

الواجب البيتي واالستعداد للحصة القادمة )5 دقائق( 
أخبر الطالب أن يكتبوا المبّيضة كواجب، وفق مالحظاتك التي سجلتها على المسّودة،  وأن 

الحصة القادمة سيقرأ كل طالب ما كتب.
مالحظة هامة: 

قم بتصويب ما كتبه الطالب )المبيضة( قبل الحصة الخاصة بقراءة النص المكتوب.
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

) الحصة الثالثة ( قراءة النص التهيئة الحافزة )5 دقائق (

ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة .
االستعداد للقراءة : )5 دقائق( 

اسأل الطالب :               . 1
              - كيف كانت تجربة كتابة الموضوع بالنسبة لهم ؟

              - ما الصعوبات التي واجهتهم ؟
              - من ساعدهم ؟

              - كيف ساعدهم ؟
استمع إليهم، وعّلق على ما يقولون بما هو مناسب،  وأّكد أن عليهم دائمًا أن يعتمدوا على . 2

أنفسهم حتى يصبحوا مهرة في الكتابة. أّكد عليهم أن المساعدة هي فقط في تقديم المشورة 
أو في المناقشة معهم في األفكار، وأّن عليهم دائمًا أن يعتمدوا على أنفسهم في كتابة 

نصوصهم، حتى يتدربوا شيئًا فشيئًا، ويصبحوا مهرة في الكتابة.
اسألهم سريعًا عن موضوعهم الذي كتبوا عنه، واستمع إلى إجاباتهم.. 3

قراءة الفقرة ) 25-20 دقيقة (
ليبدأ الطالب بقراءة ما كتبوه.. 1
استمع إلى كل طالب، واشكره حين ينتهي، وشجع باقي الطالب على التعليق، أو سؤال . 2

زميلهم أي سؤال.
 لتكن هناك فترات نقاش قصيرة جداً بين القراءات. . 3
 كن دقيقًا في تعليقك على كتابات الطالب موظفًا عبارات شبكة المعايير، كأن تقول مثاًل : . 4

 ترتيبك للتفاصيل الحسية المادية كان ممتازاً.	 
 الجملة الخاتمة أكدت الفكرة الرئيسة فعاًل.	 

تأكد أن جميع الطالب قرؤوا موضوعهم.. 5
اشكر جميع الطالب وقل لهم : دعونا نصفق ألنفسنا لقد قمنا بعمل عظيم. . 6
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

مرحلة النشر :
اطلب من بعض الطالب كتابة النسخة األخيرة المصححة على أوراق مرتبة ومزينة بما . 1

يناسب.
عّزز الكتابات المتميزة بتعليقها على الحائط. . 2
انشر كتابات الطالب بأساليب مختلفة مثل : . 3

)  قراءة الطالب نفسه على جمهور معين ، اإلذاعة الصباحية، برامج التواصل مع أولياء األمور بعد 
موافقة ولي األمر ، مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة (

) الحصة الثالثة ( قراءة النص التهيئة الحافزة )5 دقائق (
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

الكتابة )الصف الثالث( كتابة النص الوصفي 

نقطة التركيز )األفكار والتنظيم(

نقطة التركيز )اختيار الكلمات(

كتابة نص عن مكان 

أو شخص تحبه 

كثيًرا مع استخدام 

الكلمات الوصفية.

وصف يوم جميل 

في حياتك.

الجملة الرئيسة تعبر عن  الفكرة 

العامة للموضوع ثم التفاصيل الحسية 

التي تبرز الفكرة وتجملها ثم الجملة 

الخاتمة التي تؤكد الفكرة العامة .

-يتم التركيز على األفكار وتنسيق 

الفقرات وتنظيمها في حصص القراءة 

لتعويد الطالب على التسلسل المنطقي 

الصحيح للفقرة وليألف ذلك .

الكلمات التي تكتب تساعد القارئ 

على الخيال لما يكتبه الكاتب .

-يتم التركيزعلى الكلمات الوصفية 

في حصص القراءة إلثراء الحصيلة 

اللغوية عند الطالب مع توظيفها في 

سياقات مختلفة واالستفاضة في 

الكلمات الجديدة والمعبرة والتنويع 

في التراكيب .
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

)نموذج يحتاج إلى تعديل(
يهدف لتنبيه الطالب لبعض األخطاء ليالحظها 

المتعلم ويصوبها

النموذج

)نموذج يحتاج إلى تعديل(
يهدف لتنبيه الطالب الختيار وانتقاء الوصف 

األنسب واألكثر داللة وإمتاًعا

)نموذج متكامل صحيح(
 يهدف لتوضيح الشكل الصحيح للكتابة المتسلسلة 

المنطقية الصحيحة

)نموذج متكامل صحيح(
 يهدف لتوضيح الشكل الصحيح للكتابة الزاخرة 

بالكلمات المعبرة
مالحظة : النموذج أعاله لم يراِع التفقير

)ترك مسافة كلمة في بداية الفقرة( 
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بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

المخطط

مخطط يناسب نقطة التركيز

 ) األفكار والتنظيم (

مخطط يناسب نقطة التركيز

 )اختيار الكلمات(
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بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

المسّودة

شبكة المعايير

المبّيضة

التذكير بعالمات الترقيم

تتم الكتابة بشكل فردي في الفصل

تتم الكتابة في البيت

alManahj.com/ae



13
حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

الصف الثاني
الفقرة
القصة

بطاقة التهنئة
الجمل اإلرشادية

تصميم مجلة حائط

الصف الثالث
الفقرة 

النص الوصفي
تلخيص القصة

تلخيص نص معلوماتي

الصف الرابع
النص الوصفي
النص السردي

االستجابة األدبية

الصف الخامس
النص المعلوماتي
النص اإلقناعي 
النص السردي

االستجابة األدبية

يوضح المخطط الجنس األدبي المقرر لكل مرحلة ونالحظ تكرار بعضها في المراحل المتتالية وذلك ألهميتها ولضرورة 
التدرب عليها في كل مرحلة،  فهي في كل مرة تتشعب وتقوى وتصبح أكثر وضوًحا ونضًجا مما كانت عليه في المرحلة 

السابقة . 
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

مالحظاتنقطة التركيزالكتابةالفصل

)يناثلا فصلا( ةباتكلا

تاظحالم زیكرتلا ةطقن ةباتكلا لصفلا

 مییقتلا ةكبش-
فلتخت يتاذلا
طاقن فالتخاب
. زیكرتلا

 لیصافتلا– ةسیئرلا ةركفلا : ) راكفألا( میظنتلا•

.) لضفملا ماعطلا( ةمتاخلا ةلمجلا-ةمعادلا
 عضو ىلع زیكرتلا : )دھاوشلاو ةلدألا( میظنتلا•

 اذامل( ةماعلا ةركفلا معدل بابسألاو ةلدألاو دھاوشلا
.)؟ملعتن

 تاملكلا مادختسا يف عیونتلا : تاملكلا رایتخا•
.) اًریثك ھبحت صخش( ةددحملا ةیفصولا

.ةرقفلاةباتك

ا
وأل

ل

بالطلا بیردت-
 جذامن ىلع
 دوجوكةفلتخم

 ةباتكو ةروص
  اھحضوت ةصق

 ةعومجم وأ
ةلسلستم روص

 ةباتكل ثادحألا
. ةبسانم ةصق

 ةباتك(: ةروصملا تاحوللاو ةطیسبلا لمجلا بیترت•
 لمجلا مث ثادحألا مسرب ءدبلا لالخ نم )ةصق
-ف-و(طبرلا تاودأ فیظوت عم ةربعملا ةحضاولا
 .)مث

.ىوتحملاو ھلیصافتو بلاقلا لكش میمصت•

 ھیلإلسرملاو لسرملا لیصافت ىلع زیكرتلا متی امك
 ام معدت يتلاو ىوتحملل ةبسانملاو ةقئاشلا تارابعلاو
. بتاكلا ھمدقی

.ةصق ةباتك

ةقاطب ةباتك
ةئنھت

ثلا
نا

ي

ةاعارم بجی-
 ةباتكلا ةقیرط
 لمجلل ضرعلاو
ثیحب ةیداشرإلا
 ةبسانم نوكت

. ةلماكتمو

 لمعلا مییقت متی-
 لبق ةلئسأ حرطب
. ةمھملا میلست

.ھنع ةباتكلا متتس ام ةفرعم•
تناك اذإ( لمجلل حیحصلالسلستلاو میظنتلا•

. )نیعم ءيش لمعل تاوطخ
. تاوطخلا عیمج لامتكا•
  ةرقف تسیلو ًالمج نوكتو رمألا بولسأب ةباتكلا•

.)ضیبلا ةنوترك نم ةدود عنص ةیفیك(

. بسانملا عوضوملا رایتخاو طیطختلا•
. ةیعرفلا ةلئسألا دیدحت•
 صرحلاو  عوضوملاب ةلص اھل يتلارداصملا دیدحت•

)تالجم– تاولعملا ةكبش-تاعوسوم(اھعونت ىلع

.اھتباتكو تامولعملا ةءارق•
. لمعلاب اھقافرإو ةبسانملا روصلا عمج•
. ةبسانملا ضرعلا ةقیرط دیدحت•
.لمعلا مییقت•

 لمجلا ةباتك
ةیداشرإلا

ةلجم میمصت
طئاحلا

ثلا
لا

ث

الكتابة )الصف الثاني(
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

مالحظاتنقطة التركيزالكتابةالفصل
)ثلاثلا فصلا( ةباتكلا

تاظحالم زیكرتلا ةطقن ةباتكلا لصفلا

 ةرقفلا لكش ةشقانم-
حیحصلا عضولاو
 ةلمجلا ناكمل
 ةلمجلاو ةسیئرلا
 كلذكو ةمتاخلا

وأ ثادحألا لسلست
 ةرقفلا يف راكفألا
 ةرقفلا ءارثإ عم
 تادرفملاب
 ةعونملا بیكارتلاو
. ةبسانملاو

 لیصافتلا ىلإ جاتحت ةماعلا ةركفلا : راكفألا میظنت•
 ةلمجلاب يھتنتو ئراقلل اھحضوت ىتح ةمعادلا
.)ریبكلا يملح( ةسیئرلا ةركفلا دكؤت يتلا ةمتاخلا

 يف ًایقطنم ًابیترت ثادحألا بیترت : ثادحألا میظنت•
 نم قیضلاب ئراقلا رعشیال ثیحب يدرس صن

.) ةلیمجلا مایألا نم موی( ثادحألا لسلست مدع
 ةددحملا ةیفصولا تاملكلا مادختس : تاملكلا رایتخا•

 ةتھاب ةباتكلا لعجت يتلا ةماعلا تاملكلا نع دعبلاو
.)اًریثك ھبحت ماعط وأ ناكم( .

.ةرقفلاةباتك

ا
وأل

ل

 مدختسملا ططخملا-
 میسقت ىلع زكری
 ةیادب ىلإ صنلا
.ةمتاخ مث طسوو
مدختسملا ططخملا-

 ةدوج ىلع زكری
اھطابتراو تادرفملا
.عوضوملاب

 ةركفلا نع ربعت ةسیئرلا ةلمجلا : میظنتلاو راكفألا•
 زربتيتلا ةیسحلا لیصافتلا مث عوضوملل ةماعلا
 (    . تاططخملا مادختسا ةرورضعم ةركفلا
. )كتایح يف لیمج موی فصو

 ىلعئراقلا دعاست يتلا تاملكلا : تاملكلا رایتخا•

 ططخم عضو ةرورض عم بتاكلا ھبتكی امل لایخلا
 وأ ناكم(. عوضوملاب ةطبترملا ةیفصولا تاملكلل

. )اًریثك ھبحت صخش

صنلا ةباتك
. يفصولا ثلا

نا
ي

 ىلع زیكرتلامتی-
 بیترت ةدوج
 ةماھلا ثادحألا
.اھلسلستو

 ىلع زیكرتلا متی-
 راكفألا بیترت
 تدرو امك ةماھلا
 .صنلا يف

 راكفألا عضو مث مھفلا عم عوضوملا ةءارقب أدبت•
 فذحولیصافتلا مھأ ةباتك مث اھتباتكو ةسیئرلا
 ملعلاعم ، ةسیئرلا ةركفلا مدختال يتلاتافاضإلا
 ةركفلا دیدحت ىلع دعاسی صنلا ناونع نأب
. ةیروحملا

 زییمتلل ناولألاو طئارخلاو تاططخملا مادختسا•
كتغلب ةباتكلا ىلع زیكرتلا عم راكفألا نیب طبرلاو
وأ يأر ةباتك نود بتاكلا ةغل تسیلو ةصاخلا
. قیلعت

 صیخلت
.ةصقلا

 صیخلت
 صنلا
. يتامولعملا

ثلا
لا

ث

الكتابة )الصف الثالث(
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بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

الحّصة الّثانية

مالحظاتنقطة التركيزالكتابةالفصل
)عبارلا فصلا( ةباتكلا

تاظحالم زیكرتلا ةطقن ةباتكلا لصفلا

 ىلع زیكرتلا
 تادرفملا
 تاھیبشتلاو
 بیكارتلاو
 فصولةعونملا
  فوصوملا
لكشب سیئرلا
. قیقد

 تافصلا نم ددع ربكأ ىلع زیكرتلا :ةیصخش فصو•
 ةیجراخلا تافصلا لالخ نم ةمعادلا لیصافتلا يف
ةیلخادلا تافصلاو )سبالملاو ةماقلاو ھجولا حمالم(
 بتاكلا روعش حیضوت عم )عابطلاو فقاوملاو لاعفألا(
 ةیصخشلا رایتخا ببس دیكأتو لامجإ مث ةیصخشلا وحن
.)تیبلا ةكرب يتدج( ةمتاخلا يف

 ساسحإلا نم وج قلخ ىلع زیكرتلا :ناكم فصو•
 ةیسحلا لیصافتلاو )..فوخلا-للملا-نزحلا-ةجھبلا(
ةماھلا طاقنلا ةفاضإو ) حئاورلاو تاوصألاو ناولألا(
 .دوجوملا روكیدلاو میمصتلاو ةحاسملاو عقوملاك

 رعاشملل ةیفصولا تاملكلا مادختسا : رعاشم فصو•
 سیساحأب رعشیو رثكأ فقوملا مھفی ئراقلا لعجت ثیحب
 ةیزاجملا ةغللاو تاھیبشتلا دوجو ةرورض عم بتاكلا
. يسح لكشب ىنعملا لصوت يتلا

صنلاةباتك
.يفصولا

ألا
لو

 لسلستلا ربتعی
  ينمزلا طبارتلاو
 تازیمم مھأ
 يدرسلا صنلا

نیب طبرت اھنأل
 لكشب ثادحألا
. مظتنم

 نامزلاو ناكملا فصو متیةیادبلا يف: میظنتلا•
 قایس أدبی طسولا يفو ، ثدحلا ةیادبو تایصخشلاو
 دعاصتتف ةلسلستم ةطبارتم تارقف ةدعب لوحتلا
 ماتخلا يف امأ لحلا مث ةدقعلا ىلإ لصت نأ ىلإ ثادحألا
 وأ ينمض ىزغم دوجو عم فقوملا ىھتنا فیك حضتیف
 ) اًمأو ًابأ ُترص نیح( بتاكلا روعشل حیضوت وأ ةربع
.

 ةلصلا تاذ ةبسانملا تادرفملا رایتخا : تاملكلا رایتخا•
.)يزمرقلا يفطعم( ةقدو ًادیدحت رثكأ نوكت ثیحب

صنلا ةباتك
. يدرسلا اثلا

ين

 دوجو ةرورض
 دھاوشلاو ةلدألا
 ةركف معدت يتلا
 وھ اذھو ةصقلا
 نیب قرفلا
 صیخلتلا
 ةباجتسالاو
.ةیبدألا

: نیترقف يفنوكت•
.ةصقلا صیخلت لالخ نم صنلا مھف راھظإ : ىلوألا ةرقفلا
 دیری يتلا ةلاسرلا وأ ةصقلا ةركف حرش :ةیناثلا ةرقفلا
 ةسیئرلا ةیصخشلا نع ثیدحلا وأ ئراقلل لصت نأ بتاكلا
 ةبرجتلا نم وأ ةصقلا نم ةلثمأب معدلا عم تریغت فیكو
.)ًاعبرم جسنا ةصق نع ةیبدأ ةباجتسا( ةیصخشلا
. ةباتكلل ةبسانملا تارابعلاو تاملكلا رایتخاةرورض•

 ةباتك
 ةباجتسالا
.ةیبدألا

اثلا
ل

ث

الكتابة )الصف الرابع(
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بإشراف : الدكتور لطيفة الفالسي إعداد : فريق المناهج – العين

مالحظاتنقطة التركيزالكتابةالفصل
)سماخلا فصلا( ةباتكلا

تاظحالم زیكرتلا ةطقن ةباتكلا لصفلا

 ركذ بجی-

 يذلا ردصملا

ھنم تذخأ

. تامولعملا

 ةلدألا ءاقتنا-

 ةیوقلا ةمعادلا

. ةبسانملاو

 نم ةمزاللا تامولعملا عمج :تامولعملا عمج•

 ةقاطلا( لاقملل اھنیمضت مث ةقوثوملا اھرداصم

.)ةیسمشلا

 راكفألا بیترتل دیجلا طیطختلا :راكفألا میظنت•

 يف ةیلخادلا ةحایسلا( ةباتكلالیھستل اھمیظنتو

.)تارامإلا

 مث لاقملل ةسیئرلا ةركفلا دیدحت : دھاوشلاو  ةلدألا•

 عوضومل لوصولل اھنم ةقتشملا ةیعرفلا راكفالا

 ةلدألاب هرظن ةھجوب ئراقلا ھیف بتاكلا عنقی لماكتم

نم وأ ةصصختملا تالجملا وا بتكلا نم ةلوقنملا

.)ةضایرلا ةیمھأ( ةیتایحلا براجتلاو تاربخلا لالخ

 صنلاةباتك

يتامولعملا

.)لاقملا(

 صنلا ةباتك

. يعانقإلا

ا
أل

و
ل

 ةیمھأ طیطختلل-

ةباتك يف ةریبك

 ةلماكتم ةصق

.رصانعلا

 ةھجو عضو-

 ةفلاخملا رظنلا

 اھفعض حیضوتو

 عانقإ حلاصل

. ئراقلا

ةصقلا رصانع ضرعت:ةصق ةباتكل طیطختلا•

 مث ةیادبلايف ةسیئرلا تایصخشلاو ناكملاو نامزلاك

 مزأتلا ةطقن ىلإ ًالوزنو ًادوعص ثادحألا روطتت

 بولسأب ةصقلا ةغایصب كلذ متیو ةیاھنلا مث عارصلاف

 حاجن لماوع نم اًمھم ًالماع نوكی امم باذج

. )نّایفولا نامزقلا ( .ةصقلا

ئراقلا عنقی نأ بتاكلا لواحی : نیھاربلاو ةلدألا•

 عم  ججحلاو ةلدألا میدقت لالخ نم هرظن ةھجوب

تاساردلا جئاتن عضوو ثحبلاو ةءارقلا ةرورض

.)ةسردملا يف حرسملا يدان ءاشنإ ةیمھأ( ةیملعلا

 صنلا ةباتك

.يدرسلا

 صنلا ةباتك

يعانقإلا

لا
اث

ن
ي

 ةلدألا لالخ نم-

 ةلدألا اھیعونب

 ةلدألاو ةلوقنملا

. ةیلقعلا

 دوجو ةرورض-

 دھاوشلاو ةلدألا

 ةركف معدت يتلا

 وھ اذھو ةصقلا

 نیب قرفلا

 صیخلتلا

 ةباجتسالاو

.ةیبدألا

 مسقنی ةیفالخ ةیضق حرط :ةیعانقإلا ةلدألا عونت•

لواحیف ،ضراعمو دیؤم :نیمسق ىلإ اھلوح سانلا

 ةغلب هرظن ةھجوب ئراقلا عانقإو حیضوت بتاكلا

 ةلدألاو تاءاصحإلاو تاتابثإلاو قئاقحلا عم ةرثؤم

. ) ةیكذ ةزھجأ الب ةیلئاع ةسلج( ةعونملا

: نیترقف  يف نوكت•

 صیخلت لالخ نم صنلا مھف راھظإ : ىلوألا ةرقفلا

 يتلا ةلاسرلا وأ ةصقلا ةركف حرش:ةیناثلا ةرقفلا و ةصقلا

 ةیصخشلا نع ثیدحلا وأ ئراقلل لصت نأ بتاكلا دیری

 نم وأةصقلا نم ةلثمأب معدلا عم تریغت فیكو ةسیئرلا

.)رح انأ ةصق نع ةیبدأ ةباجتسا( ةیصخشلا ةبرجتلا

 صنلا ةباتك

يعانقإلا

ةباجتسالا ةباتك

.ةیبدألا لا
اث

ل
ث

الكتابة )الصف الخامس(
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صفات متعلقة 
باألشخاص

صفات متعلقة 
باألشياء

صفات متعلقة 
بالمشاعر الجيدة

صفات متعلقة
بالمشاعر السيئة 

صفات متعلقة 
بالحجوم 
أوالملمس

صفات متعلقة 
باللون

محبب
مغامر
عدائي
مزعج
جميل
مهتم
أخرق
واثق

مراعي
 سريع

االنفعال
فاتن

غاضب
سعيد
مساعد
مهم

 مرعب
بغيض
 غريب
األطوار
موهوب
جّذاب
مزاجي
متزن

محترف
متمرس
متقن

مشرق
واضح
مميز
داكن
أنيق
قذر
المع
متنافر
ثمين
متألق
ناصع
غريب
قّيم
بالي

نظيف
متسخ
مرن

ضروري
بشع

مزدحم
خفيف
زهيد

باهظ الثمن
عتيق
عريق
فريد

شجاع
هادئ
مرح
مرتاح
جسور

قوي العزيمة
تّواق
مبتهج
حيوي
نشيط

متحمس
طموح
متفائل
رائع
جيد
لّماح
سعيد

 منشرح
الصدر
مرتاح
متعاون
مثابر
متفاني
محب

غاضب
منزعج
قلق

محرج
سيء
محتار
ضجر
مشوش
مهزوم
عاصي
مكتئب
مشمئز

مضطرب
خجالن
حاسد
خائف
مرتعد
جائع
وحيد
منعزل
متهور

متقاعس
عنيد
مغرور
مّكـار

 كبير
ضخم
هائل

عمالق
عظيم

كبيرجًدا
واسع
صغير
دقيق
طويل
ضئيل

صغيرجًدا
هزيل
سميك
رقيق
 ناعم
مدبب
حاد
خشن
طري
جاف
رطب
مبلل
متعرج
مستقيم

أصفر فاقع
أخضرناضر
أبيض ناصع
أحمر قان

أسود حالك
أسود قاتم
قرمزي
زمردي
زيتوني
فستقي
ذهبي
ثلجي
 أشقر
أدهم
 أغبر

بحري
ياقوتي
عشبي
ليموني
يانع

مدهام
فضي

كركمي
مرجاني
عسلي
خشبي

أمثلة لكلمات وصفية مساعدة وهي ال تغني عن بحث المعلم وإثرائه للمعجم اللغوي للطالب 
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الحّصة الّرابعة

أمثلة لكلمات وصفية مساعدة)أفعال( وهي ال تغني عن بحث المعلم وإثرائه للمعجم اللغوي للطالب

الحركة الصوت العواطف أشياء الحواس أفكار

يتخطى
يتسلل 
يدور
يتجول
يتعثر
ينقر
يرمي
يلتفت
يمشي
يتسكع
يتماوج
ينفخ
يسرع
 يقفز
ينهار

يسحب
يدفع

يدحرج
يركض
يرتجف
يجمع

قهقه

يهمهم

يضحك

يغني

يصرخ

يصيح

يتنهد

يغني

يبكي

يتكلم

يهمس

يتثاءب

يدّوي

يدندن

يعجب
يزعق
يبكي
يئس
يعبس

يضحك
يحب
يتنهد
يبتسم
يرتعش
 ينتحب
يجفل
 يبغض
يفتخر
يستمتع
يعشق
يكره
يحب

يثني

يكسر

يحرق

يسيطر

يطوي

يذّوب

يعّدل

يصوغ

يفتح

يصلح

يحطم

يكّسر

يطحن

يمدد

يرمي

يلوي

يعانق

يشبع

يشعر

يسمع

يلعق

يصغي

يراقب

يشم

يشتم

يتَذوق

يلمس

يستلذ

يحدق

يرمق

يفهم
يعتقد
يتفكر
يشرد
يحلم
يقٌيم
يرثي
يتأمل
يعتبر
يتبَصر
يخَمن
يفكر
يتخيل
يتساءل
ينتقد

يستنتج
يتذكر

يسترجع
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أمثلة لكلمات وتراكيب داعمة وهي ال تغني عن بحث المعلم وإثرائه للمعجم اللغوي للطالب  

أخرى كيف؟ متى؟ كم مّرة؟ أين؟ َكم؟

إضافّي

ُمناسب

غير كاٍف

ُمالئم

بالتالي

بشكل ُمالئم

بينما

متسارع

بغضب
بقلق
بحذر
بفرح

بشجاعة
 بقساوة
بتحّد
بشك
بأناقة

بحماس
بحماقة
بجنون
بلطف
بسعادة
بأمان
بمرح

بصخب
بسرعة

 بعد
مرة ُأخرى

 قبل
مبكًرا
متأخًرا
أبًدا
حااًل
غالًبا
بدقة

ُمؤخًرا
قريًبا
بعد
اليوم
غًدا

البارحة
 معاصًرا

قديم الزمان
حديث
جديد
قصير

قصير األمد
طويل األجل

دائًما

كل سنة

باستمرار

يوميًّا

أسبوعًيا

شهريًّا

سنوًيا

أبًدا

نادًرا

غالًبا

 مرة واحدة

فقط

 بانتظام

بشكل ُمتكرر

أحياًنا

عادًة

كل ساعة

فوق

حول

 بعيدًا

تحت

أسفل

الطابق األدنى

كل مكان

هنا

 داخل

 خارج

 هناك

عاليًا

الطابق الُعلوي

في أي مكان

تقريًبا

ُكّلـًيا

تماًما

قلياًل

كثيًرا

نوًعا ما

كثيرًا
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ابتسامتها حلوة كالعسلصوتها ناعمشعرها فاحم السواد 

يقطر وجهها خجاًل كالندىكفها مخضبٌة بالحناءشعرها كالحرير 

قلبها طيب كأرض بالديصوتها مبحوح               قلبها كنز 

تمتلك دررًا 
من األخالق

معطاءة كالنخلة خطواتها سريعة 

أسنانها كأسنان 
المشط 

عيناها واسعتان كعيون شعرها بلون الشمس 
المها 

شعرها يشبه خيوط شعرها مجّعدعيناها تبرق فطنًة 
الشمس

تربط شعرها في شكل لها ضحكة رّنانةلها ابتسامٌة جذابة 
جديلة طويلة

ثرثارة ال تكف عن 
الكالم

أسنانها متباعدة بينها  يقطر وجهها نضارًة 
فراغات كثيرة 
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بشرته بيضاء شعره مجّعد دراجته هي عالمه 

عيناه بّراقتان تشعان 
ذكاًء

شعره فاحم السواد خطواته سريعة

له أنف صغير له شعر كثيف                   أسنانه ناصعة البياض 

نظارته جزٌء من وجهه يحّدق فيما حوله بفضولجسده ضئيل جدًا 

يعقد حاجبيه دائمًاله ضحكة رّنانةعيناه تتقدان ذكاًء 

يمشي ببطء  وجهه بيضاوي صوته مبحوح 
كالسلحفاة 

جميل كالبدر في يطير في رشاقة لصد الكرةوجهه يشع طيبة ونوًرا
تمامه

بشرته بنية كتراب األرض
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أمثلة لجمل وصفية مساعدة  وهي ال تغني عن بحث المعلم وإثرائه للمعجم اللغوي للطالب

جسدها ضئيل كأعواد طويلة كالنخلة جسدها ضئيل جدًا 
الخيزران

عيناها زمردتان جميلتانبشرتها بيضاء تمشي ببطء كالسلحفاة 

ضحكتها قوية كدوي دموعها تنهمر كالمطرعيناها بّراقتان 
المدفع

شامخة كجبل حفيتروحها جميلة وصافية عيناها فستقيتا اللون 

رشيقة كفراشة تنتقل بين أسنانها ناصعة البياض 
الزهور

شعرها قصير يالمس 
كتفيها

عيناها عسليتان  هي الطاووس في جمالها ابتسامتها جميلة

تجري كالغزالة خفة وجهها كالبدر نورًا  
عيناها تتقدان ذكاًء وسرعة 

شعرها أشقر كسنابل قلبها كالمجرة
شعرها أسود كالليل القمح
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