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امسللصفين الرابع والخ(كتابة قصة)كتابة نص سردي

نص يتضمن هو النص القصي أو هو : النص السردي
وهو مثل أي نص ،عند كتابته عليك قصة أو حكاية ؛

:مراعاة مايلي
:بد أن يشتمل على ال .1

.، ووسط ،ونهاية بداية 
.حواراً خارجياً أو داخلياً يتضمن وقد .2

معية بصرية أو س)تفاصيل حسية المهم أن يتضمن ومن .3
(.أو شمية أو لمسية أو ذوقية

رة حدث فكر في لحظة صغيتكتب نصاً سردياً ،ولكي .4
من كان :، ثم اكتب مالحظاتك حول الموقففيها موقف 

معك؟ 
متى كان ذلك ؟

وأين؟
.اكتب بعض تفاصيل المكان . 5

ثم اكتب ماذا كان قبل الموقف؟
.  على أالّ يقل عدد الفقرات عن خمس فقرات

بولوفاء دع: مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق
Wafaa.daaboul@adec.ac.ae

2018اللغة العربية الفصل الثالث

امتحان الكتابة للصف الخامس ع امتحان الكتابة للصف الراب

كتابة 2018-6-7الخميس
عربي

كتابة 2018-6-6األربعاء
عربي

كتابة نص :المقرر
ةاستجاب+إقناعينص +سردي

أدبية

كتابة نص :المقرر
أدبيةاستجابة +سردي



ل نجاح أثناء روايتك للقصة التي تكتبها ،عليك مراعاة العناصر التالية ؛ من أج
:قصتك

مازلت أذكر .)قم بسرد القصة، واذكر الزمان من خالل األحداث : الزمان ووصفه 1.
( .خرجت أتجول تحت المطر()كان الجو ماطراً ..( )يوم الجمعة الماضي

..فقد ذهبت في رحلة إلى حديقة الحيوان في مدينة العين:المكان ووصفه 2.

(داخلياً وخارجياً ) الرئيسة والثانوية ووصفها :الشخصيات3.

. ةالبداية والوسط والنهاي( الحبكة ) مرتبة في تسلسل منطقي :نمو األحداث4.

م  المشكلة تزداد تدريجيا وتتصاعد حتى وصلت ذروة التأز: العقدة والصراع5.

.تدريجي  يكون الوضع النهائي للقصة انفراج الحدث:  الحل والنهاية6.

ماذا )االدرس المستفاد من القصة، ال يُذكر مباشر ؛ بل من خالل األحداث: المغزى 7.
( .تعلمت من القصة

بولوفاء دع: مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق
Wafaa.daaboul@adec.ac.ae



نموذج لنص سردي للصفين الرابع والخامس

:  قمع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفي
وفاء دعبول

Wafaa.daaboul@adec.ac.ae



سمكةٌ عجيبةٌ 
.  مع أبيهاج ِ، هي صممْت على الخروشديد ُالبرودة ، الجُو شاطىِء البحرتجلُس سلمى تصطادُ على 

، وجورباً تضع قفازاً في يديهافي الماء، تلبُس سلمى مالبَس ثقيلةً،طرفُها يمسُك كٌل منهما صنارةً،
.سميكاً في رجليها

ي الماء ، ترفع الصنارة كل فترة ؛ تنظر هل علقت بها سمكة ؟ وفجأة يقع القفاز من يدها ، يغوص ف
.  أريد قفازي:ال يظهُرله أثٌر، تبكي سلمى ، وتقول 

يئاً، األسماُك ترى األب مراٍت ومراٍت ، يُنزُل يدهُ في الماِء البارِد، يبجُث عن القفاِز ال يجدُ شيحاول 
ابَها، تقوُل هناك أصحتحِذر صغيرةً سمكةً غريبةً، األسماُك تخاُف منها،تبتعدُ عنها، تسرُع سمكةً 

!  ربّما هي سامةٌ أو مفترسةٌ ! سمكةٌ غريبةٌ 
هذه أنا ال أعرف :هم ، ينظر من بعيد، يعود ليخبرمكاِن السمكِة قنديُل البحِرالتحذيَر ، يذهب إلى يسمُع 

!هي ال تشبهُ األسماكَ ! السمكةَ 
منه، يبتعدُ بسرعٍة، ينظُر إليها، يتحرُك القفاُز، يغوُص أكثر يخاُف حصاُن البحرحصاُن البحرِ يأتي 

.هُ أنا سأذهُب إليها ؛ يجُب أْن نواجهَ الخطَر ،وال نهرَب من:يقرُر سرطاُن  البحِر يقوُل 

شيٌء هي !ها سمكةً يذهُب سرطاُن البحِر مْن بعيٍد، يراها سمكةً صغيرةً يقترب،يمسُكها جيداَ، ال يجدُ 
.تهوي إلى قاعِ البحِر ! ضعيٌف 

.ال نعرفُهنخاُف دائماَ مما: تقولُ ( هههه )يعودُ سرطاُن البحِر إليهم يخبرهُم؛ تضحُك األسماُك 



 ً : مالحظات عليك اتباعها أثناء كتابة النص السردي ؛ليكون منظما
.نظم أفكارك ،واجعل كل فكرة بفقرة 1.
.فقرات 5قسم موضوعك إلى 2.
فارغاً اترك مسافة  كلمة أو كلمتين في بداية  كل  فقرة ، واترك سطراً 3.

.بين الفقرات 
.احرص على جمال الخط والتنظيم 4.
.احرص على صحة اإلمالء والنحو5.
-نهي-أمر -شرط -تعجب-نفي -استفهام :)نوع في األساليب اللغوية6.

(.تمني--نداء
.استخدم  عالمات الترقيم المناسبة أثناء كتابتك 7.
.استخدم التشبيه والتعابير المجازية8.

:  مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق
وفاء دعبول

Wafaa.daaboul@adec.ac.ae



العنوان
الفكرة/المشكلة  (من؟)الشخصيات

تفاصيل مهمة (متى؟)الزمان
(أين؟)المكان 

أرتب أفكاري ألكتب النص السردي

(ماذا حدث؟)تصاعد األحداث (العرض:) الوسط

فقرة 
1 المقدمة

بداية الحدث/ وصف للمكان والزمان و الشخصيات : البداية
(المشكلة)

كيف انتهى الموقف ؟كيف كان شعورك؟:النهاية 

فقرة 
2

فقرة 
3

فقرة 
4

فقرة 
5

العرض

:  قمع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيالخاتمة
وفاء دعبول

Wafaa.daaboul@adec.ac.ae
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1الفقرة

2الفقرة 

3الفقرة 

4الفقرة 

5الفقرة 

المقدمة

العرض

الخاتمة





نموذج لنص سردي للصفين 
الرابع والخامس

فقرة 
1

فقرة 
2

فقرة 
3

فقرة 
4

فقرة 
5

فقرة 
6
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:البداية
وصف الزمان+في صباح يوم الجمعة: الزمان
وصف المكان+ حديقة المشرف: المكان

–أبي -أخي سمير( الراوي)أنا :الشخصيات
وصف الشخصيات +أمي

:الوسط
نقطة التحول: لعقدة 

–المشكلة -
ضاع أخي:ذروة نقطة التأزم

:النهاية
.نقطة االنفراج

الحل والمغزى



Abdullah bin otaiba school cycle1+ KG

Abu Dhabi

وروضة أطفال1عبدهللا بن عتيبة للتعليم االساسي حمدرسة 
أبو ظبي

الخامس/الصف الرابع  وفاء دعبول:المعلمة/ لغة عربية :المادة

(قصة)كتابة نص سردي

Wafaa.daaboul@adec.ac.ae



(قصة)كتابة نص سردي

Wafaa.daaboul@adec.ac.ae



Abdullah bin otaiba school cycle1+ KG

Abu Dhabi

وروضة أطفال1عبدهللا بن عتيبة للتعليم االساسي حمدرسة 
أبو ظبي

الخامس/الصف الرابع  وفاء دعبول:المعلمة/ لغة عربية :المادة

Wafaa.daaboul@adec.ac.ae

(قصة)كتابة نص سردي



(قصة)كتابة نص سردي

Wafaa.daaboul@adec.ac.ae



(قصة)كتابة نص سردي

Wafaa.daaboul@adec.ac.ae



الصندوق







Abdullah bin otaiba school cycle1+ KG

Abu Dhabi

وروضة أطفال1عبدهللا بن عتيبة للتعليم االساسي حمدرسة 
أبو ظبي

الخامس/الصف الرابع  وفاء دعبول:المعلمة/ لغة عربية :المادة





، مراعياً في كتابتك عناصر النص (قصةً )انظر إلى الصور التالية ، وعبر عن أحداثها مكوناً نصاً سردياً 
.السردي، وشروط كتابته، والتفقير، وتوظيف كالً من عالمات الترقيم، ومهارات النحو واإلمالء التي درستها



27-May-18

ة يكتسب األطفال مهارات الكتابة من خالل المثابرة على القراءة و من خالل ممارس
يم، بعد الكتابة ، وإليك عزيزي بعض المالحظات لمساعدتك على الكتابة بشكل سل

:أن تقرأ نص الموضوع جيداً 
عن والفقرة كما تعلم عبارة(مقدمة، صلب ، خاتمة)قسم الموضوع إلى فقرات .1

.  ثالث أو أربع جمل أو أكثر ، وال تنسي أن تضع نقطة عند نهاية كل فقرة
ين نهاية عند بداية كل فقرة اترك مسافة كلمة أو كلمتين، واترك سطراً فارغاً ب.2

..  الفقرة األولى وبداية الفقرة الثانية
.استخدم عالمات الترقيم استخداماً صحيحاً .3
–لكن–ألن –ثم أو إذا -ف –و )اربط بين الجمل باستخدام أدوات الربط مثل.4

...حيث-بما أن -لذلك –لذا -ربما 
أعد قراءة ما كتبت ، وتحقق من مالءمته للموضوع ، ومن استخدامك لعالمات.5

.  الترقيم المناسبة 
...تأكد من حسن تنظيم وتسلسل األفكار وتنوعها .6

.تأكدي من أن كتابتك تتضمن فكرة أساسية تدور حولها بقية األفكار.7
.حاول الكتابة باستخدام تفاصيل أكثر واستخدم بعض الصفات.8
درب على استخدم قائمة فحص الكتابة قبل نشر الموضوع و إنهاء عملية الكتابة ت.9

.عرض الكتابة بعد النشر واإلنهاء على زمالئك
.اجمع أفكاراً أكثر حول الموضوع باستخدام شبكة المعلومات و القوائم



تقييم الكتابة
مستويات األداء المهارة

4321
غوية يكتب مراعياً الصحة اللة اللغوية و اإلمالئيالصحة

و النحوية دون أخطاء
غوية يكتب مراعياً الصحة الل

أخطاء نادرة و النحوية مع
غوية يكتب مراعياً الصحة الل

أخطاء نحويةو النحوية مع
ولغوية مربكة

ال يراعي الصحة اللغوية و
النحوية في كتابته 

ته الصلة بالموضوع و تغطي
و توظيف الشواهد و األدلة 

تبط يكتب نصاً إبداعياً ير
ار بالموضوع، و يغطي األفك
كر الرئيسة و الفرعية ،مع ذ

التفاصيل 

تبط يكتب نصاً إبداعياً ير
بعضبالموضوع و يغطي 

جوانبه

لة صيكتب نصاً إبداعياً ذا
بالموضوع 

ر منتمٍ يكتب نصاً إبداعياً غي
للمطلوب

يلتزم التفقير ويوظف م التفقير و عالمات الترقي
ها عالمات الترقيم في مواقع

الصحيحةز

 ً يلتزم التفقير  أحيانا
عالمات ويوظف  بعض

الترقيم في مواقعها 
الصحيحة

التفقير النص من يخلو
محدداً من ويوظف عدداً 

عالمتان ) المات الترقيمع
(  على األكثر 

ت ال يلتزم التفقير وعالما
الترقيم 

زم فيه يكب نصاً إبداعياً يلتاالتساق و الترابط 
ل المقدمة و الخاتمة و تسلس

األفكار و ترابطها 
موظفاً ما ال وانسجامها،

يقل عن ثالث من أدوات 
الربط ، وبناء الجمل و 
التراكيب بناًء سليماً 

من ويكب نصاً إبداعياً يخل
ه  المقدمة  أو الخاتمة وينقص

ض في بعالترابط واالنسجام
ن موظفاً أداتين م،مفاصله 

أدوات الربط

من ويكب نصاً إبداعياً يخل
ه  المقدمة  أو الخاتمة وينقص

ض في بعالترابط واالنسجام
موظفاً أداة من ،مفاصله 

أدوات الربط

المقدمة  أوال يلتزم كتابة
يفتقر إلى الخاتمة و
الترابط والالتسلسل و 

يوظف أية أداة من أدوات 
الربط

يوظف عدداً كافياً من الثروة اللغوية 
الكلمات الفصيحة القادرة
على النقل المعنى بدقة 

من رصيده ) ووضوح 
اللغوي وفق المرحلة 

(  العمرية 

يوظف عدداً كافياً من 
الكلمات الفصيحة القادرة

د مع وجوعلى النقل المعنى
بعض الكلمات العامية 

يوظف عدداً كافياً من 
الكلمات الفصيحة القادرة

د مع وجوعلى النقل المعنى
كثير من  الكلمات العامية  

المربكة

منيستخدم عدداً قليالً 
المفردات غير القادرة على
نقل المعنى، مع اإلكثار من

العامية في كتابته






