
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/10arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/ae/10arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مريم بن عمرو اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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وزارة التربية والتعليم
مدرسة الوليد بن عبد الملك

.الصف الرابع/لتنمية مهارة الكتابة  

مادة اللغة العربية  / مذكرة  إثرائية  

خديجة الحوسني/ مديرة المدرسة أ  



مريم بن عمرو  / معلمتك  

خديجة الحوسني/ مديرة المدرسة أ  



خديجة الحوسني/ مديرة المدرسة أ  

يداا عليك يا عزيزي أوًلا أن تقرأ السؤال ج-
. لتفهم المطلوب وتحدد األفكار 

خرج اختر عنوناا مناسباا للموضوع وًل ت-
. عنه 

اترك اكتب على شكل فقرات وبعد كل فقرة-
ا فاصًلا بين الفقرات  . سطرا

ة لها في كل فقرة يجب أن يكون فيها فكر-
.عًلقة بالموضوع 

ًل تنسى عًلمات الترقيم -
(الفاصلة،النقطة،اًلستفهام ، التعجب 

.انتبه لألخطاء اإلمًلئية النحوية -
ًل تطل وًل تختصر فتخل بالمطلوب-



) ية استخدم أدوات الربط و الكلمات المفتاح-
ي مكاني أو شخصيت) عن سأحدثكم اليوم 

–م ،  أوًلا ، ثانيا ، بعد ذلك ـ ث( المفضلة 
ا كما رأيتم –و  ( . أخيرا

. اترك مسافة بادئة بداية الموضوع -
. وضوح الخط وجماله -



: وصف الشخصية المفضلة -
التركيز على كتابة الشخص المفضل وسبب-

. االختيار 
اإلحسان-الجود–الكرم ) ذكر صفاته الداخلية -

( العطف –
–الملبس-لون البشرة) ذكر صفاته الخارجية -

( الشكل 
.  ذكر بعض المواقف الجميلة -
.  مشاعرك اتجاه هذا الشخص -
.  الختام تأكيدك لسبب اختيار الشخصية -



: وصف المكان المفضل -
.  تحديد المكان و موقعه -
.  ماذا رأيت في هذا المكان -
.  ما فعلته في مكانك المفضل -
. اوصف هل استمتعت كثيًرا ؟ -
. ماهي األلوان أو الروائح التي الحظتها -
.ماهو الشيء المفضل أو المميز في هذا المكان -
. اذكر سبب تفضيلك لهذا المكان -



يجب التركيز على الصفحات
: بالطالكتابالتالية في 

(  الشخصية وصف )65–64
( وصف المكان ) 118-119

.في الشرائح  القادمة بعض النماذج 







شهيدتضحية



. رحلتي لحديقة الحيوانات : العنوان 
سأحدثكم اليوم عن مكاني المفضل حديقة الحيوانات ، أحب هذا 

.المكان ألنني أرى فيه الكثير من الحيوانات النادرة الزاهية 

أواًل ، ذهبنا أنا و أصدقائي رحلة مدرسية لحديقة الحيوانات في 
، بعد 10مديمة الشهامة ، ذهبنا صباًحا و وصلنا تقريبًا الساعة 

ذلك بأخذ التذاكر و قام معلمينا و موظفي الحديقة بتوزيعنا على 
شكل مجموعات 

بعد ذلك ، رأينا الكثير من الحيوانات الجميلة كالقرد و الزرافة و 
كل أنواع الطيور ، وأيًضا رأينا ملك الغابة الذي يتصف بالقوة ، و
بعدها اتجهنا إلى رؤية األسماك ، كانت أسماك كثيرة و ألوانها 

! غريبة ، يا سبحان هللا 
ثم ، ذهبنا أنا وأصدقائي إلى متجر لبيع الحلويات والمكسرات 
فأكلنا اآليسكريم وكان لذيذًا جًدا ، و في ذلك الوقت سمعنا صوت

معلمنا ينادينا من أجل توزيع الطعام ، أكلنا وكان الطعام لذيذًا جًدا 
 .

في النهاية ، كما رأيتم ، كانت الرحلة جميلة و ممتعة فقد لعبنا و 
ل رأينا الكثير من الحيوانات و لعبنا معهم ، و استمتعنا أيًضا باألك

اللذيذ ، الجميع كان فرًحا و عدنا للمدرسة وشكرنا معلمينا على 
. هذه الرحلة الجميلة 



. رحلة ال تنسى : العنوان 
(  الصحراء" )البر " سأحدثكم اليوم عن مكاني المفضل وهو 

. ، أحب هذا المكان ألنه يكون جميًًل خاصة في فصل الشتاء 

الواقع في مدينة " الصحراء" أواًل ، ذهبنا أنا وأسرتي إلى 
ذلك العين ، ذهبنا صباًحا و وصلنا تقريبًا بعد ساعتين ، بعد

. بدأنا بالتخييم و ترتيب أغراضنا 
ت ثانيًا ، تبدأ أمي بتحضير طعام الغداء اللذيذ ، و في ذلك الوق

. أذهب أن وأبناء عمي للعب بالرمال و ركوب الدراجات 
ي أيًضا في ذلَك اليوم رأينا الكثير من الِجمال و األحصنة الت

تتميز بألوانها الرائعة و فجأة مطرت و ركضنا لنختبئ في 
المخيم ، و بعد ما توقف المطر ، أكلنا الطعام الشهي الذي 
أعدته أمي ، وعدنا للعب مرة أخرى ، أحسسنا بعد المطر 

بإحساس جميل و أصبح الجو صحًوا ، و كانت رائعة الرمال 
. و األشجار تفوح من بعد ما ارتوت بالمطر 

حين حل المساء ، قررنا العودة للبيت و كنا فرحين جًدا بهذه 
فقد استمتعنا كثيًرا والتنسىالنزهة ، كما رأيتم إنها رحلة 

. أكلنا األكل اللذيذ  و بعدها نمنا و نحن في قمة فرحنا 


