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نتٍّ ابلوْصفِ غتدريٌب على إنتاِج نص ٍّ سردي ٍّ م  
الص ف  اخلامس االبتدائي  

درس يف مادَّة اللُّغة العربّية
عبري الكتاب  الت  



نِ رحلٌة مدرسيٌَّة إىل حمميَِّة العري

:أقرأ  املوضوع اآليت بتمع ن

َتْمتَ ْعَت ِبَا فَاسْ ،  اْلَعرِيِن يف فصل الر بيعَشارْكَت يف رِْحَلةٍّ َمْدَرِسيَّةٍّ إىَل حَمِْميَّةِ 
يَلةٍّ َوأَن ْ  ِِ َواِفيَها ِمْن َمَناِظَر طَِبيِعيَّةٍّ َجَِ ََ َيَ َوا ْْ ِدَرٍّ ِمن ا ََ .لطُّي ورِ َواعٍّ 

ََ انق ْل َأْحَداَث َهِذِه الر ِْحَلِة، َو ِصْف َما َشاهَ  ََِل ًاا أَََ َر  ِْْ ُ  م  ََ ْدَت .يف نَ ْفِس

هَ  م  َأف ْ



نِ رحلٌة مدرسيٌَّة إىل حمميَِّة العري
:أفهم  املوضوع : 1تدريب 

حقة)ال معرفي ةأكمل  الفراغاِ يف اخلارطة  م ْعتِمدا ا يناسبها ِب( يف الش رحية الّل 
:الكلماِ اليت حتتها خط  على 

فصل يفين ة العر حمميّ إىل رحلة مدرسيَّة يف شاركت-أ
وأنواع مجيلة يعّية مناظر طب، فاستمتعت مبا فيها من الّربيع
.الطيورو احليواانتمن اندرة 

هَ  م  َأف ْ



نِ رحلٌة مدرسيٌَّة إىل حمميَِّة العري
اْدث الرَّئيس 
..............

الزَّمان 
...........

الشَّخصيَّاِ 
................
................

املوصوفاِ 
...............
...............

املكان 
...........

هَ  م  َأف ْ



اْدث الرَّئيس 

رحلة
الزَّمان 

يوم من أايم فصل الرَّبيع

:الشَّخصيَّاِ

ابقي الطلبة(/ الراوي)الطالب

:املوصوفاِ

/ ِاْيواَ/ الطُّيور/ املناظر الطَّبيعيَّة

املكان

حممية العرين

أقي م  إجابيت نِ رحلٌة مدرسيٌَّة إىل حمميَِّة العري هَ  م  َأف ْ



نِ رحلٌة مدرسيٌَّة إىل حمميَِّة العري

السرَّد املغتين ابلوصف: النمط الكتاب  

ِ والتَّوسُّع يف وصفها وإبراً أَره: الوصف ا يف النَّفستعديد املوصوفاِ واملشاهدا

الطُّيور

......

احليواانت

.........

املناظر 
ةالطبيعيَّ 

...........

رد نقل أحداث الر ِحلة: الس 

التجّول داخل 
احملمية

...........

مظاهر أتَري األحداث واملشاهداِ

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

وصول

.........

انطالق

.........

استعداد

.........

:َلَ يف نفسَأَرمًْاا ما شاهدتُ هذه الر ِحلة َو ِصْف أحداثانقل-ب

هَ  م  َأف ْ



رد املغتين اب: النمط الكتاب   لوصفالسَّ

ِ والتَّوسُّع يف وصفها وإبراً أَ: الوصف رها يف النَّفستعديد املوصوفاِ واملشاهدا

الطُّيور
/  الن عام

/  الن ورس
...الفّلمنجو

اْيواَِ
الزَّرافة 

املها / األسد/
/ العرب

....الفيل

ةيعيَّ املناظر الطَّب

املاء / اخل ْضٍر
/ األشجار

ًهار ...األ

رد حلةنقل أحداث الر ِ : السَّ

التجو ل داخل 
احملمية

/  جتو ل/ دخل
/ نظر/ متش ى

ُ ...فتوقَّ / اجت 

مظاهر أتَري األحداث واملشاهداِ
بة  ٍ / خّل  ا قطع من اجلن ة / ساحر ٍ / نا هبجة لعيون/ ألواّنا البديعة / تشرح النفوس العليلة / ختلب األبصار / تسحر العيون / كأّن  .....  لنفوسنا مسر 

وصول
/ وصل/ اقرتب

...توقَّف

انطّلق
ُ ...انطلق/ اجت 

استعداد
/ جتم ع
...استعد  

أقي م  إجابيتنِ رحلٌة مدرسيٌَّة إىل حمميَِّة العريأفَهم  



ر: ضوِء ما سبَق أمأل  اخلطََّة اآلتَيَة ابألْفَكاِر املناسبِة يف

وضع اخلتامسياق التحو لوضع البداية

ق  أ طَب ِ 



ر: ا سبَق أمأل  اخلطة اآلتية ابألْفَكاِر املناسبِة يف ضوِء م

وضع البداية

درسية حالت املأمهّية الرّ •
.و فرح الطالب هبا

سياق التحو ل
استعداد•

انطّلق•
وصول•
جو ل داخل احملميةالت  •
ِ ومظاهر أتَريه• ا يف املوصوفا

: النفس
oاملناظر الطَّبيعيَّة
oَِاْيوا
oالطُّيور

وضع اخلتام

.حلول وقت العودة•
ول حهائيّ االنطباع النّ •

فائدة اجلمع بني ال)حلة الرّ 
(و الرتفيه

أقي م  إجابيتق  أ طَب ِ 



انتهى الدرس


