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وزارة التربية والتعليم –الفصل الدراسي الثاني
2020-2021م

درٌس في مادّة اللّغة العربیّة –الفصُل الدّراسّي الثّاني
التّعبیُر الكتابّي

كتابةُ قّصٍة تتضّمُن مقَطعًا َوْصِفی�ا
(وْصف مشھٍد طبیعّي)
الصّف الثّاني اإلعدادّي



ُل:  تحدیدُ الموصوِف العاّم وعناصره في النّص.الھدُف األوَّ

تبیُُّن الّصفات المسندِة إلى الموصوفات، وخصائصھا.الھدَُف الثّاني: 

أْھداُف الدَّْرِس

استنتاُج موقِف الواصِف من الموصوِف.الھدَُف الثّالُث: 
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قّصة تتضّمن مقطعا وصفیّا –اللغة العربیّة – الثاني اإلعدادّي



أقَراُ القّصة
قِراَءةً واَعیَةً، ثمَّ
أجیُب عّما یلیھا

.ِمْن أسئِلٍَة
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نُْزَھةٌ رائعةٌ
منقریبٍةمنطقٍةفيبنزھٍةالقیاَموالدُناعلینَااقترَحالجمیلِة،الربیعِأیّاممنیوٍمفي

الغابِة، جّھزنا أمتعتنَا، وركبنا السیّارةَ،وانطلقنا نمنّي أنفَسنا بجولٍة رائعٍة.
فيلناتجلّتإذُمْذِھًال،المشھدُوكانفیھ.الیومقضاَءقّررناالّذيالـمكاِنإلىوصلنا

التيالّطیوِرأسراُبعلتْھاوقدالّسماء،عانقتالّتيالباسقِةالخضراءبأشجاِرھاالغابةُاألفق
ینسابصغیٌر،نھٌرجرىالغابِةمنمقربٍةوعلىالنّاظرین،تبھُربخفٍّةالجّوِفيتحوُمكانت

ھادئًاخافتًاخریًراأطلَقوقدالملساِء،البیضاِءالّصخورعلىالّصافيالعذُبالـماُءفیھ
وجماًال،إذروعةًفزادتھالّصغیِر،بالنّھراألزھاُروأحاطتاالنشراح،النّفسفيیبعث
دَنَْونَاوكلّماالفضیّة،النّدىقطراُتعلیھااستقّرتوقدألوانھابسحِراألرَضتوّشيكانت

قطفناوالطمأنینِة.بالّسكینِةاإلحساَسقلوبنافيوأودَعالجذّاب،األزھارعبُقزادَالنّھرمن
من األزھاِر باقةً، فَأَْجِمْل بھا من باقٍة! ملمسُھا ناعٌم كالحریر، وشذاھا أطیُب من كّل العطور.

عائدین،وقفلناأمتعتنا،جمعناالغروب،وقبیَلتذكاریّةً،صوًراوالتقطنارائعًا،یوًماقضینا
نص�اأكتَبأنعلىالعزَموعقدُتوالحبوِر.الغبطِةعالماُتمالمِحناعلىارتسمتوقد

أتحدّث فیھ عن ھذه الجولِة، وأعرضھ بعد ذلك  على زمالئي في حّصة التّعبیر.

قّصة تتضّمن مقطعا وصفیّا –اللغة العربیّة – الثاني اإلعدادّيأَْكتَِشُف



مقاِطُع النّصِ أَْفَھُم
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نمطُ الكتابِة في المقطِع المقطُع

النّمطُیغلُب على ھذا المقطِع 
الّسردّي.

المقطُع األول:
 "نمنّي أنفسناإلى"بدایِة النّص" من

بجولٍة رائعة"

النّمطُیغلُب على ھذا الـمقطِع 
.الوطفّي

المقطُع الثّاني:
كّل العطوِر" " إلى "وصلنامن "

النّمطُیغلُب على ھذا المقطِع 
. الّسرديُّ

المقطُع الثّالُث:
 "آخرإلى " قضینا یوما رائعًا" من

النّص"

قّصة تتضّمن مقطعا وصفیّا –اللغة العربیّة – الثاني اإلعدادّي



أستنتُج
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في ھذِه القّصة ثالثةُ مقاطَع:
، وظیفتھ تحدید الّزمان والتھیئة للوصف.- مقطع سردّي1 
وظیفتھ بیان عناصِر المكان الموصوف،مقطع وصفّي،  -2  

وخصائصھا،
                                   وتحدیدُ موقِف الواصِف من الموصوِف.

، وظیفتھ بیان مآل األحداِث.- مقطع سردّي3 

قّصة تتضّمن مقطعا وصفیّا –اللغة العربیّة – الثاني اإلعدادّي



أْفھُم
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تحلیُل الـمقطعِ
الوصفّيِ

منطقةٌ قریبةٌ
من الغابِة

الّطیوُرالغابةُ

الـموصوُف
العامُّ

وعناصُره

النّھُر
األزھاُرالّصغیُر

االنتقاُل من العاّمِ ( المنطقة القریبة من الغابة) إلى الخاّصِ ( عناصر
المنطقة)

تنظیُم
:الوصِف

قّصة تتضّمن مقطعا وصفیّا –اللغة العربیّة – الثاني اإلعدادّي



أَْفَھُم
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قّصة تتضّمن مقطعا وصفیّا –اللغة العربیّة – الثاني اإلعدادّي

الّصفاُت عناصُرهُ  الموصوُف
األشجاُر
الّطیوُر
الـماُء

الّصخوُر
الخریُر

الخضراُء
تحوُم في الجّو بخفٍّة.

العذُب الّصافي.
البیضاُء الـملساُء.

خافٌت، ھادٌئ، یبعُث في النفس
االنشراَح

الغابةُ

النّھُر الّصغیُر

قطراُت النّدىاألزھاُر
ساحرةٌ األلواُن
الفّضیّةُ

الجذّاُبعبُق األزھاِر
ناعٌمالـملمُس

تحلیُل الـمقطعِ
الوصفّيِ



أتدّر
ُب
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الحواّس الموّظفة في
الوصف

الّصفاُت الموصوفاُت
الواصُف

األشجاُر
الـماُء

الخریُر

الخضراُء

العذُب

خافٌت

الجذّاُبعبُق األزھاِر
ناعٌمالـملمُس

أكمُل الجدوَل ببیان الحواّس الموّظفة في كل
وصٍف.

طالٌب
رافق
أفراد
أسرتھ
في

الجولة

البصُر

الذّوُق

الّسمُع

الشمُّ

اللّمُس

أُقیُّم
إَِجابَتِي

قّصة تتضّمن مقطعا وصفیّا –اللغة العربیّة – الثاني اإلعدادّي



أتدّر
ُب
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أسالیُب الوصف وأدواتھ الموصوفاُت والّصفاُت

الخضراُءاألشجاُر 

بخفٍّةأسراُب الّطیور التي كانت تحوم في الجّو 

كالحریرملمسھا ناِعٌم 

...ینساب فیھ الماء العذُبنھٌر صغیر 

أبیُّن األسالیَب واألدوات اللغویّةَ الـموّظفة في وصف
الموصوفاِت اآلتیة:

النّعُت المفردُ

الحاُل
النّعت بالجملة الفعلیّة

التّشبیھ

التعّجب أجمْل ِبَھا مْن باقٍة!

أُقیُّم
إَِجابَتِي

قّصة تتضّمن مقطعا وصفیّا –اللغة العربیّة – الثاني اإلعدادّي



ما موقُف الواصِف من الموصوفات التي وصفھا، أستخرُج دلیلین على ذلك•
من النّص.

ھل أحسَن الواصُف تنظیَم الوصِف، أعلُّل إجابَتي.•

أُقیُّم
إَِجابَتِي
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نشاطٌ ختامّي

التيالنعوتخاللمنذلكويتجّلىبالموصوفات،كبيًراإعجاًباالواصفأبدى
االنشراح...)النفسفييبعثالصافي،العذب،الناظرين،تبهر(مذهًال،استعملها

المفرداتمنالكثيرالواصفأوردفقدالنّص،علىغلباّلذيالمعجمخاللومن
بالّسكینِةاإلحساَسقلوبنافيوأودَع)الطبيعةبجمالاالستمتاععلىالداّلةوالعبارات

والطمأنینِة/ قضینا یوًما رائعًا/ ارتسمت على مالمحنا عالمات الغبطِة والحبوِر..)

أظهر الواصُف براعة كبيرة في االنتقال من الموصوف العام ( المنطقة القريبة من
الغابة) إلى الموصوفات الخاصة ( العناصر الطبيعية الموجودة في المنطقة، كما

أّنه أظهر قدرة على تتّبع الموصوفات المتحّركة (الطيور، الماء..) وتقّصي خصائص
الموصوفات الثابتة ( الصخور..)

قّصة تتضّمن مقطعا وصفیّا –اللغة العربیّة – الثاني اإلعدادّي
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اْنتَھى الدَّْرُس


