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كتابُة قّصة تتضّمُن حواًرا بين َطرفين أو أكثر
اإلنتاج الكتابّي

الّصّف الّثاني اإلعدادي

درس في ماّدة الّلغة العربّية



(عذاري)األلعاِبمنتَزِهإِلَىتَْذَھَبأَْنَواِلِدَھاِمْنالثالثاِءیوِمَعْصَردانةَُطلَبَْت

:األُبلھاقاَلفاْلفنیَِّة،التَّْربِیَِةَمادَِّةَمْشروَعتُكمْللَْمدانةَلَِكنََّصِدیقَاتَِھا.َمَعِلتَتََسلَّى

:سألَتْھوالُمفَاِجَئ،أبیھاقََراَردانةُاْستَْغَربَْتدانةُ".یاصدیقاتِكمَعتَذھبِي"لْن

"لماذَا یا أبي؟".

بصوٍتدانةُفتَـْمتَـَمـْت،دانةُ"یابَِواِجبَاتِكتَقُوميلَْمإنِّك":حادٍّةبنبرٍةأَبوھاأجاَب
ةَ یا أَبي!"كأنَّھا تَْستجدیھ : "أرُجو أَْن تَْسَمَح لي َھِذِه اْلَمرَّ

(یتبع)

َنه. قـــر�� الّنص� جّيًدا، و��الحُظ الحواَر الذي تضم� ��



أنَّكغیَرواجباتِك،ونسیاِناللّعِبفياإلفراِطمنسابقًاَحذَّرتُِكلقْد":بھدوٍءأبوھاردَّ

"َسوف:قائلةًدانةُفََوَعدَتْھاللّعب"،علىوتَْحرصینالواجبات،معتتساھلیندائًما

وبَْعدَ.أرجوَك!"أرجوَكالطیَّب،الحنوَنأَبيیااْلبَْیِتإِلَىأَْرِجُعَحالََمابِالَواِجِبأَقوُم

إنَّ":وأضاَف،"األخیرةَوستكوُنالمّرةَ،ھذِهلِكسأسمُح":األُبقاَلَعِدیدٍَةُمَحاَوَالٍت

االْمتَِحانَاِت َعلَى اْألَْبواِب، وعلیِك أْن تكوني ُمْجتَِھدَةً نَِجیبَةً".

عذاري،منتزِهإلىتُرافقَھاأْندانةَأّمِمناألُبوطلَبأََرادَْت،َمالدانةَفََكاَن
،باللّعِبواستمتعَْتصدیقاتِھا،دانةُالتقَْتوھناَك إلكماِلحماٌسوكلُّھاعادْتثمَّمعھنَّ

واجباتِھا.



.موضوع الحوار: الذّھاب إلى منتزه عین عذاري للّعب 

.دار الحوار بین األب وابنتھ دانة 

...األفعال التي استعملھا: قال، سألت، أجاب، تمتمت، ردّ، أضاف 

أتعـــّرف

أحدّدُ طرفْي الحوار في القّصة الّسابقة.•

ما األفعال التي استعملھا الكاتب للمرور من الّسرد إلى الحوار؟•

ما موضوع الحوار؟•



تضمیَن اْلحـــــَواِر في النَّّص السَّْرِدّيِ  یَكُــــوُن بِِإَضافَِة أَْقَواٍل ُمتََرابَِطــــــــٍة بِأَْفعَاِل    ❑

اْلقَْوِل (قَــــاَل، َســـأََل، أََجاَب، َردَّ، تمتم، أََضاَف...) َمَع َعَالَمــــاِت التَّْنِقیِط الُمنَاِسبَـــــِة

،(  «...................................مثل ( : «

(  «! ..........................؟» )، ( : «................................» : )

ْستنتــُج أّن: ��

یِھ َویُْغنِیِھ.  ❑ اْلِحَواَر یَتََخلَُّل النَّصَّ السَّْرِديَّ فَیُثَّرِ



بلللحديِث،الوقُتليَس-
وقِتفيأتيِتفقْدلألكلِ،
غداِئي.

العظيُم،األسُدأّيهاعفًوا-
إليَكأتحّدَثأنيمكُنهْل

بخبٍر؟

َتـــَدّرُب ��

- أختاُر القول المناسب، وأتّمُم الحواَر في قّصة األرنب واألسِد:1 
اْال�ْرَنُب َواْال�َسُد

ــَرْت ْرَنٌبَفكـ� األسِدمنلتتخّلَصحيلٍةفي��
شجاعَتها،فاستجمَعتالغابِة،فيالّظالِم

ـــــَهْت لَْيِه،وَتَوج� ..................................................»:لَـــهَوَقالَــــْتا�

...................................................................................................................................................».

ْت َحاِنًقاَمكَاِنِهِمَنَواْنَتَفَضاْال�َسِد،َعْيَنااْحَمر�
......................................................................................»:َقاِئًالَوَقاَطَعَهاَغاِضًبا،

.......................................  ................................................»



َجاَبت .............................................................»ِثَقٍة:ِفياْال�ْرَنُب��

َضاَفْتِمْنُهاْقَتَرَبْتُثم�.«.......................................... َو��
ُضَوهَي ......................................................................»اْلَمِلَك:ُتَحر�

َزْمَجَر.«......................................................................................................
.......................................................................»:َغاِضًباَوَقاَلاْال�َسُد،

........................... ».

َهت لَىاْال�ْرَنُبَتَوج� َعْناْال�َسَدِلُتْطِلَعَعِميَقٍةِبْئٍرا�
َمكَانِ َغِريِمِه، َوَتِبَعَها اْال�َسُد.

،علىنهايُتهستكوُن- يدي�
سأجعُله عبرًة لمن يعتبُر.

ه- ُيعيُرَكوالُيهّدُدك،إن�
ًة، علىويعَتِديأهمي�

منمكانٍكل�فيالحيواناِت
الغابِة، ويفترُسها دون رحمٍة"

َهاُرَوْيَدَك- ي� ياْلَمِلُك،�� ن� ا�
لَْيَك؛ُمْسِرَعًةِجْئُت ِال�ْخِبَرَكا�
ن� َسًدا�� ِبَمْملَكَِتَك،َحل�آَخَر��

َواْسَتَقر� ِبَمكَانٍ َقِريٍب ِمْن ُهَنا.



ـا َطال�َولم� ِةِمْن�� ىاْلِبْئِر،َحاف� َخَيالَُهاْال�َسُدَوَر��
قاَلاْلَماِء،َسْطحَِعلَىُمْرَتِسَمْينِاْال�ْرَنِبَوَخَياَل
...................»:الماِءسطحِعلىالمرتسِموجِههفيصائًحا

............................. ..............................................................................».

ُهِلَيْقُتلَُه،غِريمهعلىاْنَقض�ثّم ِفيَغِرَقلَِكن�
..................................................................................»:األرنُبفقالَتاْلِبْئِر.َماِء

...................................................................................................».

الحمُد ِ� اّلذي ساعَدني -
على التخّلِص مْن هَذا

األسِد وُظلِمه.

�� َعلى - وْيحَك كيَف َتتجر�
غاَبِتي وحيواناِتي؟ لْن تِفر�
ها األسُد المغروُر. من�ي أي�



حّل الّتدريب

اْال�ْرَنُب َواْال�َسُد

ــَرْت ْرَنٌبَفكـ� الغابِة،فيالّظالِماألسِدمنلتتخّلَصحيلٍةفي��

ـــــَهْتشجاعَتها،فاستجمَعت لَْيِه،وَتَوج� أّيهاعفًوا»لَـــه:َوَقالَــــْتا�

ْت.«بخبٍر؟إليَكأتحّدَثأنيمكُنهْلالعظيُم،األسُد اْال�َسِد،َعْيَنااْحَمر�

الوقُتليَس»َقاِئًال:َوَقاَطَعَهاَغاِضًبا،َحاِنًقاَمكَاِنِهِمَنَواْنَتَفَض

«للحديِث، بل لألكلِ، فقْد أتيِت في وقِت غداِئي.



َجاَبت َهاُرَوْيَدَك»ِثَقٍة:ِفياْال�ْرَنُب�� ي� ياْلَمِلُك،�� ن� لَْيَك؛ُمْسِرَعًةِجْئُتا� ا�

ن�ِال�ْخِبَرَك َسًدا�� ُثم�.«ُهَناِمْنَقِريٍبِبَمكَانٍَواْسَتَقر�ِبَمْملَكَِتَك،َحل�آَخَر��

َضاَفْتِمْنُهاْقَتَرَبْت ُضَوهَيَو�� ه»اْلَمِلَك:ُتَحر� ُيعيُرَكوالُيهّدُدك،إن�

ًة، دونويفترُسهاالغابِة،منمكانٍكل�فيالحيواناِتعلىويعَتِديأهمي�

،علىنهايُتهستكوُن»َغاِضًبا:َوَقاَلاْال�َسُد،َزْمَجَر.«رحمٍة سأجعُلهيدي�

.«عبرًة لمن يعتبُر

َهت لَىاْال�ْرَنُبَتَوج� َوَتِبَعَهاَغِريِمِه،َمكَانَِعْناْال�َسَدِلُتْطِلَعَعِميَقٍةِبْئٍرا�

اْال�َسُد.



ـا َطال�َولم� ىاْلِبْئِر،َحاَفِةِمْن�� ُمْرَتِسَمْينِاْال�ْرَنِبَوَخَياَلَخَيالَُهاْال�َسُدَوَر��
الماِء:سطحِعلىالمرتسِموجِههفيصائًحاقاَلاْلَماِء،َسْطحَِعلَى

��كيَفوْيحَك» يتِفر�لْنوحيواناِتي؟غاَبِتيَعلىَتتجر� هامن� األسُدأي�
.«المغروُر

ُهِلَيْقُتلَُه،غِريمهعلىاْنَقض�ثّم األرنُب:فقالَتاْلِبْئِر.َماِءِفيَغِرَقلَِكن�
.«الحمُد ِ� اّلذي ساعَدني على التخّلِص مْن هَذا األسِد وُظلِمه»



انتهى الّدرُس


