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دَْرٌس في َمادّة اللّغَة العََربِیّة
اإلنتاج الكتابّي

ُن َمقَطعًا َوْصِفی�ا ِكتابةُ قِصٍَّة تَتضمَّ
َوْصُف َشخٍص: ِخْلِقی�ا َوُخلُِقی�ا

الصَّّف الثَّاني اِإلْعدادّي
الفصل الدّراسّي األّول



أھداُف الدَّرس:

- إنتاُج فقرةٍ تِصُف شخًصا ِخْلقی�ا وُخلُقی�ا.2

- إنتاُج قصٍة تتضمَّن فقرةٍ وصفیٍّة لشخص (ِخْلقی�ا3
وُخلُقی�ا).

ُف جوانب وصف الّشخصیَّة ِخْلقی�ا وُخلُقی�ا.1 - تعرُّ

اللُّغة العربیّة: اإلنتاج الكتابّي



أتذّكـــــــُر
أنا دائما أُراعي المراحَل اآلتیةَ في كتابِة القّصة الّتي تتضّمن

مقطعًا وصفی�ا :
قبَل الكتابِة

- أَقرأُ الموضوع جیّدا.
- أُفّكك المعطى والمطلوب.

- أُحدّد الكلمات المفاتیح فیھما.
 - أَضع األفكار الّرئیسة للموضوع

ُمرتّبة.
أَضُع خّطـــــــــــــــــــــــــــــــة -

.مفّصلة للموضوع

أَثناَء الكتابِة
أُحـــــــــــــّرُر-

مراعیاالموضــــــــــــــــــوع
الفكر،تسلسلمنیقتضیھما

القّصة،عناصروتوفّر
وترابط الّصفات بالموصوف.

أَحرص على -
وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــوح الخّط، وسالمة
.الجمل من األخطاء

بعد الكتابِة
أُراجُع المكتوب ألتأّكد -

من مدى سالمتھ من
األخطاء

اإلمــــــــــــــــــــــــالئیة
.والنّحویّة

أُدقّق في صـــــــــّحة -
استخــــــــــــــــــــــــــدامي

.لعالمات التّرقیم
أُصّحح أخطائي كلّما لزم -

.ذلك
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أتَذَكَّـــــــــ
ــــــــــــُر

 ھَُو كالٌم یستعملھ الّراويالوْصُف
لرســـــــــــــــــــــــم األشیاء والّشخصیات

وعرض ھیئات المكان كالبیت والّشارع
والمنظــــــــــــــــر الّطبیعي . و نَْقل ُصوَرِة

 َخارِجیّا ودَاخلیَّا.الَموُصوِف
ھَي: األلفَاظُ، الِعباراُت،أَدواُت الَوصِف 

الَوْصُف نوعان:التَّشابیھُ.
1-  :( وھو فنُّ نقِل الواقعِ بعناصرِه دوَن اللُّجوِء ِإلىالَوْصُف الواقعيُّ ( الَحقیقيُّ

الخیاِل.
2-  : وھو تَقریُب الواقعِ ِإلى َخیاِل القارِئ َعن طریِق اسِتخداِمالَوْصُف الخیاليُّ

التَّشبیِھ.

الَموُصو
ف

شخص (وصف داخلي ُخلُقي )
               (وصف خارجي ِخْلقي

مكان مغلق (البیت، المكتبة،(
الّصیدلیّة)

مكان مفتوح ( القریة، البستان،
الّصحراء)

منظر (الغروب، الشروق، الدّمار)

حیوان (قّطة، ِحصان، نَسر)

متحرك (غروب الّشمس، العاصفة)
ثابت ( الجبل، البحر)

ما ھو الَوْصف ؟
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أَقرأُ النَّصَّ اآلتي جیدًا:

لیلةَكالقمِرالوجھُمتَأللئوسلََّمعلیِھهللاُصلَّىِهللارسوُلكاَن
َجالَجبیِن،واسَعاللَّوِن،أزھَرالھامِة،عظیَمالبدِر، كثَّالحواجِب،أزَّ

خافَضالّصدر،عریضالَخْلِق،ُمعتدَلاألَسناِن،ُمفِلَجالَخدیِن،سھَلاللَّحیِة،
منأكثَراألرِضإلىنظُرهُجمیعًا،التَفََتالتَفََتإذاالِمشیَِة،ذَریَعالطَّرِف،

نظرِه إلى السماِء.

أَْفَھــــــــــ
ـــــــــُم
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أستخرج العناصر الوصفیّة وصفاتھا الِخْلقیة للموصوف سیّدنا محمد علیھ الصالة
والسالم:

العناصر الوصفیّة الّصفات
الوجھ متأللئا 
الھامة عظیمة 
اللون أزھر 

الحواجب َج   أزَّ
اللّحیة كثَّة 
العینان نظُرهُ إلى األرِض أكثَر من نظرِه

إلى السماِء 
الخدان سھل 
الجبین واسع 
األسنان ُمفِلج األَسناِن 

أَْفَھــــــــــ
ـــــــــُم
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عندَ وصِف اإلنساِن
ِخْلِقیَّا أراعي ما یأتي:

الّشكل

اللّون

الحرك
ة

الّصو
ت
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یعمُلكاَنُخلُقًا،النَّاِسأَحسَنوسلََّمعلیِھهللاُصلَّىِهللارسوُلكاَن
وحیاٍءِحلٍممجلُسمجلسُھُنعلَھُ.ویَخصُفثوبَھُ،یَخیطُبیتِھ،فيأحِدكُمكعمِل

وسلََّمعلیِھهللاُصلَّىِهللارسوُلكاَناألصواُت.فیِھتُرفَُعالوأمانٍةوِصدٍق
اٍبوالغلیٍظوالبفّظٍلیسالِبشِر،دائَم والفاحٍشوالاألسواِقفيَصخَّ

عیَّاٍب وال مدَّاحٍ، كاَن ال یَِذمُّ أحدًا، وال یُعیِّرهُ.
ایضحُكُجلساُؤهُ،أطرَقتكلََّمإذا ُبیضحكوَن،ِممَّ یتعّجبوَن.مماویتعجَّ
قلبًاكاَنصافیةً،وسریرةًنقیَّا،ضمیًراكاَنوطُھٍر،واستقامٍةعفٍةذاكاَن

اسَخواإلیماَنالحقَّینشدُُمخِلًصا كفًا،النَّاِسأجودَكاَنالقویَم،والُخلَُقالرَّ
وأكرَمُھم ِعشَرةً، َمن َخالَطھُ فَعرفَھُ أَحبَّھُ.

ُ أَقـــــــــــــــــــــــــــــــرأ
النَّصَّ اآلتي جیدا:

أَْفَھــــــــــ
ـــــــــُم
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أستخرُج الّصفات الُخلقیّة للّرسوِل محّمٍد صلَّى هللاُ علیِھ وسلََّم:

الّصفات الُخلُقیة
الحیاء الكرم

التّواضع الِحلم
الّصدق األمانة
الّرفق الھدوء

الّشھامة الوفاء
العفَّة حسن الّظن

أَْفَھــــــــــ
ـــــــــُم
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عندَ وصِف اإلنساِن
:ُخلُِقیَّا أُراعي ما یأتي

القُدرات
 العقلیّة

باع األخالالّطِ
ق
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- أعید كتابة النّص جاعال المتحدّث عنھ متَّصفًا بسلوكیات غیر الّتي ھو1
دق)4علیھا: (

األخیرِةاألیاِمفيأَصبَحلكنَّھُوفخوًرا،ُمكابًرا،ُمتجّھًما،حزینًا،دائًماكاَن
سّيَء الظَّّنِ بالنَّاِس، ُمتشاِئًما، عصبیَّا.

كاَن دائًما سعیدًا، بشوًشا، لیّنًا، ُمتواِضعًا، ویُحسن الظَّّنِ بالنَّاِس، متفائالً،
ھادئًا.

اللُّغة العربیّة: اإلنتاج الكتابّيأَتدّرُب



- أمألُ الفراغات في النَّّصِ اآلتي بما یناسُب من العبارات الَوصفیَّة:2
دق)4)

تَُخطُّالطَّلعِة،---------------القاَمِة،----------------َجدَّتيكانَْت
َوْجھھا ----------------

----------------------------------فیھماَعینینتَمِلُك،-------------و
-- وذكاٌء. یشعُر من یُبادلھا النََّظَر أو الحدیَث ِبسُلطانھا على قَلبِھ وَعقِلِھ.

اللُّغة العربیّة: اإلنتاج الكتابّيأَتدّرُب

شامةٌ – َطویلَةَ – المعتین – فِْطنَةٌ
بَھیَّةَ  -  تَجاعیدُ

تَجاعیدُبَھیَّةََطویلَةَ
فِْطنَةٌالمعتینشامةٌ



ُب .- أَقرأُ القّصة اآلتیة جیّدا، ثّم أُحلّل عناصر القّصة وأُمیّز الفقرة الوصفیّة3أَتَدرَّ
دق)10)
إلىیذھبصباحكّلكانطفولتھ،منذُالّسمكصیداعتادماھٌر،صیّادٌمحمٍدأبو

جاحظتانعینانولھالّشمس،حّرتَقیھقبعةرأسھوتعتليأسودمعطفًایرتديوھوالبحر
عزیَزكریًما،متواضعًا،وكانالعَضالت.مفتولالبُنیةقويُّأسودان،وشاربانمستدیرتان،

النّفس رغم قسوة الحیاة، صبوًرا، دائما ما تعلو االبتسامة وجھھ.
إالوماھيالبحر،قَْعرفيالّصلبةَصنَّارتھویُلقيملساءصخرةٍعلىمحمٍدأبویقُف

ة حتي تمتِلئ الّسلة. لحظات حتى تخرج سمكةٌ سمینةٌ یضعھا في الّسلّة ویُعید الكرَّ
وثاریداهاْصطكتذاَك،إذاألمواج،فتعالْتقویّةٌعاِصفةٌھبّْتیصطادھووفیما

وجلسالّصخرةطرفعلىفانثنىالیدین،ِصْفَرمنزلھإلىسیعودبأنّھوأحسَّغضبُھُ
القرفصاء، واستراَح، لعلَّ العاصفة تھدأُ ثورتُھا، ولِكن عبثًا یأمُل.

واْندَثَرالعاصفةُاْنَحَسرْتحتّىقلیٌل،وقٌتمضىإْنفمابالصَّبر،یتمثَُّلمحمٍدأباأنََّغْیَر
جُلسُرَّأثرھا. لھكانحتّىفثالثةً......ثانیةًیصطادُوَشَرَعالّسعیدة،الفرصةبھذهالرَّ

نصیٌب كبیٌر من األسماِك، فعادَ إلى البیِت وقد أثْلَج الفرُح َصدرهُ.
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عناصر القّصة
أبو              الّشخصیات: البحرالمكان: الّصباح الباكر                الّزمان: 

ُمحّمد
خروج أبي محّمد في الّصباح الباكر لصید السمك.البدایة: 

ھبوب عاصفة قویّة – توقّف أبي محمد عن الصید –انتظار ھدوءسیاق التّحّول: 
العاصفة.
انحسار العاصفة - عودة أبي محّمد للّصید وسعادتھ بكمیة الّسمك الّتيالختام: 

اصطادھا.

اللُّغة العربیّة: اإلنتاج الكتابّي

المقطع
الوصفّي

أســــــــــــــــودمعطفًایرتــــــــــــــــــــــــــــــــديِخْلقی�ا:الّشخصیّةوصف
شاربانمستدیرتان،جاحظتان،عینانقبعةرأســــــــــــــــــــــــــــــھوتعتلي

أسودان، قويُّ البُنیة مفتول العضالت.
كان متواضعًا، كریًما، عزیَز النّفس، صبوًرا ، ُمبتسًما.وصف الّشخصیّة ُخلُقی�ا: 



أستنتُج

عند كتابة قصة تتضمن مقطعا وصفی�ا لشخص أھتّم بـــ:

مقدّمة (
البدایة)

خاتمة
(الختام)

عرض
(سیاق التّحّول)

الفقرة األولى

الفقرة
.... الثّانیة،الثّالثة

الفقرة
األخیرة

تحدید الّزمان والمكان والوضع المستقر بدایة
.القّصة

سرد تطّور األحداث والتركیز على
.وصف الّشخصیّة (ِخْلقی�ا وُخلُقی�ا)

.ذكر ما حدث في نھایة القّصة والعبرة منھا 
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النّشاط الختامّي
أكتب قصةً مكتملة العناصر تتضمَّن مقطعًا وصفی�ا لشخصیَّة ما (ِخْلقیَّا وُخلُقیّا) .

دق)20)
الموضوع: في أحد األیام ركبت حافلة النقل الجماعي وكانت ملیئةً بالّركاب،

وقـــــــــــــــــد أثار إعجابَك موقف شاب مع امرأة عجوز.
اكتُب قصة ھذا الّشاب مع العجوز ، وضّمن القّصة فقرة تصف من خاللھا المرأة 

العجوز.
 خطة العمل:

* ركوب الحافلة و وصف االزدحام- المقدمة (وضع البدایة) : 
ومنظر الّركاب.

* صعود امرأة عجوز.- العرض (سیاق التّحـــــــــــــــــــــّول) : 
وصف المرأة *                                                        

العجوز ( ِخلقیّا).
                       * وقوف العجوز                                 

لعدم وجود مقعد فارغ.
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معاییر الكتابة:
- توفر عناصر القصَّة.
- تضمین القّصة مقطعا

وصفیا.
- تسلسل الفكر.

- سالمة التراكیب اللُّغویة.
- صّحة اإلمالء.

.- توظیف عالمات التّرقیم



البابوأغلقالحافلة،الّسائقامتطىالعامالنقلبمحطةالباكرالصباحفي
البشریّةاألمواُجفتدافعْتالخلفّيالبابانفتَححتىلحظاتإالھيومااألمامي.

الفارغةالمقاعدنحووتجريواحٍدوقٍتفيالّصعودتریدُبالمناكب،تتزاحُمملھوفة
الحتاللھا.
أبیضشعرھاالّسبعین،جاوزتقدعجوٌزامرأةٌصعدْتقلیًالالّزحامھدأَولّما

الالبسمة،بعكاٍزمستعینةمھٍلعلىتسیُر،التّجاعیدكثیروجھھاكالّصوف،
تفارق محیاھا، ولسانھا رطب باالستغفار.

فيواقفةًوظلّتمعدنّيٍ،بعموٍدالعجوزفأمسكتمشغولةً،األماكنكّلكانْت
فيیدھاوأخذفقامالحیاء،وجھھعلىبداكرسّيفيجالسشابٌّإلیھاتفّطَنالممّر.
د:وھيالمقعدعلىفارتمْتمكانھُ.تجلَسكيعلیھاوأَلَحَّلُطٍف هللا"جزاكتُردِّ
ىثُمَّولدي!"یاخیًرا كْتالباب،وأُغلققوّيبصوتالمحّركدوَّ الحافلةُوتحرَّ

متمایلة في سیرھا وعبرْت الّشوارع المكتّظة بالّسیّارات.
ُزقضْتلقد اال ت نفف نةأ ُناَلك لالّشا قا ثاُ ھإ ت
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انتََھى الدَّرُس


