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رس يف مادَّة اللُّغة العربّية
عبيُر الكتابيّ 
إنتاُج نصٍّ قصيرٍ 

ي

 َحاِدثٍَة 

رس يف مادَّة اللُّغة العربّية
عبيُر الكتابيّ 

ي

 َحاِدثٍَة 
للّصّف الّراِبِع االبتدائي

رس يف مادَّة اللُّغة العربّيةدَ 
عبيُر الكتابيّ التّ 

إنتاُج نصٍّ قصيرٍ 
ي

 َحاِدثٍَة دُ َسرْ 

رس يف مادَّة اللُّغة العربّيةدَ 
عبيُر الكتابيّ التّ 

ي

 َحاِدثٍَة دُ َسرْ 
للّصّف الّراِبِع االبتدائي



:
رِْحَلٌة ُمْتِعَبةٌ 

َوِعْنَد الظَّهيرِة نَاَدْت األمُّ ُأْسَرَتها ِلتناُوِل . ُة في رِْحلٍة إلى ِبرَكٍة للّسباَحةِ 
رِْحَلٌة ُمْتِعَبةٌ 

َوِعْنَد الظَّهيرِة نَاَدْت األمُّ ُأْسَرَتها ِلتناُوِل . ُة في رِْحلٍة إلى ِبرَكٍة للّسباَحةِ 

َزَلَقْت َقَدُمُه َوُهَو يرُكُض، َوَوقَ  في َع لِكنَّ االبَن َعّمارًا َغاَفَل اُألْسرَة، َوَذَهَب لُيكمَل السِّباحَة ِبُمفرِده، فَانـْ
.اَق َحرََكَتهُ عَ َة األلِم الشَِّديِد الذي أَ يجَ تِ 

مار�ا، َسِمَع عمَّارًا َوُهَو َيستْنجُد بِأعلى صوتِه، فأْسَرَع َنْحَوُه، َوألَقى َعَلْيِه َطْوَق مار�ا، َسِمَع عمَّارًا َوُهَو َيستْنجُد بِأعلى صوتِه، فأْسَرَع َنْحَوُه، َوألَقى َعَلْيِه َطْوَق 

.َعَدِم اْكِتراٍث لِِنداِء أُمِّه، َفَحِمَدْت اُألْسَرُة اَهللا َعلى َسالمِة اْبِنَها

:أقرأُ النَّصَّ اآلتي بتمّعن، وُأجيُب َعمَّا يليه
َهمُ  أفـْ

رِْحَلٌة ُمْتِعَبةٌ 
ُة في رِْحلٍة إلى ِبرَكٍة للّسباَحةِ رَ سْ ْت األُ ْيِف َذَهبَ ِفي َأَحِد أَيّاِم الصَّ 

رِْحَلٌة ُمْتِعَبةٌ 
ُة في رِْحلٍة إلى ِبرَكٍة للّسباَحةِ رَ سْ ْت األُ ْيِف َذَهبَ ِفي َأَحِد أَيّاِم الصَّ 

.َوْجَبِة الَغداِء، َوَقْد َحَرَصْت َعَلى ُحُضوِر الَجميعِ 
َزَلَقْت َقَدُمُه َوُهَو يرُكُض، َوَوقَ  لِكنَّ االبَن َعّمارًا َغاَفَل اُألْسرَة، َوَذَهَب لُيكمَل السِّباحَة ِبُمفرِده، فَانـْ

تِ الِبركِة، فَحاَوَل السَِّباحَة والُخُروَج، لكنَُّه َلْم َيْستطْع نَ 
مار�ا، َسِمَع عمَّارًا َوُهَو َيستْنجُد بِأعلى صوتِه، فأْسَرَع َنْحَوُه، َوألَقى َعَلْيِه َطْوَق  كةِ ْر َوبَيَنما كاَن حارُس البِ 

النَّجاِة، فَأَنـَْقذُه ِمَن الَغَرقِ 
مار�ا، َسِمَع عمَّارًا َوُهَو َيستْنجُد بِأعلى صوتِه، فأْسَرَع َنْحَوُه، َوألَقى َعَلْيِه َطْوَق  كةِ ْر َوبَيَنما كاَن حارُس البِ 

.النَّجاِة، فَأَنـَْقذُه ِمَن الَغَرقِ 
َعَدِم اْكِتراٍث لِِنداِء أُمِّه، َفَحِمَدْت اُألْسَرُة اَهللا َعلى َسالمِة اْبِنَها اْعَتَذَر َعمَّاٌر عمَّا َبَدَر ِمْنُه  ِمنْ 



ُد َعَناصَر الِقصَِّة ِوفْـًقا للُمخطَِّط اآلِتي :ُأحدِّ
الُعْنوانُ 

َأَهمُّ اَألْحداِث والُمْشِكَلة

الشَّخصيَّات

الحلّ 

َهمُ  ُد َعَناصَر الِقصَِّة ِوفْـًقا للُمخطَِّط اآلِتيأفـْ ُأحدِّ
الُعْنوانُ 

الزََّماُن و المَكانُ 

َمةُ  الُمقدِّ

الحلّ 



ُد َعَناصَر الِقصَِّة ِوفْـًقا للُمخطَِّط اآلِتي :ُأحدِّ
الُعْنوانُ 

رِْحَلٌة ُمْتِعَبةٌ 
الشَّخصيَّات

أقّيُم إجابتي

َأَهمُّ اَألْحداِث والُمْشِكَلة
.دعوُة األُمِّ أفراَد األسرِة لتناوِل الغداءِ  -1

.مغافلُة عمَّاٍر لألسرةِ  -2

الشَّخصيَّات

الَحاِرسُ -اُألْسَرُة –األمُّ  -َعمَّارٌ 

الحلّ 

إنقاُذ الحاِرِس ِلعمَّار وفرُح األسرِة ِلَسَالَمِتهِ 

.مغافلُة عمَّاٍر لألسرةِ  -2
.سقوُط عمَّاٍر ِفي البركِة َوطََلُبُه النَّْجَدةَ : المشكلةُ 

َهمُ  ُد َعَناصَر الِقصَِّة ِوفْـًقا للُمخطَِّط اآلِتيأفـْ ُأحدِّ
الُعْنوانُ 

رِْحَلٌة ُمْتِعَبةٌ 
الزََّماُن والمَكانُ الزََّماُن والمَكانُ 

ِبرَْكُة السَِّباَحةِ -َأَحُد أيَّاِم الصَّْيفِ 

َمةُ  الُمقدِّ
َذَهاُب األسرِة ِفي رْحلٍة ِإلى ِبركٍة للسِّباحِة 

.واالستجمامِ 
َذَهاُب األسرِة ِفي رْحلٍة ِإلى ِبركٍة للسِّباحِة 

.واالستجمامِ 

الحلّ 

إنقاُذ الحاِرِس ِلعمَّار وفرُح األسرِة ِلَسَالَمِتهِ 



.َأْرسُم ُمَخطَّطًا للِقصَِّة، وأَتخيَُّل نِهايًة ألحداثَِها، مستعيًنا ِبَما يَْأِتي
الُعْنوانُ الُعْنوانُ 

الزََّماُن و المَكانُ 

َمةُ  َأَهمُّ اَألْحداِث والُمْشِكَلةالُمقدِّ

الشَّخصيَّات

َمةُ  الُمقدِّ

الحلّ 

َأَهمُّ اَألْحداِث والُمْشِكَلة

ُأطَبِّقُ 
َأْرسُم ُمَخطَّطًا للِقصَِّة، وأَتخيَُّل نِهايًة ألحداثَِها، مستعيًنا ِبَما يَْأِتي

الزََّماُن و المَكانُ 

َمةُ  الُمقدِّ

64عن كتاب التدريبات الّلغوية، الجزء الثاني، الصف الّرابع االبتدائي، ص

َمةُ  الُمقدِّ



أقّيُم إجابتي.َأْرسُم ُمَخطَّطًا للِقصَِّة، وأَتخيَُّل نِهايًة ألحداثَِها، مستعيًنا ِبَما يَْأِتي

الُعْنوانُ 

يَّةٌ رِ حْ ٌة بَ فَ 
الشَّخصيَّات

حريٍَّة ِفي بحِر 

َأَهمُّ اَألْحداِث والُمْشِكَلة
.ِض الَبحرِ رْ الُق الفتيِة فرِحين لصْيِد الّسمكِ ِفي عُ طِ انْ -1

.اْضِطَراُب الَبْحرِ و  ،ةِ فَ اصِ وُب العَ بُ هُ -2

الشَّخصيَّات

الّرفاقُ -صقرُ 

حريٍَّة ِفي بحِر 

الحلّ 

ةِ يَ تْـ الفِ  ذِ اقَ نْـ إلِ  لِ واحِ السَّ 

.اْضِطَراُب الَبْحرِ و  ،ةِ فَ اصِ وُب العَ بُ هُ -2
.ِلَخَطِر الَغَرقِ  ةِ يَ تْـ الفِ  َتعرُّضُ وَ  ،اربِ ُب القَ َال قِ انْ : المشكلةُ 

َأْرسُم ُمَخطَّطًا للِقصَِّة، وأَتخيَُّل نِهايًة ألحداثَِها، مستعيًنا ِبَما يَْأِتيُأطَبِّقُ 
الُعْنوانُ 

فَ َعاصِ 
الزََّماُن والمَكانُ الزََّماُن والمَكانُ 

قالَّ بحُر الزَّ  - يسيوُم الخمِ 

َمةُ  الُمقدِّ
حريٍَّة ِفي بحِر اَب ِفي نُزهٍة بَ هَ ورِفاقُه الذَّ  قرََّر صقرٌ 

َعلى َمتِن قاربٍ قِ الزَّالَّ 
حريٍَّة ِفي بحِر اَب ِفي نُزهٍة بَ هَ ورِفاقُه الذَّ  قرََّر صقرٌ 

.َعلى َمتِن قاربٍ  قِ الزَّالَّ 

الحلّ 

السَّ  رِ فْ خَ َتَدخُُّل ِفْرَقِة 


