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 ألعلى مراتب التميز والرايدة. لتحقيق رؤية القيادة اإلماراتية للوصول رؤيتنا :إطالق العنان للطاقات املعرفية واملهارية واالبتكارية للطلبة،

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( مظهرة فهمك للقصة ، من خالل أمثلة من القصة ، وأمثلة من  ....................كتيب فقرتني مرتابطتني عن قصة ) ا 
 احلياة  

 .................................................... للكاتب/ة..........................تتحدث قصة .............
 ..............................................................................................................عن 

.................................................................................................................. 
 .......................................................................ففي البداية ،..............................

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

 .. ..............................................................................................ويف النهاية .........
................................................................................................................... 

 القصة الفقرة الثانية نوضح رسالة الكاتبة وهدفها مع التأكيد على فكرة 

 ...............................................................................................تريد الكاتبة أن ندرك
 ................................................................................................................ 

 ...............................................................................فالبطلـ /ـة........................
..................................................................................................................  

 ................................................................................................. القصة على  وتؤكد
.................................................................................................................. 
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  : موضوعك بصيغته النهائية  اكتب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معايير الكتابة ممتاز جيد متوسط
 واسم الكاتب في الجملة المحورية في الفقرة األولىكتبت عنوان القصة    

 ذكرت عما تتحدث القصة في الجملة المحورية في الفقرة األولى    

 لخصت أحداث القصة بذكر البداية والوسط والنهاية في الفقرة األولى .   

 ذكرت كيف تغيرت الشخصية الرئيسة بنهاية القصة ) إذا وجد تغير(.   

 رسالة وهدف الكاتب في الجملة المحورة في الفقرة الثانية .وضحت    

 ذكرت أدلة ثدعم فكرة القصة في الفقرة الثانية .   

 ختمت الفقرة الثانية بجملة تؤكد هدف ومغزى القصة.   

 ربطت بين الجمل بروابط مناسبة .   

 اعتنيت بكتابة عالمات الترقيم في مكانها الصحيح.   

 راجعت ما كتبت وصححت أخطائي بالمسودة .    

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

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

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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 ....................................................املقرتح : ..............................................العنوان 

 دي : السر  املخطط التايل لكتابة النصاستخدم 

غضبك  أو اخافك  أوجمرد موقٍف أأفرحك  أو  به عن موقف مررت  مكوانً من ) بداية ووسط وهناية (  سردايً نصاً  اكتب
 تشارك زمالئك يف معرفته : لطيف أحببت  أن 

 ....................ن ( ؟ ...........) م  الشخصيات 
..................................................... 

 .......................) مىت ( ؟ .............الزمان 
..................................................... 

 ...............................) أين ( املكان 
..................................................... 

 

 ............................... الفكرة   / لة  املشك
..................................................... 

 .................................... مهمة تفاصيل 
..................................................... 

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

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

 ) املشكلة (  الشخصيات / بداية احلدث /والزمان مكان للوصف   : لبداية  ا
.......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 ) ماذا ح دث  ؟ (   ثداحتصاع د  األ : وسط  لا
.......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 ؟ كيف  كان  شعورك  ؟ ف  كيف انتهى املوق:نهاية  لا
.......................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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 مستخدماً كلمات حمددة  فضائل شهر رمضان املباركعن مكوانً من ) بداية ووسط وهناية (  سردايً نصاً  اكتب
  ني .... : شهر رمضان املبارك ، األطعمة الشعبية اإلماراتية ، إطعام الفقراء واملساكمثل 
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