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مع المعلّمة: َمھا قویقس

منظومة بّث قُطرّیة



ماذا سنتعلّم الیوم؟

ِكتاَبُة ِقّصٍة ِمن َوحيِ صوَرٍة 
ھٍة. عن َطریِق أسِئَلٍة ُمَوجِّ



ماذا یجب أَن ُنحّضَر للحّصِة؟ 



َعرُض الّصورِة:

سأعِرُض صورًة، نتمّعُن ِبھا َوَنكتُب ِفقرًة َنِصُف ما َنراهُ فیھا.



الّصورةُ:



یتبع

اآلن أعرض لكم ما رأیُتُھ أنا في الّصورِة:

عاِم في اْلَمْطَبِخ، َوَحوَلھا  أرى ِقّطًة َتَسلََّقت َعلى طاِوَلِة الطَّ
حوُن.  ُرفوٌف َخَشِبّیٌة َعَلیھا األواني الّزجاِجّیُة ِمنھا الكؤوُس والصُّ



نكتب قّصة:

واآلن تعالوا نطّور ھذه الفقرة لتصبح قّصة:
نتخّیل األحداث

نتخّیل الّشخصّیات
نتخّیل الّزمان والمكان

نخّمن حواًرا بین الّشخصّیات



نكتب قّصة:

إلیكم بعَض األسئلة الّتي تساعُدكم 
في تطویر الفقرة لتصبَح قّصًة.



أسئلة موّجھة لتوسیع الخیال:

o ة؟ أین الِقطَّ
oَمتى َجَرت األحداث؟
oَمن/ما ھي الّشخصّیات الّتي شاَرَكتھا؟
oماذا َفَعَلت القّطة؟ وماذا فعلت الّشخصّیات؟
oماذا كانت الّنتیَجُة؟

أِجب َعن ھذه األسئلة بتوّسع.



كتابة قّصة:

تعالوا اآلن نعود إلى الفقرة التي كتبناھا،
ونضیف إلیھا إجاباِتنا َعن األسئلة.



ُة لولو َعلى الّطاولِة ألّنھا َشَعَرت ِبجوٍع  تاِء اْلباِرَدِة، َتَسلََّقِت الِقطَّ في َیْوِم ِمن أَّیاِم الشِّ

عاَم. َنَظَرت َحوَلھا َفَرأت  َم َلھا الطَّ َشدیٍد، لم َتْنَتِظر َصدیَقَتھا َسَمر َحّتى َتْسَتیِقَظ َوُتَقدِّ

حوُن. ُثمَّ َقَفَزت َنحَو  ُرفوًفا َخَشِبّیًة َعَلیھا األواني الّزجاِجّیُة ِمنھا الكؤوُس والصُّ

الّرفوِف َفَكَسَرت بعَض األواني، خاَفت َكثیًرا، وأَخَذت َتموُء ِبَصْوٍت عاٍل.

تي  ھّیا َنْسَتِمُع إَلْیھا   ِقصَّ



ة  استمراریَّة الِقصَّ
َوَبَدأت َتقِفُز ِمن زاِوَیٍة إلى أخرى َفَوَقعت في َسلِّة الخضاِر َوَبعَثرت ما فیھا 

َعلى األرِض. ِعنَدھا، اْسَتْیَقَظت َسَمر َعلى اْلَفْوِر، َوأَْسَرَعْت إلى اْلَمْطَبخ. 

تھا، فبادَلتھا ِبَنْظَرٍة َغریَبٍة، َتساَءَلت َسَمر: ماذا َحدَث؟ َنَظَرت َسمر إلى ِقطَّ



ة: اْسِتمراریَّة اْلِقصَّ

ِاَقَتَرَبت ِمن لولو لِتداِعَبھا ، 

قاَلت لھا :  لولو  ال تخافي أنا ِبجواِرِك.

ُة.  َھَدأت اْلِقطَّ

َوَضَعت َلھا َصَحَن اْلَحلیِب ،  َفِرَحت لولو  َوأََخَذْت ُتالِعُب َسَمر َحّتى 

َغطَّت لولو في َنْوٍم َعمیٍق .



كتابة قّصة

انظروا ھكذا ساعَدتنا األسِئَلة َعلى تطویِر الَفَقَرة إلى قّصة.

ولكن َنستطیُع أن ُنطّور ھذه القّصة أكثر وأن َنْجَعَلھا أفضل عن طریِق 

الِمْئشاِر.



مئشار كتابة قّصة:

وصف الّشخصّیات وصف 
 الّزمان 

وصف 
الَمكان

تفصیل
الُمشكَلة

وصف األحداث َتَسلُسل 
األحداث

ِاسِتعمال أدوات 
ربط ُمناسبة

ِاسِتعمال لُغة 
َسلیمة

ِاسِتعمال عالمات 
الّترقیم

تقسیم إلى 
فقرات

ُعنوان َخّط واِضح



تدّرب

:أماَمَك الّصوَرة اآلِتَیة
 اُْنُظر إلیھا َجّیًدا



َتَخیَّل ماذا َحَدث في الّصوَرِة؟
ة ُمالِئمة اُْكُتب ِقصَّ

مالَحَظة : اعتمد على أْسِئلة موّجھة كما سألنا ساِبقا .
(َمتى ، ماذا ، أَْیَن ،َكْیَف ....)

ثمَّ طّور قّصتك بواسطة المئشار.
 



إجمال

َتَعلّمنا اَْلَیْوَم...
ة.• ِكتبنا فقرة من وحي صورة ِقصَّ
َھة لُتصِبَح الفقرة قّصة.• ِاْستعملنا أْسِئَلة ُمَوجِّ
ِاستعملنا مئشاًرا لُنحّسن الِقّصة.•
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