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I – والوصف السرد خطاب حول تقديم:  

  :التعريف بالمهارة -  1
  .لغوية بأساليب معين لمتلق) السارد( يحكيها شخصا أن ويفترض ما، قصة أحداث بها تحكي التي الطريقةهي  :السرد �
 .واالنفعاالت والمشاعر والحاالت واألشياء األشخاص تمثل :الوصف �
  .اليومية بحياته مرتبطة وقائع منتظم بشكل هصاحب فيه يدون شخصي سجل هي :اليوميات �

  :)والثقافة المرأة(االنطالق  نص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شرح المستغلقات -  2  
o اعتنقت:  يَن اِإلْسالِمي ةً : ِاْعتَـَنَق  الدِاْختارَُه َعقيَدًة ديِني.  
o حاال :فورا.  
o بحث: تفحصت.  

  :الفكرة المحورية للنص -  3
  .غ لإلسالمحدث اعتناق جيفري الن

  :خطوات المهارة -  4
  ...).يوم نجاحي في امتحان ... اليوم األول من . 2015شتنبر  12يوم االثنين : (تحديد الزمن العام لليومية، مثال �

 اليوميات كتابة: السرد مهارة

  :األول ا�وم

 من رأيته بما فوجئت أ1 غ/. الصالة كيفية ي'ح كتيبا ا"سجد إمام إ� قَدم إلسالم،ا فيه اعتنقت ا�ي ا�وم 

 تأخذ أن األفضل من« ،»كث/ا نفسك O تضغط ال« ،»راحتك خذ«: مثل بعبارات، عA أ@وا فقد ا"سلم?، الطالب قلق


 وتساءلت »... فشيئا شيئا.. . ببطء« ،»وقتك ،Wصعبة الصالة هل نف Zالطالب، نصائح ^اهلت لكن\ ا@د؟ هذا إ 

  .أوقاتها 
 اdمس الصلوات بأداء فورا أبدأ أن فقررت
  :األول ا�وم �لة

fجالسا طويال وقتا أمضيت الليلة، تلك و O األريكة 
 kافتة، بإضاءتها الصغ/ة غرفdأدرس كنت حيث ا 
 كنت ما معظم أن وبما. الصالة 
 قراءتها الواجب واألدعية تلوها،سأ الk القرآنية اآليات وrذلك وأكررها، الصالة حرpت
 سا�ت الكتيب وتفحصت. اإل�ل�ية باللغة وبمعانيها العر�، بلفظها ا~صوص حفظ لزم\ فقد العربية، باللغة zن سأتلوه


 أجد أن قبل عدة، Wفية ا�قة نف� أصA أن قررت �لك الليل، صفمنت قارب قد الوقت وpن. األو� الصالة �جربة ال
  .العشاء صالة

 .الدكتور جيفري �نغ متحدثا عن أول يوم من دخوله ا�س�م
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  ...).على الساعة  -بعد  - قبل  –مساء  -صباحا : (تحديد األزمنة الخاصة أو الجزئية �
 .لها الزمنيسرد األحداث المرتبطة بكل زمن جزئي حسب تسلس �
  .إبراز أهمية اليوم في حياتك �

  :أثناء سرد األحداث ال تنس ما يليو 
  .صف األشخاص واألمكنة واألزمنة �
  ...).     حدثتني نفسي  -... تساءلت  –... قلت في نفسي (وظف الحوار الداخلي  �
  .استعمل ضمير المتكلم �
 .تحر الوضوح والشفافية �

  :استخراج عناصر المهارة من النص -  5
  ).توظيف ضمير المتكلم(الدكتور جيفري النغ  :كاتب اليومية �
  ).أول يوم من الحدث(اعتناق اإلسالم  :الحدث �
  .ليلة اليوم األول - اليوم األول من اعتناق اإلسالم  :الزمان �
  ... الغرفة –المسجد  :المكان �
  .سرد وقائع عن حدث اعتناق اإلسالم :السرد �
  ... نفعاالتاللمشاعر واوصف ا –وصف مجريات األحداث  :الوصف �
  .تسلسل الوقائع و األحداث �
 .تقطيع الحدث وفق الزمن الذي وقع فيه �

II  - واالستئناس للتطبيق نموذج:  
  :الموضوع نص

 بارزا حدثا الفضيل الشهر هذا ويشكل. وتصفو األنفس تتطهر فيه، فالمسلمين عند المقدسة الشهور من الكريم رمضان شهر يعتبر
  .مرة ألول يصومونه الذين األطفال خاصة ،مسلم كل حياة في

  .األبرك رمضان شهر من يوم أول صيامك وقائع فيها مسجال يومية اكتب 
  :لالستئناس نموذج يلي فيما

  : م2010 غشت 11 \ هجرية 1431 سنة المبارك رمضان شهر من األول اليوم
  : رمضان من األول اليوم ليلة

  : ليال 12:00 الساعة
 كثيرا اشتقت قد كنت إذ كثيرا فرحت رمضان، هالل رؤية ثبوتتأكيد  المذيع أعلن عندما، و األخبار نشرة شاهدن المنزل في كنا

 بعد فتهالت التبريكات مباشرة. هذا الشهر المبارك في المنازل تسود التي الحميمية اللمة إلى باإلضافة ،الروحانية وأجوائه رمضان إلى
  . الفضيل الشهر بحلول لتهنئتهم واألقارب األهلب باالتصال بادرنا، فللخبر سماعنا
  : صباحا 3:00 الساعة

 بنشاط أحسست فقدالقوى  منهكة كنت أني ورغم أساعدها، لكي السحور وجبة موعد من ساعة نصف قبل والدتي أيقظتني
 حول جميعا وتحلقنا أخيو  والدي أيقظت وعصير، تمر مع وبسيطة خفيفة أغذية من تتكون كانت التي السحور وجبةل تحضيرنا بعدو . غريب
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 المسجد إلى وأخي أبي اتجه حين في األذان وانتظرت توضأت الفجر، أذان موعد اقتراب الثانية المدفع طلقة أعلنتأن  بعدماو . المائدة
  . الكريم الشهر لولبح وسروري حماسي فرط من بصعوبة إال أستطع لم أنني غير النوم إلى خلدنا رجوعهما وعند ،الفجر جماعة صالة ألداء
  : رمضان شهر من األول اليوم

  : صباحا 11:00 الساعة
 وجبة إعداد لوازم لشراء السوق إلى أميرفقة  اتجهت للمنزل، وتنظيفنا ترتيبنا بعدو  العطل، أيامخالل  كعادتي متأخرة استيقظت

 في إقباال تعرف التي األطعمة من مختلفة أصناف لتحضير لالمنز  إلى الحرارة فرط من منهكتين عدنا ثم طويال، السوق في تجولنا .اإلفطار
  . األسرة أفراد كافة من الشهر هذا

 التلفاز بمشاهدة الوقت يةتمض فحاولت بقوة، بي ايستبد بدأ قد اكان الذي والعطش بالجوع شعوري من قليال عانيت النهار أثناء
  .الجرائد وقراءة
  : مساء 6:30 الساعة

 يعمسام إلى تناهى وعندما. المغرب ألذان ترقبا المنزل سطح إلى صعدت وتوضأت، اإلفطار مائدة تجهيز في أمي ساعدت أن بعد
 المائدة إلى جلست، و المغرب صالة أديت ثم حليبمن  ورشفة التمر حبات بعض تناولت سرور، في المنزل إلى راكضة عدت صوت األذان

  .مجتمعين اإلفطار طعام لنتناول المسجد من وأخي أبي عودة انتظار في
 بتقبل ورجاء كبيرين، وارتياح فخر محله حل إذ أثر، والتعب العطش بسبب سابقا أحسسته الذي للعناء يعد لم اإلفطار لحظةعند 

  .تعالى مرضاته نيل في ورغبة لصيامنا اهللا
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