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موضعية دع

نسى عالمات قول تناسب المقام دون ان أ أفعالالفراغات بزيادة  رعمأ 
:التنقيط

 ت بالقرب منها نملةً فرأ فذهبت إلى الغدير لتشربَ عطشت  امةً ن حمَ حكى أيُ 
 اء فقالت لها:ط في المَ تتخّب 

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

.....................................
 لنملة:ا تردّ 

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

قت ها الى النملة المسكينة فتعلّ مْت تبنة بمنقارها و رَ  والتقطت فطارت الحمامة 
.ت من الغرقِ بها وخرجت من الماء و نجَ 
 شكرت النملة الحمامة قائلة:

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

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

: التصرف في 3مع

نمط الكتابة 

: االغناء 1المؤشر

بالحوار

: عدم القدرة الصعوبة

 أفعالعلى استعمال 

القول و عالمات 

التنقيط المميزة لكل 

منهما 

انتاج كتابي                     السنة الثالثة

الثالثي الثاني إثر تقييم موضعيات للعالج والدع



العالجوضعية 

نسى عالمات التنقيط المناسبة:القول و ال أ بأفعالالنص  أكمل

فتحتْ  ا ولمّ شديد  وعٍ ر بجُ ا شعُ بعدمَ  عانةَ ا اإلالنملة طالبً  بابَ  رارُ ق الصّ طرَ 
له البابَ 

نا جائععام، فأ من الطّ تني قليًال  أعطيْ هّال  رجوكِ ................. أ............
جدا.

 !  كم انت كسول ؟.............................. فيم قضيت وقتك

.ه المرةيني هذارحمِ  .بالندم وشاعرٌ نا مخطئ ٌ أ.............................. .

يوهْ  الطعام رار بعضَ مت لصديقها الصّ دخلت النملة بيتها وقدّ 
................... 

دع حصَ د ومن  زرَ وجَ  من كدّ 

وضعية الدعم

:نسى عالمات التنقيطوصاف المناسبة و ال أو األ باألقوال ل كمّ أ التعليمة:

بقيت ......................فا مشّ ها مهرة بيضَ بّ وجدت القُ 
ثم قالت تخاطب 

 :..................................................................الفيلَ 

 ........................................................:..تكّبرٍ ب فرد الفيلُ 

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

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

رة في االنتقام من الفيل ................ و جمعت طيور رت القبّ حينها فكّ 
الغابة .

ام باالعتداء على .............................. قالفيل ... نّ :إ و قالت لهم
صغاري بدون رحمة فسحقهم.

ء: االغنا2لمؤشرا
بالوصف

عدم القدرة  :الصعوبة
على استعمال الوصف



وضعية العالج

 .سنانواألالحوار التالي بين الفرشاة  رالتعليمة: دا
- عيناللّ  -  (ناعمة تية في المكان المناسببوضع األوصاف اآل ثري النصّ أُ  

نظيفا): - بيضاء -باستمرار – نشيطةال – الملوثة

ها جعلَ ألسنان........... ف األ................. تنظّ شواكٌ سي أأفي ر -
ي؟عنّ  دونَ بتعِ فلماذا تَ .............

.تمرارٍ باسْ  كِ لُ حمِ ي أفإنّ لذلك اتي............... يا فرشَ  هواكِ أنا أ -
وبذلك ملني .................... ن تستعْ أيجب  بلْ  .شيئا للحفظِ  لستُ  -
.................  فمكَ  جعلُ أ

 من في مأمنٍ  كونَ ألَ  موجودةً ا ونين دومً زني ستكُ ال تحْ 
...................ِس التسوّ 


