
ّالكتابيالتّ  ّلإنتاج ّب،ّّخطيط ّخطوةـخطوة
ّ(3)درجةّّ

 المرب يّأسامةّصفراويإعداد:ّ

 
تاي: نتاجلال لللإ لاجيّ لالتّخطي اح لم

دلالل-1 ّ الـأ ح ل لطلـعط
جلعنارلالل-2 عنارلالـأ س تخ ل لطلـعط
لـلأ صنّفلالعنارليلالقسملاللل-3 ض ،ل ّ لالتّح اية،لس يا لالب ض (ناسبل) لاختا
ىلتفصيل-4 لالعنارلالّيلحتاجلاإ لأ فّص
رل-5 ّ  أ ح

ة: لالطلـاللملح نتاج لالإ ع لن د ّ ليتح لرد ، ل)رد تاي لمقطعل ليتاصفيّللاّ لرد لمقطع، ارلاّ ،ليّلح
لمقطع ّ ليت لمقطعتفسريّللارد ّ ليت جهيّللا،لرد ل(ات

 
 :مثال

بعد نزولك وانصرافها، تذّكرت حقيبتك الّتي بقيت فيها. ِاحك ذلك مبّينا ما : سافرت بالحافلة لزيارة جّدك. الموضوع
 قمت به استرجاع الحقيبة ومن ساعدك في ذلك وما كانت الّنتيجة.

 
دلالل-1 ّ الـأ ح ل :ـعط لطل

 يبتك الّتي بقيت فيها.سافرت بالحافلة لزيارة جّدك. بعد نزولك وانصرافها، تذّكرت حق المعطى:
 ِاحك ذلك مبّينا ما قمت به استرجاع الحقيبة ومن ساعدك في ذلك وما كانت الّنتيجة. المطلوب:

 
جلعنارلالل-2 عنارلالـأ س تخ ل :ـعط لطل

 عناصر المطلوب عناصر المعطى
 الّسفر بالحافلة لزيارة الجدّ  -1
 الّنزول من الحافلة -2
 نصراف الحافلةاِ  -3
 تذّكر الحقيبة -4

 حك ذلكاِ  -1
 كيفّية استرجاع الحقيبة  -2
 الّشخص اّلذي ساعدك -3
 الّنتيجة -4

 اإنتاج الكتابي سيكون سرديّا صرفا ماحظة:
 



(:ـلأ صنّفلالعنارليلالقسملاللل-3 لاختا ض ،ل ّ لالتّح اية،لس يا لالب ض لناسبل)

 وضع الختام سياق الّتحّول وضع البداية
 

بالحافلة لزيارة الّسفر 
 الجدّ 

 الّنزول من الحافلة
 نصراف الحافلةاِ 

 تذّكر الحقيبة
 كيفّية استرجاع الحقيبة
 الّشخص اّلذي ساعدك

 

 الّنتيجة

 
:ل-4 ىلتفصي لالعنارلالّيلحتاجلاإ لأ فّص

 الّسفر بالحافلة لزيارة الجدّ - وضع البداية
 نابل المكان:
 أيّام العطلة أّولفي  الّزمان:

 أنا الّشخصّيات:
 الّنزول من الحافلة- سياق الّتحّول

 نصراف الحافلةاِ -
 تذّكر الحقيبة-
 :كيفّية استرجاع الحقيبة-

 إخبار شرطّي المرور باأمر
 الّذهاب معه إلى محطّة الحافات

 رشاداتستفسار عن الحقيبة في مكت  اإاا
 المرور رطيّ : شالّشخص اّلذي ساعدك-

 سترجاع الحقيبة: اِ الّنتيجة وضع الختام
 الّذهاب إلى منزل الجّد في سّيارة أجرة

 

ل :يصلت لأ خ لا
ّل- لالّش أ شللشالاّمالم احل ّل لأ كتبلخ
لأ كتبلمللقصرل-
لال خرل- لاللّ لالتّنقي لأ رملعلما
لاللل- ب ّ لال ا لأ د لناس بةـلأ س تع
ارل- لالتّ لأ ح


