
 مذكرة مشروع انتاج كتابي
  5: السنة

  7:الوحدة
  2: الحصة

یتواصل المتعلم باستعمال اللغة العربیة مشافھة وكتابة: كفایة المجال  
ینتج نصا یوظف فیھ انماطا متنوعة من الكتابة: كفایة المادةك  

 نوع التعلم المجال المادة مكون الكفایة ھدف الحصة
ا یقوم ینتج المتعلم نصا یتضمن مقطع -

 على التفسیر
  یخطط لكتابة نص -
  یحرر النص -
یقییم اإلنتاج -  

إنتاج 
 كتابي

 منھجي عربیة

  

                                     تدریب على اإلنتاج الكتابي
جاءتك رسالة من أحد األصدقاء بمدرسة أخرى یطلب منك التعریف فیھا : لتذكیر بوضعیة الكتابةا – 1

 بمدرستك
.رّدا مناسبا تقدم فیھ مدرستك وما تتمیز بھ أكتب   
 

التاریخ ، المدینة، المرسل، المرسل إلیھ، نص الرسالة، مقدمة : ھیكل الرسالة: التذكیر بالعناصر – 2
 الرسالة، خاتمة الرسالة، اإلمضاء

:العناصر األساسیة لنص الرسالة  
:مقدمة الرسالة -أ  

الموقع، عدد القاعات، عدد األقسام، عدد المعلمین  االسم،: تقدیم المدرسة:  نص الرسالة  -ب
.... والمعلمات، الساحة عدد التالمیذ، المطعم المدرسي، عدد النوادي، الجوائز، التظاھرات التي تقدمھا  

: خاتمة الرسالة -ج  
التذكیر بمعاییر النجاح -  3  
:التھیؤ للكتابة – 4  
:متھا عن نصھا بسطر، ثم أفصل مقدمة الرسالة وخاتأقرأ النص  -أ      

  2006ماي  17الكاف في                                                                                          
.أخي العزیز أحمد  

أھدي إلیك بمناسبة ھذا العید أعطر تحیة وأزكى سالم، وأھنئك قائال كما تعودت أن أقول لك كل 
. >>ید وعمر مدید وكل عام وأنت بخیرعید سع<<:عید  

.وھا أنا أجیبك  في ھذه الرسالة عن سؤالك حول جو العید عندنا  
لقد اجتمعنا كعادتنا بعد أن ذبح والدي الكبش وتحلقنا حول المائدة ألكل اللحم المشوي وبقي مكانك 

. فارغا لم یرد أحد أن یحّل مكانك فیھ  
أه لو كان << :وتضعھ على الجمر لیشوى وھي تقول وتكرر  ھوكان والدي یقص اللحم ، وأمي تملح

  >> ! أخاكم أحمد معنا الكتملت سعادتي
وفي المساء ذھنا  ".العصبان" وبعد أن أكلنا وشبعنا قمنا جمیعا فنظفنا المكان وساعدنا أمي على إعداد 

.لزیارة األقارب ولم نعد إلى البیت إالّ في اللیل للنوم  
ي العزیز بجسمك ولكننا ذكرناك كثیرا وأظھر كل واحد منا ما یكنھ لك من محبة لقد غبت عنا یا أخ

.معافىنتمنى أن تكون بخیر وصحة جیدة وأن تعود لنا غانما . والعطف   
. وإلى رسالة قادمة. تقبل مني تحیاتي   

أخوك سامي                                                           
اإلمضاء                                                                                      

سامي                                                                                         



:تنظیم رسالة مشوشة وكتابة كل عنصر في محلھ:  174صفحة  2أنجز النشاط  -ب  
 

.المعطیات السابقةباعتماد  المعتمدة وینتج نصایقرأ المتعلم وضعیة الكتابة   :ىالكتابة األول -  5  
 
 


