
 مذكرة مشروع  إنتاج كتابي
   8: الوحدة  

 
الكفایة اتمكون ھدف الحصة المرحلة النشاط  نوع التعلم المجال المادة 

تقدیم الوضعیة -  
تحلیل الوضعیة -  
تنظیم العناصر -  
ضبط معاییر النجاح -  
التقییم  -  
 

1 

ینتج  المتعلم نصا یقوم على 
التوجیھ واإلرشاد  باعتماد 

 حصیلة االصالح 

یخطط للكتابة -  
ینتج نصا -  
یقیم نصا -  جإنتا 

 كتابي
 منھجي عربیة

 

:تقدیم وضعیة الكتابة -  1   
غابت أمك عن المنزل طلبت منك االعتناء بأخیك المریض حتى تعود ولما حان معد تناول                 

تب علیھا نصائح دوائھ احترت في طریقة استعمال الدواء وفجأة تفطنت لبطاقة داخل علبة الدواء ك
.وتوجیھات عن كیفیة استعمالھ  

.اكتب نصا تروي فیھ ذلك وتذكر فیھ ما وجدتھ من نصائح و طریقة استعمال ھذا الدواء   
:تحلیل وضعیة الكتابة -2  

 عناصر المعطى عناصر المطلوب

أكتب نص  -  
حداث ھذه األ أسرد -  
ذكر النصائح الموجودة بالبطاقة -  
ل ھذا الدواءأذكر طریقة استعما -  

خروج األم -  
حان موعد دواء أخیك -  
حیرتك في طریقة استعمال ھذا الدواء -  
العثور على بطاقة اإلرشادات  -  

  
 3- تنظیم عناصر المنتوج: 

وضعیة  
 البدایة

الحدث  
 القادح

 

سیاق 
 التحول

وضعیة  
 النھایة

 
 

  5-  ضبط معاییر النجاح: إعداد بطاقة المعاییر
 
 

 6 – قراءة النص ص180 واإلجابة عن السؤال: 
 

 7- التقییم : استخرج من النص طریقة استعمال ھذا الدواء



 مذكرة مشروع اإلنتاج الكتابي
:2الحصة  
قراءة بعض ما كتب على بعض بطاقات الدواء: التھیؤ  

التذكیر بوضعیة الكتابة – 1  
حتى تعود ولما حان معد تناول  طلبت منك االعتناء بأخیك المریضوالمنزل  اضطرت أمك للخروج من

تب علیھا نصائح كداخل العلبة  اإلرشاداتدوائھ احترت في طریقة استعمال الدواء وفجأة تفطنت لبطاقة 
.استعمالھ وتوجھات حول طریقة  

طریقة االستعمال وبعض النصائح التي وجدتھا بالبطاقةاكتب نصا تروي فیھ ذلك وتذكر فیھ   
 

ساسیةالتذكیر بالعناصر األ – 2  
خروج األم -  
حان موعد دواء أخیك -  
حیرتك في طریقة استعمال ھذا الدواء -  
العثور على بطاقة اإلرشادات -  
أذكر النصائح الموجودة بالبطاقة -  
أذكر طریقة استعمال ھذا الدواء -  

 
التذكیر بمعاییر النجاح -  3  

 
األولى الكتابة  -4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یتبع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مذكرة مشروع إنتاج كتابي
3المرحلة  

 
الكفایة اتمكون ھدف الحصة المرحلة النشاط  نوع التعلم المجال المادة 

التقییم الذاتي والمتبادل  -  
أنشطة عالجیة  -  
إعادة صیاغة المنتوج  -  
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ینتج المتعلم نصا یقوم على 
اإلرشاد والتوجیھ  انطالقا من 

وضعیة كتابة دالة تقدم إلیھ 
حصیلة التقییم وباعتماد   

یخطط للكتابة -  
ینتج نصا -  
یقیم نصا -  

 جإنتا
 كتابي

 منھجي عربیة

 
 1/- التذكیر بوضعیة الكتابة: 

طلبت منك االعتناء بأخیك المریض حتى تعود ولما حان معد تناول والمنزل  اضطرت أمك للخروج من
تب علیھا نصائح كات داخل العلبة اإلرشاددوائھ احترت في طریقة استعمال الدواء وفجأة تفطنت لبطاقة 

.استعمالھ وتوجھات حول طریقة  
طریقة االستعمال وبعض النصائح التي وجدتھا بالبطاقةاكتب نصا تروي فیھ ذلك وتذكر فیھ   

 
 2/- التذكیر بالعناصر:

خروج األم -  
حان موعد دواء أخیك -  
حیرتك في طریقة استعمال ھذا الدواء -  
شاداتالعثور على بطاقة اإلر -  
أذكر النصائح الموجودة بالبطاقة -  
أذكر طریقة استعمال ھذا الدواء -  

 3 /- التذكیر بمحتوى بطاقة المعاییر
 4/- التقییم الذاتي 

یطلب من كل تلمیذ أن یراجع منتوجھ ویصلح أخطاءه ذاتیا/ یوزع المعلم التحاریر  -  
 5/- التقییم المتبادل:

قھ ویحاول إن یعدل لھ من األخطاءیتبادل كل تلمیذ منتوجھ مع رفی -  
 من حیث المالءمة، أدوات الربط، عالمات التنقیط، المقروئیة، العرض ونمط الكتابة

 6/- أنشطة عالجیة:
یبحث المتعلم في منتوجھ عن العبارات التي تكررت وكیف یمكن اجتنابھا :التكرار -  
لربط المناسبة ویعدل ما یمكن تعدیلھیتأكد المتعلم ھل استعمل أدوات ا: استعمال أدوات الربط -  
یبحث المتعلم عن البنى السقیمة ویعدلھا: البنى اللغویة -  
)البدایة، سیاق التحول، النھایة ( یتثبت المتعلم ھل تحدث في كل مقام من مقامات النص : سالمة بنیة النص -  
لمناسبةیتثب المتعلم ھل استعمل عالمات التنقیط ا: استعمال عالمات التنقیط -  

 7/- إعادة صیاغة المنتوج: 
یطلب من المتعلم أن یعید صیاغة منتوجھ قصد تحسینھ باعتماد حصیلة اإلصالح -  
 
 
 
 
 

 یتبع
 
 
 
 
 
 



 

 مذكرة مشروع إنتاج كتابي
4المرحلة  

 
الكفایة اتمكون ھدف الحصة المرحلة النشاط  نوع التعلم المجال المادة 

التقییم الذاتي والمتبادل  -  
طة عالجیة أنش -  
إعادة صیاغة المنتوج  -  
 

4 

ینتج المتعلم نصا یقوم على 
اإلرشاد والتوجیھ انطالقا من 

وضعیة كتابة دالة تقدم إلیھ 
 وباعتماد حصیلة التقییم 

یخطط للكتابة -  
ینتج نصا -  
یقیم نصا -  

 جإنتا
 كتابي

 منھجي عربیة

 
 1/- التذكیر بوضعیة الكتابة: 

طلبت منك االعتناء بأخیك المریض حتى تعود ولما حان معد تناول ومنزل ال اضطرت أمك للخروج من
تب علیھا نصائح كاإلرشادات داخل العلبة دوائھ احترت في طریقة استعمال الدواء وفجأة تفطنت لبطاقة 

.استعمالھ وتوجھات حول طریقة  
ھا بالبطاقةطریقة االستعمال وبعض النصائح التي وجدتاكتب نصا تروي فیھ ذلك وتذكر فیھ   

 
 2/- التذكیر بالعناصر:

خروج األم -  
حان موعد دواء أخیك -  
حیرتك في طریقة استعمال ھذا الدواء -  
العثور على بطاقة اإلرشادات -  
أذكر النصائح الموجودة بالبطاقة -  
أذكر طریقة استعمال ھذا الدواء -  

 3 /- التذكیر بمحتوى بطاقة المعاییر
 4/- التقییم الذاتي 

یطلب من كل تلمیذ أن یراجع منتوجھ ویصلح أخطاءه ذاتیا/ وزع المعلم التحاریر ی -  
 5/- التقییم المتبادل:

یتبادل كل تلمیذ منتوجھ مع رفیقھ ویحاول إن یعدل لھ من األخطاء -  
 من حیث المالءمة، أدوات الربط، عالمات التنقیط، المقروئیة، العرض ونمط الكتابة

 6/- أنشطة عالجیة:
 

عیات العالجوض   األخطاء الشائعة 

دائما  ترسم التاء في آخر جمع المؤنث السالم -
 مفتوحة

بھا تاء مفتوحةواستخراج األسماء التي تقدیم نص  -  
یجمع أسماء مؤنثة  -  
إمالء  -  
استخراج كلمات بھا اشباع وقراءتھا -  
كلمات بھا اشباع: إمالء -  

جمع التاء المفتوحة في أخر  -
المالمؤنث الس  

 
اإلشباع -  الرسم 

 7/- إعادة صیاغة المنتوج:
یطلب من المتعلم أن یعید صیاغة منتوجھ قصد تحسینھ باعتماد حصیلة اإلصالح والمعاییر التي ضبطھا  -  
 


