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 احملتوى األسئلة املصاحبة العنصر
 أين ؟ البداية

 مىت ؟  من؟  ملاذا ؟
ويتضمن األحداث املاضية اليت تسبق التحول والزمان واملكان 

  والشخصيات واالزمة

 

 

 

 

 1مثال   

      مستعينا  ة بداية مناسبةة بوضعي  ص  وضعية الوسط والنهاية وأكمل القأقرأ    
 بالمشاهد 

 وضعية البداية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     لزمانا
 يوم العطلة 

  المكان
 في طريق البطحاء

 الشخصيات 
 كريم وأصدقاؤه
)لماذا الحدث الممهد 

هو في هذا المكان 
 في هذا الوقت ؟(
الخروج للعب 

 بطائرته الجديدة 

 َكرِيمُ  َخَرج المْدَرِسيَّة الُعْطَلة يَ ْوم 
 اْلَحي   َبْطَحاء ِفي اْلَجِديَدة بطائرته ليلعب

 يُ َناِديه َصْوتًا َكرِيم   َسِمع الطَّرِيقِ  ِفي
 ُمَراد َأِخيَها ُصْحَبةَ  َمْريَم صديقته أَن ََّها

 معايير تقييم وضعية البداية 
 االطار الزماني 

 االطار المكاني 

 تقديم الشخصيات

 دحدث ممه  ذكر 

 سالمة الرسم

 المقروئية

 الثراء والطرافة 

 : وضعية البداية  3الوحدة 
مطابق للربنامج 

 املخفف 
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 وضعية الوسط 
 

 
 

 
ماذا حصل 

وكيف 
تصرفت 

الشخصيات 
 ؟
 

من ؟ ماذا 
فعلوا؟ كيف 

 ؟

 
يم  َسع          قائ ه َوأََراَد أَْن ب ُرْؤَية   د َكر  أَْصد 

َيُهُم لعبته  الجديدة  ُير 
عا نَوُدو  ه ُمْسر   هم ب ُكل  ح َماسْحوَ ن اْنت َباه َتَوجَّ

يق   ر 
لَْم َيْشُعْر إالَّ َوَصْوت ُمَنبِّه ف وأََراَد َقْطَع الطَّ

َعه ق َسم   َسي اَرة َيْخَتر 
ن َهْيَهاَت َهْيَهاتَ   َراُجع لَك  يم  التَّ لََقْد  أََراد َكر 

ْنُه  اَرة أَْسَرُع م  يَّ  َكاَنْت السَّ
يم  ُمْلًقى ف ي ال ر  هاهو َكر 

  عُ يق َيئ ن  ويتوجَّ طَّ
ائ   اَرة َوَنَزل السَّ يَّ ْرَعة َتَوقََّفت السَّ ق َعلَى َوْجه  السُّ

ف َوَهَذا لَّ َوَتحَ  يم َهَذا َيَتأَسَّ ة ب َكر  ق ُكل  اْلَمارَّ
با   يزمجر غاض 

ائ ق بسيارة اْْل ْسعَ ب ُسْرَعة اتَّ و  اف َصل السَّ
َعلَى  كريمَوَحَملَت  اَفَجاَءت تطوي اْْلَْرض َطيِّ 

ْرَعة  إلَى أَْقَرب  ُمْسَتْشَفى َحْيث َتْلقَّ   ىَجَناح  السُّ
يع الفحوصات  ل يَّة َوَقام ب َجم   ُكل  اْلسعافات اْْلَوَّ

َي إالَّ َساَعًة َحتَّى َوَصَل أَْهل ه َوأَْصد   َقاُؤه َوَما ه 
ب يب 

ت ه  فطمأنهم الطَّ حَّ لالطمئنان َعلَى ص 
ُه سيقضي اللَّْيلََة ف ي اْلُمْسَتْشَفى  َوأَْخَبَرُهْم أَنَّ

 .ل ْلُمراَقَبة 
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 وضعية النهاية 
 

 
 

العودة للهدوء 
 والعبرة 

  ُهووَ  وغادروه َكرِيم   َسََلَمةِ  َعَلى اللَّهُ  اْْلَْصِدقَاء دَحمَ 
  ْأِسهِ رَ  َعَلى َورِبَاط َساِقهِ  ِفي ِبَجِبيَرة اْْلَْرُجل معل ق

  َيُكونَ  َأنْ  َدْرًسا تَ ْعَلم َوَقد اْْلََلمِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  ُمْنِهك
 قَ َرار   َأي   ِفي يَ َتَسرَّعَ  َل  َوَأنْ  الَقاِدَمة اْلَمرَّةِ  ِفي َحَذرًا َأْكثَ رَ 

 




