
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق الصف المستوى الثاني في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                        

            

                  https://www.almanahj.com/sa/arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 هـ 41التاريخ:        /     /       الكتابة األدبية  وحدة االتصال الكتابي

 : للكتابة األدبية عناصر أساسية ، أبني  التعريف بكل عنصر و ما جيب أن يراعيو الكاتب يف العنصر  ☜

 ما يجب أن يراعيه الكاتب في العنصر التعريف بالعنصر عناصر الكتابة األدبية

 الكلمة

  

 الجملة

  

 الفقرة

  

 األسلوب

  

 

 



- 2 - 

 

 هـ 41التاريخ:        /     /       فنون الكتابة األدبية الكتابي االتصال وحدة

 : للنص الوصفي مقومات و أنوع و عناصر فنية ، أبني ذلك يف اجلدول التايل  ☜

 العناصر الفتية للنص الوصفي أنواع الوصف مقومات النص الوصفي

 بالكاتب ) الواصف ( من حيث عالقته 
4 – 
 
 
2 -  

 

  

 من حيث عالقته بالموصوف 
4 –  
 
 
2 -  

 

 أبني اخلطوات و اإلجراءات املطلوبة يف كل موضوع من موضوعات الوصف األديب يف اجلدول التايل   : ☜

 الخطوات و اإلجراءات المطلوبة في الموضوع التعريف بالوضوع الموضوع

 وصف المشاهد

  

 الشخصياتوصف 

  

 وصف الحوادث
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 هـ 41التاريخ:        /     /       المذكرات الدبية الكتابي االتصال وحدة

 : للمذكرات األدبية عناصر فنية و خصائص و و غجراءات عند كتابتها ، اوضح ىذه احملاور يف اجلدول التايل  ☜

 الخطوات و اإلجراءات المطلوبة عند الكتابة الخصائص الفنية للمذكرات العناصر الفنية

 
  

 

 

 

 :  اكتب مذكرات أدبية لفرتة زمنية من حيايت مع إبراز العناصر الفنية للمذكرات و حتقيق اخلصائص الفنية  ☜

 مذكرات أدبية لفترة زمنية من حياتي
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 هـ 41/     /          التاريخ:     القصة الكتابي االتصال وحدة

 للقصة عناصر فنية و أنواع و و مراحل عند كتابتها ، أوضح ىذه احملاور يف اجلدول التايل  : ☜

 مراحل كتابة القصة أنواع القصة العناصر الفنية

   

  

   

  

   

  

 شخصياهتا القصصية   : خلص قصة عشتها أو مسعتها أو قرأهتا واصفا أحداثها الرئيسة و مبينا موقفك من ☜

 تلخيص القصة 
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