األستاذ عمر صمادي /ماجستير لغة انجليزية
الكتابة الموجهة

عمان 0777667131 //
Guided writing

* هناك العديد من نماذج الكتابة الموجهه و سنلخصها هنا و يجب على الطالب ان يتبع الخطوات التي و ذلك حسب
العنوان حتى نحصل على العالمة كاملة باذن هللا.
How to communicate effectively
- listen carefully to others.
- build on others ideas.
- pay attention to non-verbal case.
- think before responding.
• اذا بدا العنوان بـ  howفاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة:
 .الجملة الثالثة  andالجملة الثانية  ,الجملة االولى  you should +تكملة الجملة *To + verb +
 .الجملة الرابعة also , you should +
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Why do people leave abroad
- complete education.
- find a better life.
- get jobs.
- see places.
• اذا بدا العنوان بـ  whyفاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة:
 .الجملة الثالثة  andالجملة الثانية  ,الجملة االولى  + to +جملة العنوان كاملة بدون اداة السؤال و الفعل المساعد *
 .الجملة الرابعة  + to +جملة العنوان كاملة بدون اداة السؤال و الفعل المساعد Also,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
Mercedes cars
Toyota cars
- 60.000 €
- 30.000 €
- 2600 CC
- 1800 CC
• اذا كان هناك شيئين نريد المقارنة بينهما و ذلك بعدم وجود افعال و انما بوجود ارقام كما في الجدول في االعلى
او بوجود صفات فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة:
 + is / are ………. and ………..االسم الثاني  + is/are ……… and ……… . on the other hand,االسم االول *
.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

•

Compulsory education in
Jordan
6-15
England
5-15
Turkey
6-18
Japan
5-18
اذا كان هناك مقارنة بين عدة اشياء كما في الجدول السابق فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة:
 .الدولة الثانية  + in +الرقم الثاني  , but it is +الرقم االول  is +الدولة االولى  +العنوان*
 .الدولة الرابعة  in +الرقم الرابع  and +الدولة الثالثة  + in +الرقم الثالث However , it is +

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
• اذ طلب منك كتابة جملتين مقارنة على الجدول في االعلى فاننا نكتب جملة على اكثر دولة و جملة على اقل
دولة فيها تعليم اجباري فاننا نتبع هذه الطريقة:
 .موضوع العنوان فقط  + has + the most +الدولة االكبر عدد *
 .موضوع العنوان فقط  + has + the least +الدولة االقل عدد While ,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..

Wind energy
Solar energy
-Use wind turbines.
-have thousands of solar cells.
-Work only when there is
-not experience after
wind.
installation.
• اذا كان هناك شيئين نريد المقارنة بينهما و ذلك بوجود جمل تبدا بافعال كما في الجدول في االعلى فاننا نتبع هذه
الطريقة في الكتابة:
 + ( base +s/es) or (base) …… and + ( base +s/es) or (base)…… .العنوان االول*
 + ( base +s/es) or (base)……. and + ( base +s/es) orالعنوان الثاني On the other hand,
(base)……. .
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
After – school classes
English 40 %
Maths 30 %
Science 20 %
music
10 %
* اذا طلب منك كتابة جملتين وكان هناك نسب مئوية كما في الجدول فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة:
 +percentages.العنوان  have the most of +االسم الثاني  andاالسم االول *
 + percentages .العنوان  have the least of +االسم الرابع  +االسم الثالث
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
List of experiences ( activities) children should
do
-play house such as seek and hide.
-run around in the meadow.
-fly kites.
-ride a bike.
• اذا احتوى العنوا ن على اسم جمع كما في الجدول في االعلى فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة:
…………  such as + verb+ing ………, verb+ingاسم الجمع مع التكملة الى اخر العنوان *There are many +
and+
Verb+ing…… . also, verb+ing ……….. is another thing.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Smart phones
Advantages Disadvantages
-light
-noisy
-small
-cancerous
• عندما نتحدث عن ايجابيات و سلبيات شيء و ذلك بوجود صفات كما في الجدول في االعلى فاننا نتبع هذه
الطريقة في الكتابة:
 .االيجابية الثانية  andاول ايجابية  + is/are +العنوان *
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However,  العنوان+ is/are +  االيجابية الثالثة+ and +  االيجابية الرابعة.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
Benefits of elearning
-organise class work.
-get information quickly.
- save time and effort
- fast
 فاننا نعاملها على اساس ان العنوان يحتوي على اسم جمعbenefits /advantages • اذا احتوى العنوان على
:كما في الجدول في االعلى
*There are many +( benefits or advantages) + of +  تكملة العنوانsuch as + verb+ing ………,
verb+ing ………… and + Verb+ing…… . also, verb+ing ……….. is another thing.
.being • اذا كانت احدى الجمل تبدا بصفه فاننا نستخدم قبلها
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Free time activities
-make you healthy.
-improve your mind.
-reduce stress and tension.
-create positive feelings.
 في العنوان كما فيadvantages  اوbenefits • اذا كانت الجمل تتكلم عن فوائد العنوان و لم يذكر كلمة
:الجدول في االعلى فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة
* العنوان+ ( base +s/es) or (base)…… and + ( base +s/es) or (base)…… .
In addition,  العنوان+ ( base +s/es) or (base)…… and + ( base +s/es) or (base)…… .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
A report on traffic jams
-to examine traffic jams on city.
-very stressful.
-time wasting
-reducing the number of cars in the city.
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• اذا طلب منك كتابة تقرير كما في الجدول في االعلى فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة:
 .الجملة االولى *The aim of this report is +
 .الجملة الثالثة  and +الجملة الثانية  report + is / are +العنوان بدون
 .الجملة الرابعة The best way would be +
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
People in the future
•
-live in smart houses.
- treated by robot doctors.
-study at smart houses.
-do online jobs.
اذا طلب منك الكتابة عن شيء في المستقبل كما في الجدول في االعلى فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة:
 + will be + (verb+ing…….) and will be (v3………) .العنوان *
 also will be + (verb+ing…….) and ( verb+ing…….) .العنوان
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
My future career
-rewarding
-stable
-interesting
-challenging
• اذا طلب منك وصف عن مهنتك المستقبلية كما في الجدول في االعلى فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة:
 .الصفة الثانية  + and +الصفة االولى  + would be +العنوان *
 .الصفة الرابعة  + and +الصفة الثالثة It also would be +
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
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Name
Edison
Date of birth
1847 - 1931
/death
Profession
American inventor
Achievement
The electric light
• اذا طلب منك كتابة سيرة ذاتية عن شخص و ولكن يجب ان ننتبه لالنجاز (هنا تم كتابة اسم االنجاز و ليس جملة
تبدا بالفعل) كما في الجدول في االعلى فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة.:
 .المهنة , was a /an +تاريخ الوفاة  + and died in +تاريخ الوالدة  , who was born in +االسم
 .االنجاز One of his achievements was +
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Name
Date of birth /death
Profession
Achievements

Najeeb Mahfouz
1936- 2006
A novelist
-write a great novels.
- win the noble prize.
• اذا طلب منك كتابة سيرة ذاتية عن شخص و ولكن يجب ان ننتبه لالنجازات (هنا تم كتابة االنجازات على شكل
جملة بدات بالفعل) كما في الجدول في االعلى فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة.:

 .المهنة  , was a /an +تاريخ الوفاة  + and died in +تاريخ الوالدة  , who was born in +االسم *
 .االنجاز الثاني و الفعل يكون بالماضي البسيط  + and +اول انجاز و الفعل يكون ماضي بسيط He/she +
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
)Ali Ibn Nafi (Ziryab
-be a talented musician.
-establish the first music school.
-teach musical harmony.
-introduce the oud to the world.
• اذا كان العنوان اسم شخص كما في الجدول في االعلى فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة:
 + verb2 …………, verb2 …………… and verb2 ………………. . also, he /she + verb2االسم *
……………….. .
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
The history of computer
1940
Modern computers produced.
1964
The computer mouse invented.
1971
Floppy disk invented.
1974
The first pc produced.
• اذا طلب منك التحدث عن تاريخ شيء( التطورات التي طرأت عليه مع مرور الوقت) كما في الجدول في
االعلى فاننا نتبع هذه الطريقة في الكتابة.:
 + and +التاريخ الثاني  + in +الجملة الثانية  , followed by +اول جملة  + when +اول تاريخ *It was +
 .الجملة الرابعة  +التاريخ الرابع  . in +التاريخ الثالث  + in +الجملة الثالثة
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
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