ٔحذ ٚعمي الٍفع العٗادٙ
متطلبات النصوص احلرفية لإلشراف العيادي ()verbatim
لالستخدام مع نموذج النصوص الحرفية

املتطمبات التالٗ ٛلٗظت إال احلذ األدٌ .ٜكن وؼشف حال ٛعٗادٖ ٛقذ ٖكشس أٌْ ٖشٖذ وٍك ٌصٕص حشفٗ ٛأكجش لك٘
ٖؼىمك يف مجاعات تكذٖي احلاالت.
مجٗع طالب عمي الٍفع العٗاد ٙوطمٕب وٍّي أُ ٖكتبٕا وا ٖعاده  20دقٗك ٛوَ الٍص احلشيف وَ حالتني (حال ٛكن
طٍ ٛعٗادٖ.)ٛ
جيب أُ ٖطبع الٍص احلشيف وباػش ٚوَ ػشٖط (صٕت٘ أٔ ضٕٖٔ ،)ٟ٘تطىَ كن كمىٔ ،ٛصٕت (إً ،آ ،آٓ...إخل)،
ٔفرتات الصىت ]فرت ٚصىت[ أٔ ]املظتؼري بك ٜبّذٔ ٞيف ِزٓ المخظ[ٛإخلِٔ ،زا لمىظتؼري ٔلمىاسغ العٗاد.ٙ
مالحظة :كن اطتجاب ٛيف الٍص تعمي بشقئ .عٍذوا تطبع ،أسجٕ ٔضع املالحظات عم ٜططش وٍفصنٔ ،اتشك وظافٛ
ططشَٖ بني كن تباده بٍٗك ٔاملظتؼري .بني االطتجابات غري المفظٗ ٛبٕصفّا بني قٕطني ( ) ٔالتعمٗكات بني قٕطني
وطمعني ] [ .تٕجْٗ :اتشك وظاف 100 ٛبني الشقي ٌٔص احلذٖح.
فٗىا ٖم٘ وجاه عم ٜالكتاب ٛاحلشفٗ ٛلٍص وكابم .ٛأسجٕ أُ تالحظ أُ ِزا لٗع منٕرج اطتجابات مماسغ حيتز ٝبّا.
(ٌاقؽ ِزا املجاه وع صوالٟك).
منٕرج كتاب ٛحذٖح املكابم:ٛ
أخ.

1

وشحبا ،كٗفك الًٕٗ؟

وع.

1

أٌا متاً .كٗفك ِاألطبٕع؟

أخ.

2

متاً ،ػكشا لك( .تٕقف قصري) .تبذٔ كأٌك فكذت بعض الٕصُ .ألٗع كزلك؟

وع.

2

]ٖطخك[ ال أدس .ٙآون رلك.

أخ.

3

ِن كٍت داٟىا صاٟذ الٕصُ؟ وت ٜبذات ِزٓ املؼكم ٛفعال؟

وع.

3

بعذ أُ أجشٖت عىمٗ ٛالمٕص بذأ ٔصٌ٘ ٖضداد ،ٔ ،أٓ ،لكذ كٍت كزلك داٟىا طٕاه
فرت ٚاملشحم ٛالجإٌٖ ،ٛكٍت صاٟذ الٕصُ بـ  11كٗمٕ غشاً .أٓ ،دخمت الكمٗٛ
ٔفكذت أكجش الٕصُ الضاٟذٌ ،كص ٔصٌ٘  11كٗمٕ غشاً ،ٔ .أٓ ،بعذَٖ بعذ وا
تضٔجتٍِ ،ا بذأت وؼكميت الكبري ٚوع الٕصُ.

أخ.

4

أممي.

الواجب
اخرت مخع اطتجابات تتىٍ ٜلٕ أٌك اطتجبت بػريِا.
 )1الحظ الشقي ثي اكتبْ (وجاه :أخ.)3 .
 )2حذد أ ٙف ٛ٠وَ ف٠ات االطتجاب.ٛ
 )3اكتب االطتجاب ٛاجلذٖذٔ ٚف٠تّا.
ٌصح -
غ- .ً.
تٕ.
تؽ.
وع.
إ.ت
غ.ف- .
إ.ص- .
ع.وؽ- .
ع.وع- .
تن.
ً/ت- .
إف.
ً.آ.
ت.ت- .

ٌصٗخٌ/ٛصح
طؤاه وكفن
تٕجْٗ.
تؼجٗع أدٌ.ٜ
وعمٕوات.
إعاد ٚتأطري/إعاد ٚتفظري.
طؤاه وفتٕح
إعاد ٚصٗاغ.ٛ
عكع وؼاعش.
عكع وعٍ.ٜ
تمدٗص.
وظاٌذ/ٚتٕكٗذ (دعي فعالٗ ٛالزات ،اإلوكاٌات اإلجيابٗ ،ٛدعي حذٖح التػري ،إخل).
إفصاح رات٘.
وؤآتا ٚآٌٗ.ٛ
تػٗري بؤس ٚالرتكٗض.

