
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

الساد س      للص سداسلا ف عربي سداسلا فصلل ّة لغ سداسلا فصلل ة در س

  : الروابط  الدر س موضوطباورلا  :سردلا ع

    : خاليلة  دالةليالخ ل وساةليالخ لالد م المعلّمة مةليالخ لالد ماسو  :ةمّلعملا ع

بّثُقطريّة   منظومة



للحّص سداسلا فصلل ة ؟      نحّضر أ ؟ةّصحلل رّضحن ن يج ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب ماذا

ابتسامة



المقطورات ؟        يجم؟تاروطقملا ع ماذا الصورة ؟ ف؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي نر؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا يف ى ماذا



اليوم  ؟     سنتعل  ؟مويلا ّم ماذا

ماذا سنتعل  ؟مويلا ّم في هذا الدرس  ؟  
اليوم سنتعل  ؟مويلا ّم عن األدوات التي تجعُل النّص واضًحا أكثر. 

     وهي الروابط. 
ماذا نعني بالروابط في النّص  ؟ 



الروابط ؟   ه؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي ما

تحتاُج الُجمُل ف؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي النصوص إلى روابَط حتى يَكتِمَل 
المعنى.

لهذا تُستخدَم أدواُت الّربِط لِتواز ؟ةّصحلل رّضحن َن بيَن الُجمِل والِفقراِت. 
للدّخوِل إلى فِكرةٍ، إلى َموضوطباورلا  :سردلا ٍع َجديدٍ، لِتعليٍل، شْرٍح، أو 

مقارن سداسلا فصلل ةٍ بين شيئيِن واالختيارِ بيْنهما.



الروابط  وظيف سداسلا فصلل ة



الروابط  أنواطباورلا  :سردلا ع

 أسماء
اإلشارة

أسماء
موصولة

ضمائر
متّصلة
منفصلة
مستترة

روابط
ظرف

المكان 
 الزمان

هذه- هذا
هذان-
هاتان
هؤالء-
أولئك

التي /  الذيتلا / ي
اللذان / 
اللتان

الذي / ن / 
الالتي

 / أنا:  منفصلة
هو/ أنوه/ت

باألسماء  +  متصلة
باألفعال

قب-ل-
بع-د-
عن-د-
حي / ن



الروابط   أنواطباورلا  :سردلا ع بعطباورلا عاونأ ض

حروف 
الجر

 حروف
العط
ف

روابط 
است-دراك

- - ع / ن- إل-نع-ى م / ن
عل-نع-ى

كـ -  -  لـ بـ

ثّم–  - و فـ  
أم-  أو

 – أّن –   غير لك / ن
م / ن  بالرغم

   – أّن  إلّا أّن بي-ْدّنأ اّلإ –ّنأ َ









جّن جنونُها._كلمة سحريّة،  ___األرض __همس الربيع
جّن جنونها.فكلمٍة باألرض ى إلهمس الربيُع 

 عرس بديع.___الدنيا كلّها ____ ___الطيور غّردت __
ي عرس بديع.ف الدنيا كلّها كأّنى حتّالطيور غّردت و

 أبدع صور.___ غادةً حسناء ____ مثّلنا الربيَع إنسانًا __
 أبدع صور.في غادةً حسناء لكان مثّلنا الربيَع إنسانًا لو

المخزن: إلى – بـ - و – فـ - حتّى – لو - لكان
__

بالنّص:       1تدري ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب  مستعينًا الفراّصنلاب اًنيعتسم غ ف؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي المالئّصنلاب اًنيعتسم غارفلا يف م الرابط اكت ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب



.2تدري ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب  نوعها :        واكت ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب التالي سداسلا فصلل ة الفقرة من الروابط استخرج

أنَت ال تعرُف قريت؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي يا َصديق؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي. إنّها ضائع سداسلا فصلل ٌة ف؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي قل ؟ةّصحلل رّضحن نأ ِب غاب سداسلا فصلل ةٍ مَن أشجارِ 
الَصنوْبرِ، تَغفو على َسفِح َجبٍل شاهٍق، يحضنُها بعط سداسلا ٍف وَحنا ؟ةّصحلل رّضحن ٍن، مياهُها 
المتدَفّق سداسلا فصلل ُة تتدَحرُج من ينابيعِها ف؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي الِجباِل بخريرِها الحلوِ الناعّصنلاب اًنيعتسم غارفلا يف م، فتهزُّ 

المشاعَر وتُحي؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي النُفو َس.

 أشجارِ من قل ؟ةّصحلل رّضحن نأ ِب غاب سداسلا فصلل ةٍ ف؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا يضائع سداسلا فصلل ٌة إنّها   يا َصديق؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي. ؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا يا تعرُف قريَتانَت ل
الَصنوْبرِ،

ُعلتَغفو   المتدفّق سداسلا فصلل ُة هاَحنا ؟ةّصحلل رّضحن ٍن. مياهُو بعَط سداسلا ٍف هاى َسفِح َجبٍل شاهٍِق، يَحُضن
تتدحرُج

تُحي؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي وتهِّز الَمشاعَر ف الحلُوِ الناعّصنلاب اًنيعتسم غارفلا يف مِ، ها؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي الجباِل بخريرِف ها ينابيعِمن
النّفو َس.



التدّرَب  نُواصُل

: ة      الِفقرّنأ اّلإ –ّنأ َ م / نّنأ اّلإ –ّنأ َ رابط:ةَرقِفلا َنم ٍ ك-ّلّنأ اّلإ –ّنأ َ نوعّنأ اّلإ –ّنأ َ نكتـب:ةَرقِفلا َنم ٍطبار َّلك َعون ُ

 : منفصلة  أنوه/تضمائر

 : قريت  متّصلّنأ اّلإ –ّنأ َة ّ  -  يص-ديق – يضمائر ا هخرير- ها ينابع -  هايحضن – هاإن

  : جر  عل-نع-ى  -  م / ن  -  فيحروف

  : عطف  فـ  -  وحروف



ف؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي الدر س:•
ربطنا بين الجمِل، ثّصنلاب اًنيعتسم غارفلا يف ّم بين الفقرات. •
ميّزنا الروابط ف؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي النّص.•
تدّربنا من خالل استخراج الروابط من •

فقرة ججديدَة.
مهّم سداسلا فصلل ة لكّصنلاب اًنيعتسم غارفلا يف م طاّلب؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي:•
هل النّص الشعري يحتاج روابَط ليكتمل ؟•
نبحث ف؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي غوغل عن قصيدة "الربي؟تاروطقملا ع" •

ألحمد شوق؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي. 
ونستخرج رابطًا من كّل نوطباورلا  :سردلا ع من اآلت؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي:•
ضمير متّصل – حرف جر - عط سداسلا ف •

تعلّمنا اليوَم عِن الروابط.•

وظيف سداسلا فصلل ُة الروابط: تنظيّصنلاب اًنيعتسم غارفلا يف ُم النّص ليتّصنلاب اًنيعتسم غارفلا يف ّم •
المعنى.

أنواطباورلا  :سردلا عُ الروابِط:•

. الضمائُر بأنواِعها.1•

. أسماءُ اإلشارةِ.2•

. أسماءُ الموصول سداسلا فصلل َة.3•

حروُف الجّر.•

حروُف العط سداسلا ف.•

وغيرها.•

درَسنا  نجمل



غوغل –   1المرحل سداسلا فصلل ة  ف؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي البحث

   " شوقي " أحميقوش د للشاعر الربيةليالخ لالد ماسو  :ةمّلعملا ع شعر



•. اليوم  أنهينا

إلى    -  • أعزائ؟تاروطقملا عمجي اذام  ؟ةروصلا ي بخير كونوا
القادم  اللقاء
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