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ةمنظومة بّث قُطريّ 



!ْوَم؟ماذا َسنَتَعَلَُّم اْليَ 

غار  أَِحبّائي الّصِ

َسنَتَعَلَُّم اْليَْومَ 



اِت َجْذُر اْلَكِلم
اتْْشََّ  َوعائِلَةُ اْلمُ 



.ْذرجَ يُْوَجُد ِلُكّلِ َكِلَمة  



روُف اْلحُ ُهَو اَْلَجْذُر 
ُن االَّ اْْلَْصِليَّةُ  .ْلَكِلَمةتي تَُكّوِ



:اْلَجْذرِلَمْعِرفَِة 
في ( وَ هُ )ماذا فَعََل : نَْسأَُل 

؟اْلماضي



:ِمثال  

وَن ْدُرسيَ 

(ماذا فَعََل في اْلماضي؟: نَْسأَلُ )

جابَةُ  .ةُ ُحروُف اْْلَْصِليَّ هِذِه ِهَي الْ –َدَرَس :اَْْلِ



ُن  الثَةِ ثَ ِمْن َجْذُر الْ عاَدةً، يَتََكوَّ
.ُحروف  أَْصِليَّة  



ط  بَْيَن ُحروفِِه نِقاَمَع اْلَجْذرُ يُْكتَُب 
.اْْلَْصِليَّةِ 

.تيبِ اْلُمحافََظِة َعلى التَّرْ َمَع 



:ِمثال  

ونَ ْرُسميَ 

(ماذا فَعََل في اْلماضي؟: نَْسأَلُ )

جابَةُ  .يَّةُ ْلُحروُف اْْلَْصلِ هِذِه ِهَي ا–َرَسَم : اَْْلِ

م.س.ر: ِو التّالينَْكتُُب اْلَجْذَر َعلى النَّحْ 

.يبِ اْلُمحافََظِة َعلى التَّْرتَمَع 



أّي ْرتيِب اْلَجْذرِ تَ إِْن لَْم نُحافِْظ َعلى 
ْلَكِلَمة، فَإِنَّ اْلُحروف اْْلَْصِليَّة لِ 

َجْذُر ، َوال يَْنتَمي الْ رُ اْلَمْعنى قَْد يَتَغَيَّ 
.إِلى اْلَكِلَمةِ 



:ِمثال  

ونَ ْعَمليَ 

(ماذا فَعََل في اْلماضي؟: نَْسأَلُ )

جابَةُ  .هِذِه ِهَي اْلُحروُف اْْلَْصِليَّةُ –َعِمَل :اَْْلِ

ل.م.ع: نَْكتُُب اْلَجْذَر َعلى النَّْحِو التّالي

.اْلُمحافََظِة َعلى التَّْرتيبِ َمَع 

.يَّرُ ِْلَنَّ اْلَمْعنى يَتَغَ ع  .م.لأَْو   م   .ل.ع: فال نَْكتُُب 



َمْجموَعة)لَةعائِ َجْذر  ِلُكّلِ 
ّمى تُسَ ( ِمَن اْلَكِلمات
.ُمْشتَقّات



ع.م.ج

عُ ْجمَ يَ 
ِمعاج

عيْجمََ 
عُ مِ ََ جْ يَ 

عْ ْجمَ اِ 

ةعَ اَجم وْجممَ 

ع

:ِمثال  



ُُ َجْذَرهاَهي ا بِنا نَْسََْخِرُج َكِلمات ثُمَّ نَكْ  َُ:



َر ِلْلِحصَّ  ُُ أَْن نَُحض ِ ِة؟ ماذا يَِج

د  ُُ الَََّزو  ة بَِمْوقِع وزاَرة الََّْربِيَةِلَمة اْلُمرورَوكَ بِِاْسم اْلُمْسََْخِدم يَِج .اْلخاصَّ

ة ُمَحْوَسبة في َمْوقِعَواْْلَن ُمْرفَق   ِ َمَهمَّ أَْمواج في الصَّف 

 ِ .الََّفاُعِلي 



بُ  غار نَتََدرَّ أَْمواج أَْكثَر ِمْن ِخالل َمْوقِعِ َهيّا بِنا أَِحبّائي الّصِ
ّفِ التَّفاُعِلّيِ  :في الصَّ

بي أَْبَدْعَُم طُ  ّل 

اْْلَِحب اء

ْن ِخالل َمْوقِع نَْدُخُل ِلْلَمْوقِعِ مِ 

:اْلبَحثِ 

نَْكتُُب أَْمواج1.

نَْضغَط على اشبك2.

ْعريفيَّةنُدخل التّفاصيل التَّ 3.

ْلَجَرسنَْنقُُر َعلى َرْمِز ا4.
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