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مع المعلّمة: نسرین غضبان

منظومة بّث قُطرّیة



ماذا سنتعلّم الیوَم؟

سنتعلّم الیوم عن الّروابط
استخدام الروابط، الواو، ثّم، أیًضا، أو، أوّالً وأخیًرا



األھداف:

تعریف الّروابط
استخدام الّروابط وأھمّیتھا في كتابة الفقرة.

الواو، ثّم، أیًضا، أو، أّوًال، أخیًرا، لكّن



ھیا لنحلق مًعا في عالم الخیال



لالستماع إلى الموسیقا اضغط ھنا

لنغمَض أعیننا قلیًال، لنستمَع مًعا لصوت الموسیقا، لنجعَل الموسیقا تدخل 
اعماقنا، لنتنّفَس بعمٍق ولنسافَر مًعا في رحلة

ا، ماذا ترى في ھذا المكان، صّفھ على  تخّیل أَنك تجلس في مكاٍن بعیٍد جّدً
طریقتك،  راسًما الّصور والمناظر الّتي تشاھدھا ھناك، من كنت ستأخذ معك إلى 

ھذا المكان.

Supreme Soul
Tania :אמנית
Μeeting With the Soul: Developing Your Self Esteem אלבום

https://www.youtube.com/watch?v=MF0QdFphAQE


ھیا نتحدث عن رحلتنا، ونكتب إلى أین ذھبنا، ماذا شاھدنا، كیف شعرنا؟

أین ذھبت وماذا شاھدُت؟
أنا على سبیِل المثاِل، ذھبُت إلى الغابِة وھناك شاھدُت األشجاَر العالیَة و سمعت 
زقزقة العصافیِر  ورأیُت الحیواناِت البرّیَة الجمیلَة، ثّم عدُت إلى  منزلي سعیًدا، 

أوّال قمت بتناول الطعام مع عائلتي وقمت  أیًضا  بقّص تفاصیل الرحلة على 
مسامعھم، و فرحوا  ألجلي كثیًرا أخیًرا  ذھبت للنوم أنا أشعر بسعادة كبیرة.



تعریف الروابط ومتى نستخدمھ

ماذا نسمّي الكلمات المكتوبة باللون األخضر؟



الروابط

أجل أّنھا الّروابط
الواو
ثّم

أوالَّ أخیًرا
أو، أیًضا 



لنقرأ النص دون الّروابط

أین ذھبت وماذا شاھدُت؟
أنا على سبیِل المثاِل، ذھبُت إلى الغابِة ھناك شاھدُت األشجاَر العالیَة 

سمعت زقزقة العصافیِر  رأیُت الحیواناِت البرّیَة الجمیلَة عدُت إلى  منزلي 
سعیًدا قمت بتناول الطعام مع عائلتي وقمت بقّص تفاصیل الرحلة على 

مسامعھم فرحوا  ألجلي كثیًرا ذھبت للنوم أنا أشعر بسعادة كبیرة.



الّروابط تساعدنا على فھم العالقات بین أجزاء الّنّص

ما ھي وظیفة الروابط؟



تعریف كل رابط ومتى نستخدمھ:

الواو: تفید الجمع دون الترتیب الزمنّي. ( الّسماُء صافیٌة، والّشمُس مشرقٌة).
ثّم: یفید الجمع والترتیب مع التراخي: (أكملت قراءة القّصة ثّم خرجت مع 

أصدقائي).
أیًضا: الوصل بین األشیاء في الجملة: ( تعلّمت وأیًضا استمتعُت).

أو: تستخدم للشك: ( وصلت قبلھ أو بعده؟).



ألّن: تستخدم لتوضیح السبب



بمعنى أّنھا عبارة عن ألفاظ تربط وتنّظم:
الكلمات داخل الجملة الواحدة.1)
الجمل داخل الفقرة الواحدة.2)
الفقرات داخل الّنّص الكامل، وتبّین العالقة بینھا.3)

الّروابط- أدوات الّربط



داخل الجملة الواحدة.

في بدایة الفقرة لربطھا مع الفقرة السابقة.

في نھایة الفقرة لربطھا مع الفقرة الّتي تلیھا.

أین نجُد أدوات الّربِط؟



التدّرب: حان وقت التدّرب



 اإلجمال، نجمل

َتَعلّمنا اَْلَیْوَم...
استخدام أدوات الّربط.•
تعریف أدوات الربط•
أن نكتب جمال ونربط بینھا باستخدام أدوات الّربط.(الواو، ثّم، أو، •

، أخیًرا) أیًضا، أوّالً
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