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 حروف العطف وحروف االستئناف:أدوات الرّبط

 

:نّص االنطالق  

ونّبه الحكضأٌا  لى مواضع اإلجكاد  ا نظمه با   ّوال بتقأٌضهك كا  إا  أاا  ننكا  قٌاد  ِ 

منهك فإإا  لقْوا  لٌه بسمعه   ننا المطلع وس ت هنٌهة  كلمأخوإ ما جواته ثّ  التفت ٌمنة 

ٌكهلل للنعأاء ثّ  ٌمضً :ٌلبث  ا ٌتوّجه  لٌه   كئال وٌسأد مستطلعك خبٌئة أ ٌه  فٌه ل ا مك

ا والثالثة وٌعوا  لى الّقمت والتفّ أ ٌْ  .فً البٌت

 79:الضكحك المضحك،مجلّة الهالل ص:  حما تٌموأ                                          

 . ّس  الّنص  لى جمل-1

 .استخأج  اوات الّأبط الموجواد فً الّنص-2

......................................................................................................

..................................................................................................... 

 ّس   اوات الّأبط المستخأجة  لى  اوات أبط بٌا الجمل و اوات أبط بٌا م ّونكت -3

 .الجمل

 ..........................................................................: . اوات أبط بٌا الجمل

 : ................................................................. اوات أبط بٌا م ّونكت الجمل

ٌّك  كمال بكعتمكا طأٌقة القنكاٌق -4 ٌّة تحلٌال نحو  حلّل الجملة التكل

 وٌسأدً ث َّ التفَت ٌمنًة 

 

ٌّك فً الّنّص  الجملبٌا  تعتبأ الحأوف  إا أبطت:1ضكبط المستقلّة نحو

 مك  إا أبطت بٌا م ّونكت الجملة الواحاد فُتسّمى حأوف ....................حأوف

............ 



ٌّا المعكنً الُمستفكاد ما حأوف الّأبط فٌه -5  .ُعا  لى الّنّص وتب

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 :اإ أ مك تعأفه ما حأوف أبط  خأى-6

......................................................................................................

...................................................................................................... 

ٌستعمل المت لّ   اوات الأبط بٌا الجمل  و بٌا م ّونكت الجملة الواحاد لٌعّبأ عا  :2ضكبط 

ٌّنة تختلف بكختالف معكنً هإه األاوات  :وما هإه األاوات .مقكقا مع

 :مك  ا ٌأبط بٌا الجمل المستقلّة  و بٌا م ّونكت الجملة الواحاد وهً -

التأتٌب مع : ..../.التفقٌل –أبط السبب بكلنتٌجة  –التأتٌب :-..../.الجمع اوا تأتٌب:....

ا: .../.التأاخً ٌْ تفٌا  –التأ ٌا –اإلضأاب :.../.التخٌٌأ – النكّ  :-.../.التأّاا بٌا  مأ

 .االستاأاك:.../.التقأٌأ  إا ُسبقت بنفً  و نهً

 :مك  ا ٌأبط بٌا م ّونكت الجملة الواحاد فحسب وهً -

حأفك مؤّ اا للنفً  وُتعتبأُ  جكء زٌا ال عمأو:مثكل.طف  إا ل  ُتسبق بواوعتبأ حأف عتُ :...

 .ل  ٌأِت زٌٌا وال عمٌأو: مثكل.  إا ُسبقت بواو ولٌي حأف عطفٍ 

 :مك  ا ٌأبط بٌا الجمل فحسب وهً -

 .الجمع لمك هو مستبعا الو وع وٌ وا االس  الإي بعاهك مأفوعك على االبتااء:...

 .االستاأاك: .......................

ا  و   ثأ أبطك ٌفٌُا التفقٌل: ..... ٌْ  .ُتستعمل متبوعة بكلفكء للأبط بٌا جملت

ا فً أ ي المت لّ  غٌأ : .... ٌْ  .مم ااجتمكع الحاث

ٌّة:...............  .الفُجئ

 .االستنتكج:.......

 .التفسٌأ: ....

 .موظفّك خمسة حأوف أبط مختلفة هنًااحّأأ فقأد  قٌأد تقف فٌهك :ٌقتطب



 

 

 


