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   -101مقّرر عر ب   –من النص إلى الجملة + الروابط اللفظية والمعنوية  
 
 

 ا :صحيح أعد ترتيب الجمل االتية  ترتيباالتدريب األول : 

 مر صالح بقشرة الموز دون أن يدوسها .  - )    ( 

 وأصبح نادما على ما كان من سوء نيته وفعلته النّكراء .  - )     (

 في مسكنه رجل شرير يُدعى مصعبا .كان صالح رجال طيّب القلب يجاوره   - )    ( 

 داس على قشرة الموز فزلقت قدمه وسقط على األرض فانكسرت ساقه .ف  - )    ( 

 ذات يوم أكل مصعب موزة ورمى بقشرتها في طريق جاره . و  - )    ( 

 بيته مسرعا . صبه لجاره فنهض الى نسي مصعب فّخه الّذي نو   - )    (  

 
 أ الجمل التالية :  : اقر الثانيالتدريب  

 النوع واإلفادة   أداة الربط  الجملة 

 كان الصبي جالساً وكانت أمه تشرف على إعداد الطعام  - 1
 
 

 

 

أخذ كوب الماء ثم رفعه إلى فمه ، فشرب منه، بعدها قرر أن  - 2

 يسهر أو ينام . 
 

 

 أقوى من التعب . كان متعباً لكن الجوع كان  - 3
 

 

 

 التجربة خير برهان ، إذن فلنجرب . - 4
 

 

 

أكل حتى تناثر األكل من فمه ، فأما أخوته فقد ضحكوا كثيرا   - 5

 وأما أبوه فقد أشفق عليه بل نهر أخوته ليكفوا عن الضحك. 
 

 

ألمر ما خطر له خاطر غريب ،ما الذي يمنعه من التجربة  - 6

 الجوع  بداًل من ضياع الوقت .والوصول إلى الحقيقة وسد 
 

 

  وهو أفضل  أخوته ؟ كال  ، وألف كال.هل يمكن أن يفشل   - 7
 

 

 

 

 


