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 ثم  –ف  –و : تمارين أدوات الّربط 
 

 :أضع و أ و ف أو ثم مكان كّل فراغ 

ُح ُمبَاَرٌك بَاِكًرا َكعَاَدتِِه ،  - 1 بَنَى الَحَطَب فِي َشْكِل ُكْومٍة تَاِرًكا فِي ....اْستَْيقََظ الفََّلا

ِة َوالتَّراِب الُمبَلّل ، َغّطى العَاِمُل الَحَطَب بِالَحَشائِِش الّطِريا ......أْسفَِلَها فَْوَهٍة ، 

أْشعََل النااَر فِي الَحطِب فإذَا الّطْقَطقَاُت تَتَالَى َوالّشَراَرات تَْنَطلُق مَن الفَْوَهة  ......

َولَْم تَْمِض . الفََّّلُح قَابٌِع أَماَم الفَْوَهة يُْذِكي النّاَر بَوْضعِ القَّش َوالتّْبن ......َراقَِصة ، 

ُب َعْبَر الَحَشائِش الطاِرياة َوالتَُّراِب الُمبَلّل ، َساَعةٌ ، َحتّى أ اُن يَتََسرا َخذَ الُدخا

 .أْدَرَك أنا النااَر الَهاِدئَة تَْحرُق الَحَطَب الَجافا ُروْيًدا ُرَوْيًدا .....

 

َع أْطفَاُل الَحّي َصبَاًحا فِي البَْطَحاء الَواِسعَِة  - 2 ُعوا العَمَ .....تََجما َل بَْينَُهم ، َوزا

ٍة َونََشاٍط ، ......اْنتََشُروا َكالناْحِل فِي األْنُهجِ  ....... يّقَِة يُنَّظفُونََها بِِهما األِزقاِة الضا

ا أْنُهوا َحْملَةَ التّْنِظيِف َعاُدوا َمَساًء إلَى َمنَاِزِلِهْم َمْسُروِريَن .......  .لَما

 

وَضعَتْهُ َعلَى ....ْت األمُّ قَْد أَعداْت َطعَاَم اإلْفَطاِر قَْبَل آذَاِن المْغِرِب ، َكانَ  - 3

قَْد َشاَرَكتَْها في ذَِلَك اْبنَتَُها الُكْبَرى َسْلَمى َواْبنََها األْصغَُر أْحَمُد ، .......الَمائَِدةِ ، 

َسلََها غَ .....َعاَد األُب ِمَن العََمِل َوفِي يَِدِه َسلّةً َكبِيَرةً بَِها ِغََّلٌل ُمتَنَّوَعةٌ .......

فََها فِي آنِيَة بِلّْوِريٍّة ،  َجلََس الَجميُع يَْنتَِظُروَن اإلْعََّلن َعن اإلْفَطاِر بَْعَد  .......َوَرصا

ْل يَْوٍم ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن الُمعَّظِم   .َصْوِم أوا
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 اإلصالح
 

 :أضع و أ و ف أو ثم مكان كّل فراغ 

ُح ُمبَاَرٌك بَ تَيْ اسْ  - 1 ي ًكا فِ تَارِ  مةٍ ُكوْ  لِ ي َشكْ بَنَى الَحَطَب فِ وَ ،  هِ ًرا َكعَاَدتِ اكِ قََظ الفََّلا

عََل أشْ  ما ثُ الُمبَلّل ،  َوالتَّرابِ  ياةِ الّطرِ  ِش الَحَشائِ ُل الَحَطَب بِ َغّطى العَامِ وَ ،  ةٍ هَ وْ َها فَ فَلِ أسْ 

َصة ، َهة َراقِ مَن الفَوْ  َطلقُ َطقَاُت تَتَالَى َوالّشَراَرات تَنْ فإذَا الّطقْ  ي الَحطبِ النااَر فِ 

َساَعةٌ ، َحتّى  ِض تَمْ  َولَمْ . ن القَّش َوالتّبْ  عِ ي النّاَر بَوضْ كِ َهة يُذْ ٌع أَماَم الفَوْ الفََّّلُح قَابِ وَ 

ُب َعبْ  اُن يَتََسرا ئَة َرَك أنا النااَر الَهادِ أدْ فَ الُمبَلّل ،  ياة َوالتَُّرابِ ش الطارِ َر الَحَشائِ أَخذَ الُدخا

 .ًدا ًدا ُرَويْ رُق الَحَطَب الَجافا ُرويْ تَحْ 

 

َع أطْ  - 2 ُعوا العََمَل بَيْ وَ  عَةِ َحاء الَواسِ ي البَطْ فَاُل الَحّي َصبَاًحا فِ تََجما  ما ثُ نَُهم ، َوزا

يّقَةِ  قاةِ األزِ وَ  ُهجِ ي األنْ فِ  لِ تََشُروا َكالناحْ انْ  ةٍ هِ يُنَّظفُونََها بِ  الضا ا أنْ لَ وَ ،  َونََشاطٍ  ما ُهوا ما

 .يَن ُرورِ َمسْ  مْ هِ لِ َعاُدوا َمَساًء إلَى َمنَازِ  يفِ ظِ لَةَ التّنْ َحمْ 

 

،  َدةِ هُ َعَلى الَمائِ َوَضعَتْ وَ  َطارِ َطعَاَم اإلفْ  أَعداتْ  األمُّ قَدْ  ، َكانَتْ  بِ رِ المغْ  َل آذَانِ قَبْ   - 3

 نَ مِ  األبُ  ادَ عَ وَ ،  دُ مَ أحْ  رُ غَ ا األصْ هَ نَابْ وَ  ىمَ لْ ى سَ رَ بْ ا الكُ هَ نَتُ َك ابْ َها في ذَلِ َشاَرَكتْ  قَدْ وَ 

 ما ثُ ،  يّةٍ رِ لّوْ ة بِ يَ ي آنِ ا فِ هَ فَ صا رَ ا وَ هَ لَ سَ غَ فَ  ةٌ ّوعَ نَتَ مُ  لٌ ََّل ا غِ هَ بِ  ةً يرَ بِ كَ  لّةً سَ  هِ دِ ي يَ فِ وَ  لِ مَ العَ 

 انَ ضَ مَ رَ  رِ هْ شَ  نْ مِ  مٍ وْ يَ  لْ أوا  مِ وْ صَ  دَ عْ بَ  ارِ طَ ن اإلفْ ن عَ ََّل اإلعْ  ونَ رُ ظِ تَ نْ يَ  ميعُ الجَ  سَ لَ جَ 

 . ّظمِ عَ المُ 

 

 


