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هّيا

نراجع

PRIX : 9 €

�سل�سلة المراجعة

هذه ال�سل�سلة الأولى من نوعها هي باقة مختارة من تمارين وتدريبات للتّذكير والمراجعة والتّثبيت في 

�سكل األعاب فكريّة وترفيهيّة مرّغبة ومحّفزة للو�سول اإلى النّتائج المرجّوة.

وقد األزمنا اأنف�سنا اأن تكون هذه التّمارين:

حة بر�سوم جميلة و�سور معبّرة. .   ق�سيرة، مخت�سرة ومو�سّ  

يها مع كّرا�سه يوميّا اأو اأ�سبوعيّا. .مثيرة لهتمام المتعّلم خالل تلك الّلحظات التي �سيق�سّ  

.مي�ّسرة في اأ�سئلتها، �سهلة في اإنجازها، فتعّود المتعّلم على العمل فيها من تلقاء نف�سه  

ومن اأهداف هذه ال�سل�سلة :

ل عليها خالل العام الّدرا�سي ليثبّتها. .اأن يراجع التلميذ المعارف والمعلومات التي تح�سّ  

.اأن يكت�سف ال�سعوبات التي واجهته �سابقا ليعالجها.  

.اأن يتمّلك ب�سكل اأنجع المعارف التي تعّلمها فتهيّئه لدخول المرحلة الّدرا�سيّة الموالية    

         بحظوظ اأوفر للنجاح.

.اأن يكون متوا�سال مع الّلغة العربيّة خارج الموؤ�ّس�سة التّعليميّة.  



ا َهيَّ
ُنَراِجْع

ِسْلِسَلُة اْلُمَراَجَعِة

َاْلُحُروُف

(CIFOP) تأليف المركز الدولي للتكوين التربوي
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ـَدُة اُلولَى الأْـَوحأْ ُل َوَّ اُس الأْ الأُْكـرَّ ِسَلُة الُمَراَجَعِة ِسلأْ

َاْلـَوْحـَدُة اأُلوَلـى

م / كـ / ب

اَْلِقَراَءُة

أَُْكِمُل ِبـ و ـ ا ـ يـ ـ ي     1 :

ِمـ................ـٌمُكـ................ٌبَبـ................ِبـ................

َحِد................ـَقٌة................ْرَدةٌٌُكـْرِســ................

َاْلُحُروُف

8

م     ك    ب

8
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ِسَلُة الُمَراَجَعِة ِسلأْ ُل َوَّ اُس الأْ الأُْكـرَّ ـَدُة اُلولَى 9الأْـَوحأْ

َاْلـَوْحـَدُة اأُلوَلـى

م / كـ / ب

اَْلِقَراَءُة

أَُْكِمُل ِبـ و ـ ا ـ يـ ـ ي     1 :

ِمـ................ـٌمُكـ................ٌبَبـ................ِبـ................

َحِد................ـَقٌة................ْرَدةٌٌُكـْرِســ................

َاْلُحُروُف

مـ ـمـ ـم م / كـ ـكـ ـك ك / بـ ـبـ ـب ب

أَُْكِمُل َكَما ِفي اْلِمَثاِل : 2     

َبَكـَمـ

................................ًماــًـ

................ٌك................ــٌـ

ٍب................................ــٍـ

َأْخَتاُر اْلَحْرَف اْلُمَناِسَب : 3     

ـٌبٌبـِبـَبــٌكٌكـَكـَكـٌمـٌمـَمـَمـ

َعا.................7

ـْسَبٌح 7.................

ـٌك َسـ.................7

................ َعَلـ.7

َمِلـ.................%

َمَل.................%

ـَماٌل %.................

ـاٌن َمـ.................%

u.................َقِريـ

ـِعيٌد u.................

ـيٌر u.................َكـ

................ u.َبا

9
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ـَدُة اُلولَى الأْـَوحأْ ُل َوَّ اُس الأْ الأُْكـرَّ ِسَلُة الُمَراَجَعِة ِسلأْ

اَلتَّْعبِيُر

َأْقَرُأ ُثمَّ َأْكُتُب اْلَكِلَمَة : 1     

ُكَرٌةَصِغيٌرَيْلَعُبَتْبِكيُمَعلٌِّم

10

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

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

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

10
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ِسَلُة الُمَراَجَعِة ِسلأْ ُل َوَّ اُس الأْ الأُْكـرَّ ـَدُة اُلولَى 11الأْـَوحأْ

وَرَة اْلُمَناِسَبَة : َأْقَرُأ ُثمَّ ُأْلِصُق الصُّ 2     

ُمَعلَِّمٌةَقَلٌمِكَتاٌب

َتْقِفُزَيْسَبُحَيْجِري

ُكْرِسيٌَّمْكَتٌبَمْلَعٌب

11
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اِنَيُة ـَدُة الثَّ الأْـَوحأْ ُل َوَّ اُس الأْ الأُْكـرَّ ِسَلُة الُمَراَجَعِة ِسلأْ

اِنَيُة َاْلـَوْحـَدُة الثَّ

ر / أ / ت

اَْلِقَراَءُة

ِخيَل ِفي ُكلِّ َمْجُموَعٍة : ُأَلوُِّن ِباأَلْصَفِر اْلَحْرَف الدَّ 1     

َاْلُحُروُف

ٍء

ٍر َرا َرٌر

ـَتـ ِر

ـٌة
ُرو

ِتي

َت
ٌت

ٍة
ئـِ

َر

ُتو

ٌء
آ

َأ
ِإ

َأ

12

ر أ       ت

12
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ِسَلُة الُمَراَجَعِة ِسلأْ ُل َوَّ اُس الأْ الأُْكـرَّ اِنَيُة ـَدُة الثَّ الأْـَوحأْ

اِنَيُة َاْلـَوْحـَدُة الثَّ

ر / أ / ت

اَْلِقَراَءُة

ِخيَل ِفي ُكلِّ َمْجُموَعٍة : ُأَلوُِّن ِباأَلْصَفِر اْلَحْرَف الدَّ 1     

َاْلُحُروُف

ر ـر/ أ إ ئـ ء ئ / تـ ـتـ ـت ت ـة ة

َأْرُبُط ُكلَّ َكِلَمَتْيِن َتْنَتِهَياِن ِبَنْفِس اْلَحْرِف : 2     

£َماٌء
£

ِسَتاٌر

£َتْمٌر
£

َرَمى

£َوْرَدٌة
£

َبْيٌت

£ِبْنٌت
£

َأْرَنٌب

£َمْكَتٌب
£

َسَمَكٌة

£َرَأى
£

َسَماٌء

َأْكُتُب َاْلَمَقاِطَع َواْلَكِلَمَة : 3     

َتْرُسُمBُمُسَتْر

.......................................B...................................

13
13
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اِنَيُة ـَدُة الثَّ الأْـَوحأْ ُل َوَّ اُس الأْ الأُْكـرَّ ِسَلُة الُمَراَجَعِة ِسلأْ

اَلتَّْعبِيُر

وَرِة اْلُمَناِسَبِة : َأْكُتُب ُكلَّ َكِلَمٍة َتْحَت الصُّ 1     

َتَناُمَتْشَرُبَتْأُكُلَيْرُسُمَيْكُتُبَيْقَرُأ

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

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

14
14
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ِسَلُة الُمَراَجَعِة ِسلأْ ُل َوَّ اُس الأْ الأُْكـرَّ اِنَيُة ـَدُة الثَّ الأْـَوحأْ

َأْمأُل ِبَطاَقَة َتْعِريِفي : 2     

ُأْلِصُق.........................................................................................ِاْسِمي :

ُصوَرِتي

ُهَنا

.........................................................................................ُعُمِري :

.........................................................................................ِاْسُم َأِبي :

.........................................................................................ِاْسُم ُأمِّي :

...............................................................................................................................ُعْنَواِني :

ُأْلِصُق ُصَوَر َأْشَياٍء َأِجُدَها ِفى ُغْرَفِتي : 3     

َسِريٌر

15
15
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ِسَلُة الُمَراَجَعِة ِسلأْ ُل َوَّ اُس الأْ الأُْكـرَّ َتوَياُت رُس الـُمحأْ 59َفهأْ

الَفْهَرُس

5   ��������������������� َحُة الأْـُحُروِف  لَوأْ
8   ��������������������� ـَدُة اُلولَـى  َالأْـَوحأْ
12   �������������������� اِنَيُة  ـَدُة الثَّ َالأْـَوحأْ
16   �������������������� اِلَثُة  ـَدُة الثَّ َالأْـَوحأْ
20   �������������������� اِبَعُة  ـَدُة الرَّ َالأْـَوحأْ
24   ������������������ ـِتَراَحُة اُلولَـى  ااِلسأْ
28   ������������������ ـَدُة الأْـَخاِمَسُة  َالأْـَوحأْ
32 اِدَسُة �������������������   ـَدُة السَّ َالأْـَوحأْ
36   ������������������� اِبَعُة  ـَدُة السَّ َالأْـَوحأْ
40   �������������������� اِمَنُة  ـَدُة الثَّ َالأْـَوحأْ
44   ������������������� اِسَعُة  ـَدُة التَّ َالأْـَوحأْ
48   ������������������� ـَدُة الأَْعاِشَرُة  َالأْـَوحأْ
52   ������������������ اِنَيُة  ـِتَراَحُة الثَّ ااِلسأْ
56   ���������������� اِد اللَُّغِويِّ  َرَداُت  الزَّ ُمَفأْ
59   ������������������������ َرُس  الَفهأْ

59
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