
R
E

V
2 ® Editions Granada - 2012 

isBn : 978-2-915671-25-4

+

PRIX : 10 €

�سل�سلة المراجعة

هّيا

نراجع

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.  



ِسْلِسَلُة اْلُمَراَجَعِة

ا َهيَّ
ُنَراِجْع

)CIFOP( تأليف المركز الدولي للتكوين التربوي
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اْلـَوْحـَدُة اأُلولَى اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة 10
10

َاْلـَوْحـَدُة اأُلوَلـى

أَْقـَرُأ َوأَْفـَهُم

ُث  ْيِف. َها ُهَو َكِريـٌم ُيَحدِّ َراِسيُّ َوَحلَّْت ُعْطَلُة الصَّ ِاْنَتَهى اْلَعاُم الدِّ

ي  ِتي َوَسَأْلَعُب ِباْلُكَرِة َمَع َأْبَناِء َعمِّ ي َوَجدَّ ُأْخَتُه َقاِئًل : َسَأُزوُر َجدِّ

ْمِل. َوَسَنْذَهُب ِإَلى اْلَبْحِر، َنْسَبُح َوَنْبِني ُقُصوًرا ِمَن الرَّ

. ْيِفيِّ اِسَك الصَّ َقاَلِت اأُلْخُت : َواَل َتْنَس َأْن َتْعَمَل َقِليًل ِفي ُكرَّ
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ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ 11اْلـَوْحـَدُة اأُلولَى
11

َاْلـَوْحـَدُة اأُلوَلـى

أَْقـَرُأ َوأَْفـَهُم

ُث  ْيِف. َها ُهَو َكِريـٌم ُيَحدِّ َراِسيُّ َوَحلَّْت ُعْطَلُة الصَّ ِاْنَتَهى اْلَعاُم الدِّ

ي  ِتي َوَسَأْلَعُب ِباْلُكَرِة َمَع َأْبَناِء َعمِّ ي َوَجدَّ ُأْخَتُه َقاِئًل : َسَأُزوُر َجدِّ

ْمِل. َوَسَنْذَهُب ِإَلى اْلَبْحِر، َنْسَبُح َوَنْبِني ُقُصوًرا ِمَن الرَّ

. ْيِفيِّ اِسَك الصَّ َقاَلِت اأُلْخُت : َواَل َتْنَس َأْن َتْعَمَل َقِليًل ِفي ُكرَّ

أَتَــَدرَُّب

َأْقَرُأ ُثمَّ َأْرُبُط ِبَما ُيَناِسُب : 1     

َسَيْذَهُب َكِريٌم ِإَلى اْلَبْحِر [.£

£

َمَك. ِلَيْصَطاَد السَّ

£

ِلَيْسَبَح.

£
ِلَيْلَعَب ِباْلُكَرِة.

£

ْمِل. ِلَيْبِنَي ُقُصوًرا ِمَن الرَّ

َوِر التَّاِلَيِة : َبَكِة َوَأْكُتُبَها َتْحَت الصُّ َأْبَحُث َعْن َكِلَماٍت ِمَن الشَّ 2     

ٌةَبْحـ

ٌرَرْمـ

ٌرُكَر

........................................................................................................ٌلَقْصـ
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اْلـَوْحـَدُة اأُلولَى اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة 12
12

ُأَرتُِّب األَْعَماَل الَِّتي َسَيُقوُم ِبَها َكِريٌم ِمْن 1 إَِلى 4     3 :

.Bَسَيْذَهُب َكِريٌم ِإَلى اْلَبْحِر..............

ِه.............. .Bَسَيْلَعُب َكِريٌم َمَع َأْبَناِء َعمِّ

ْمِل.............. .Bَسَيْبِني َكِريٌم ُقُصوًرا ِمَن الرَّ

َتُه.............. ُه َوَجدَّ .Bَسَيُزوُر َكِريٌم َجدَّ

ُأَعــبُِّر

َأَتَأمَُّل اْلَمَشاِهَد َوُأَعبُِّر َكَما ِفي اْلِمَثاِل : 1     

ُث ُأْخَتُه. َكِريٌم ُيَحدِّ َها ُهَو .]

َها ُهَو ......................................

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

َها ِهَي ......................................

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

َها ُهَو .......................................

. ......................................................
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ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ 13اْلـَوْحـَدُة اأُلولَى
13

ي َأْشَياَء َأْعِرُفَها : وَرَة َوُأَسمِّ َأَتَأمَُّل الصُّ 2     

................................................................................ u.

................................................................................ u.

................................................................................ u.

................................................................................ u.

 َوالنَّْسُخ اْلـَخطُّ

َأْكُتُب : \ 
َقـ

ـِف

َتَفوََّق

َفِرَح َكِريٌم ِبِزَياَرِة َأَقاِرِبِه.
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اْلـَوْحـَدُة اأُلولَى اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة 14
14

الرَّْسُم َواْلِْماَلُء

ُأْكِمُل ِبـ : »ق« َأْو »ف« َأْو »كـ«. 1     

ـٌة ـٌلَسَمـ....َ....7 u...ُ.....ـِريٌب.....ُ..ـْلـ u....َ..... ـَرُة َسا.....ٌ..% اْلـ.....ُ...•

. َـَلَصْيـ.....ٌ..7 u........ـُتُبَأ u...ْ.....َـْصٌرَتـ َـُة........% اْلَحِديـ........•

َأْكُتُب اْلَكِلَمَة اْلُمَناِسَبَة َتْحَت ُكلِّ ُصوَرٍة : 2     

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

َأْرِبُط اْلَمَقاِطَع ِلْلُحُصوِل َعَلى َكِلَماٍت : 3     

.B....................................................ـٌبـِريـَقـ

.B....................................................ٌفُفوُر

.B....................................................ٌقِقيـَر
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ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ اِنَيُة 15اْلـَوْحـَدُة الثَّ
15

اِنَيُة َاْلـَوْحـَدُة الثَّ

َطاِرُقأَْقـَرُأ َوأَْفـَهُم ُسَعاُد اأُلمُّ

ِفي اْلَمَساِء َسَتْسَتْقِبُل اْلَعاِئَلُة ُضُيوًفا.

َها ِهَي اأْلُمُّ ِفي اْلَمْطَبِخ ُتِعدُّ اْلَعَشاَء.

ِك ُمْصَطَفى، َعاِئَلُة َعمِّ

ِزي اْلَماِئَدَة. َهيَّا َجهِّ
َمْن َسَيُزوُرَنا

اْلَيْوَم َيا ُأمِّي ؟
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اِنَيُة اْلـَوْحـَدُة الثَّ اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة

أَتَــَدرَُّب

َأْقَرُأ َوَأْرُبُط ِبَسْهٍم : 1     

£َطاِرٌق

£

ُز اْلَماِئَدَة. ُتَجهِّ

£اأْلُمُّ

£

َسُيِعدُّ َعِصيَر اْلَفَواِكِه.

£ُسَعاُد

£

ُتِعدُّ اْلَعَشاَء.

َوَماَذا َأَضُع َعَلْيَها ؟

َوَأَنا َسَأْذَهُب

ِلِشَراِء اْلَمْشُروَباِت.
اَل َيا َطاِرُق، َأْنَت

َسُتِعدُّ َعِصيَر اْلَفَواِكِه.

ُحوَن َواْلَمَلِعَق الصُّ

َواْلُكُؤوَس َواْلَمَناِديَل.

16
16
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ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ اِنَيُة اْلـَوْحـَدُة الثَّ

َبَكَة َوَأْكُتُب َأْسَماَء َما َوَضَعْت ُسَعاُد َعَلى اْلَماِئَدِة  َأَتَأمَُّل الشَّ 2     

َوَأْشُكُلَها :

3


5


6عج


2
ب4نوحص

1ليدانم

يرا

بء

1..........................................2..........................................3..........................................

4..........................................5..........................................6..........................................

ُأَرتُِّب الَكِلَماِت ألَِْحُصَل َعَلى ُجْمَلٍة : 3     

ي - َزاَرْتَنا - ُمْصَطَفى - َعاِئَلُة. َعمِّ [.

. \ ...............................................................................................................................................................................

17
17
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اِنَيُة اْلـَوْحـَدُة الثَّ اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة

ُأَعــبُِّر

َأْقَرُأ َوُأَعبُِّر َكَما ِفي اْلِمَثاِل : 1     

ِفي اْلَمَساِء َسَتْسَتْقِبُل اْلَعاِئَلُة ُضُيوًفا. [.

َباِح ......................... ِفي الصَّ
. .....................................................

ِفي اللَّْيِل ..............................
. .....................................................

ِفي اْلَمَساِء ...........................
. .....................................................

َأْقَرُأ َوَأْسَأُل : 2     

َأَكَل َأِخي اْلَحْلَوى. َلَطَة..] ْت َغاَدُة السَّ َأَعدَّ [.

َمْن .............................................................. \ ؟َمْن .............................................................. \ ؟

 َوالنَّْسُخ اْلَخطُّ

َأْكُتُب : \ 
ـَعـ

18
18
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ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ اِنَيُة اْلـَوْحـَدُة الثَّ

ٌغ

َطَعاٌم

ِريِق ! اُن، اَل َتْلَعْب ِفي الطَّ َيا َغسَّ

الرَّْسُم َواْلِْماَلُء

َأَتَأمَُّل َوُأْكِمُل : 1     

.....َ..ـَبٌق َفاِر.....ٌ........َ.ـَلُم .....ُ..ـوِنَس......ِ.ـْفٌل َصـ.....ِ..ـيٌر

وَرِة : َأْكُتُب اْلَكِلَمَة َتْحَت الصُّ 2     

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

19
19
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َفْهرُس الـُمْحَتوَياُت اِني اُس الثَّ اْلُكـرَّ ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة 72
72

الَفْهَرُس

7   ����������������������� لَْوَحُة اْلـُحُروِف 
10   ��������������������� َاْلـَوْحـَدُة اأُلولَـى 
15   ��������������������� اِنَيُة  َاْلـَوْحـَدُة الثَّ
20   ��������������������� اِلَثُة  َاْلـَوْحـَدُة الثَّ
25   ��������������������� اِبَعُة  َاْلـَوْحـَدُة الرَّ
31   ������������������� ااِلْسـِتَراَحُة اأُلولَـى 
34   ������������������� َاْلـَوْحـَدُة اْلـَخاِمَسُة 
40   �������������������� اِدَسُة  َاْلـَوْحـَدُة السَّ
46   �������������������� اِبَعُة  َاْلـَوْحـَدُة السَّ
51   ��������������������� اِمَنُة  َاْلـَوْحـَدُة الثَّ
57   �������������������� اِسَعُة  َاْلـَوْحـَدُة التَّ
62 َاْلـَوْحـَدُة اْلَعاِشَرُة ���������������������  
68   ������������������� اِنَيُة  ااِلْسـِتَراَحُة الثَّ
71   ������������������ اِد اللَُّغِويِّ ُمْفَرَداُت الزَّ
72   �������������������������� الَفْهَرُس 
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�سل�سلة المراجعة

هّيا

نراجع

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.  


