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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.  



ا َهيَّ
ُنَراِجْع

ِسْلِسَلُة اْلُمَراَجَعِة

(CIFOP) تأليف المركز الدولي للتكوين التربوي
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اْلـَوْحـَدُة اأُلولَى اِلُث اُس الثَّ اْلُكـرَّ ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة 6

َاْلـَوْحـَدُة اأُلوَلـى

اْلِقـَراَءُة

اِْقَرْأ َواْفَهْم

َأُتِريُد َأْن ُأَساِعَدَك َيا َأِبي ؟  —

َنَعْم، اِْبَحْث َلَنا َعْن َنقَّاَلٍة ِلَحْمِل اأَلْمِتَعِة. َقاَلْت ُهَدى :  —

َوَأَنا َسَأْدَفُعَها َحتَّى َباِب اْلُخُروِج…  —

ا اْنَفَتَح اْلَباُب، َرَأْت ُهَدى َأَقاِرَبَها َيْنَتِظُروَن ُقُدوَمُهْم. َتَرَكِت اْلَعَرَبَة  َلمَّ

ِتَها، ُثمَّ اْرَتَمْت ِفي ُحْضِنَها. َوَجَرْت َنْحَو َجدَّ
6

اِئَرُة ِفي اْلَمَطاِر، َوَنَزَل اْلُمَساِفُروَن. َنَزَل  ِت الطَّ َحطَّ

َمْهِدي َوُأْسَرُتُه، َوَقَصُدوا َصاَلَة اْلُوُصوِل. َأْسَرَع 

اأَلُب َيْنَتِظُر ُوُصوَل اأَلْمِتَعِة. َقاَل َمْهِدي :
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ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة اِلُث اُس الثَّ اْلُكـرَّ 7اْلـَوْحـَدُة اأُلولَى

َاْلـَوْحـَدُة اأُلوَلـى

اْلِقـَراَءُة

اِْقَرْأ َواْفَهْم

َأُتِريُد َأْن ُأَساِعَدَك َيا َأِبي ؟  —

َنَعْم، اِْبَحْث َلَنا َعْن َنقَّاَلٍة ِلَحْمِل اأَلْمِتَعِة. َقاَلْت ُهَدى :  —

َوَأَنا َسَأْدَفُعَها َحتَّى َباِب اْلُخُروِج…  —

ا اْنَفَتَح اْلَباُب، َرَأْت ُهَدى َأَقاِرَبَها َيْنَتِظُروَن ُقُدوَمُهْم. َتَرَكِت اْلَعَرَبَة  َلمَّ

ِتَها، ُثمَّ اْرَتَمْت ِفي ُحْضِنَها. َوَجَرْت َنْحَو َجدَّ

َتــــَدرَّْب

ْر َكِلَماِت النَّصِّ الَِّتي َتُدلُّ َمَعاِنيَها َعَلى اْلُمْفَرَداِت التَّاِلَيِة : َسطِّ 1     

ُهوا - َيَتَرقَُّبوَن - َعاِئَلُتُه. َنَزَلْت / َهَبَطْت - ُأَعاِوُنَك - َتَوجَّ

ُاْذُكْر ِلُكلٍّ ِمْن َشْخِصيَّاِت النَّصِّ َعَماًل َيَتَعلَُّق ِبَها : 2     

ُهَدى : ...............................................................] .اأَلُب : ..............................................................] .

ُة : ..........................................................] .َمْهِدي : ..........................................................] . اْلَجدَّ

اِْقَرْأ َما ُكِتَب ُمَلوًَّنا َمَع الرَّْبِط َوالتَّْنِغيِم ُثمَّ اْكُتْب ُجْمَلَة ااِلْسِتْفَهاِم : 3     

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

التَّْعـبِيـُر

َعبِّْر َعِن اْلَمَشاِهِد ُمْسَتْعِماًل : َهَذا / َهِذِه، َذاَك / ِتْلَك + ِفْعٌل ُمَضاِرٌع + …     1 :

ِمَثاٌل : َهِذِه ُهَدى َتْدَفُع اْلَعَرَبَة.

َذاَك .............................................................................. .َهَذا ............................................................................ .

7
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اْلـَوْحـَدُة اأُلولَى اِلُث اُس الثَّ اْلُكـرَّ ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة 8

ِتْلَك ......................................................................... .َهِذِه ............................................................................ .

َأْكِمْل ِبِعَباَراٍت ِمَن النَّصِّ َمَع ِإْجَراِء َما َيِجُب ِمَن التَّْغِييِر : 2     

َجَرِة. ..................................] اْلَحَماَمُة َعَلى ُغْصِن الشَّ

َقاَلْت ُهَدى أُلمَِّها : َأُتِريِديَن َأْن ..................................] ِفي َتْنِظيِف اْلَبْيِت ؟

اْلُمَساِفُروَن ..................................] اْلِميَناَء ِلُرُكوِب اْلَباِخَرِة.

ِة. ..................................] َأْحَمُد ُقُدوَم اْلِقَطاِر ِفي اْلَمَحطَّ

الرَّْسـُم

َبَكِة َوِباْلُحُروِف : ك / ق، ش / ج : َأْكِمْل َكِلَماِت اْلِفْقَرِة ُمْسَتِعيًنا ِبالشَّ 1     

، َحُتْرَعَشَتاِ.......ـَتَرْيُت .......................... َوَحَمْلُت ...........................]

ِقْذ

يِك

َبَر

ِتًة

يِنُبِجْعُي

ُثمَّ َرِكْبُت .......................... .

َما إِْن َجَلْسُت ِفي َأَحِد الَمـ.......ـاِعِد

َحتَّى .......................... ِبَراَحٍة .......ـِبيَرٍة.

َفُر ِفي اْلـ.......ـَطاِر ! َكْم .......................... السَّ

8
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ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة اِلُث اُس الثَّ اْلُكـرَّ 9اْلـَوْحـَدُة اأُلولَى

الِكتَابَُة

َكوِّْن ُجْمَلَتْيِن ِباْلُمْفَرَداِت التَّاِلَيِة َواْكُتْبُهَما ِبَخطٍّ َجِميٍل : 1     

اْلُمَساِفُروَن - َصاَلَة - َقَصَد - اْلُوُصوِل. [.

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

ُة - اْلَمَطاِر. ِاْسَتْقَبَلِت - َأْحَفاَدَها - ِفي - اْلَجدَّ [.

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

ْحـُو النَـّ

ِاْسَتْذِكْر

َتــــَدرَّْب

َأْكِمِل اْلُجْمَلَة النَّاِقَصَة : 1     

اِئَرُة َوَصَلِت الطَّ َيْنَتِظُر اأَلُب ِفي اْلِقَطاِر.] [.

َرَأْت ُهَدى اْلَمَطاُر َكِبيٌر.] [.

9

اْلُجْمَلُة َنْوَعاِن : َتامٌَّة َو َناِقَصٌة. ..

َتَتَكوَُّن اْلُجْمَلُة ِمْن َكِلَمَتْيِن َفَأْكَثَر. ..

اْلَكِلَمُة َثاَلَثُة َأْقَساٍم : ِاْسٌم َوِفْعٌل َوَحْرٌف. ..
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اْلـَوْحـَدُة اأُلولَى اِلُث اُس الثَّ اْلُكـرَّ ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة 10

َكوِّْن ُجْمَلَتْيِن ِباْلَكِلَماِت التَّاِلَيِة : 2     

اْلِميَناِء - َكِبيَرٌة - ِفي - َباِخَرٌة

اِئَرُة - اْلَجوِّ ُتَحلُِّق - َأْقَلَعْت - ِمَن - الطَّ

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

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

َصنِّْف ِفي اْلَجْدَوِل َكِلَماِت اْلُجَمِل : 3     

ِة. َيَتَرقَُّب اْلُمَساِفُروَن اْلَحاِفَلَة ِفي اْلَمَحطَّ 7.

َعَلى اْلَماِئَدِة ِعَنٌب َوُرمَّاٌن. 7.

َيْسَرُح اْلَخُروُف َمَع ُأمِِّه. 7.

ُروٌفَأْفَعاٌلَأْسَماٌء حَُ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َأْكِمْل ِباْسٍم َأْو ِفْعٍل َأْو َحْرٍف : 4     

.......................... اأَلْرَنُب ...........................u الُْْبْسَتاِن.

. u.............................. َساَفَرْت ............................. إَِلى

بُّوَرِة. ....................... اْلُمَعلُِّم ِبـ...................... ............u السَّ

اِنَيُة َاْلـَوْحـَدُة الثَّ

اْلِقـَراَءُة

اِْقَرْأ َواْفَهْم

ُعْدَت َيا ِعيُد
َفَأْهاًل ِبَك !   

ـ ُأمِّي، َقرًيبا َسَيِحلُّ اْلِعيُد… َوَغًدا َسَتْبَدُأ ااِلْحِتَفاالُت ! َتَعاَلِي اْسَمِعي.

ـ َوَهْل َأْعَلُنوا َعْن َهَذا اآلَن ِفي التِّْلَفاِز ؟

ـ َنَعْم َكْم َأَنا َمْسُروَرٌة ! َكْم ُأِحبُّ َأْن َأْقِضي َأيَّاَم اْلِعيِد ِفي َبَلِدي َبْيَن 

اأَلْهِل َواأَلَقاِرِب، َوُأَشاِرَكُهْم َفْرَحَتُهْم.

ُيَهنُِّئ  َواْجَتَمُعوا  ِباْلَخَبِر،  َفِرُحوا  ُهَدى،  ِنَداَء  اأُلْسَرِة  َأْفَراُد  َسِمَع  ا  َوَلمَّ

َبْعُضُهْم َبْعًضا ُمْبَتِهِجيَن.
10
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َفْهرُس الـُمْحَتوَياُت اِلُث اُس الثَّ اْلُكـرَّ ِسْلِسَلُة الُمَراَجَعِة 80

5   ������������������ َلْوَحُة اْلُحُروِف الِهَجاِئيَِّة 

6   ����������������������� َاْلـَوْحـَدُة اأُلوَلـى 

12   ����������������������� َاْلـَوْحـَدُة الثَّاِنَيُة 

18   ����������������������� َاْلـَوْحـَدُة الثَّاِلَثُة 

25   ��������������������� ااِلْسـِتَراَحُة اأُلوَلـى 

29   ����������������������� اِبَعُة  َاْلـَوْحـَدُة الرَّ

36   �������������������� َاْلـَوْحـَدُة  اْلـَخاِمَسُة 

44 َاْلـَوْحـَدُة الّساِدَسُة ����������������������  

52   ���������������������� ااِلْسـِتَراَحُة الثَّاِنَيُة 

57   ���������������������� َاْلـَوْحـَدُة الّساِبَعُة 

66   ����������������������� َاْلـَوْحـَدُة الثَّاِمَنُة 

73   ���������������������� َاْلـَوْحـَدُة الّتاِسَعُة 

79   ��������������������� ُمـْفـَرَداٌت َوِعَباَراٌت

80   ��������������������������� الَفْهَرُس 

80

الَفْهَرُس
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