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  رأ الفقرة التالية ثم أجب على األسئلة:اق بين األمس واليوم (لدروس المقررة )ا من

كانت وسائل النقل قديماً هي الجمل والحصان والحمار والسفينة الشراعية، وكان أجدادنا 

لى مزرعته إخر على الدواب، فالفالح يركب الحمار لينتقل من دارِه ألى إينتقلون من مكاٍن 

أو إلى السوق، ويحمل على ظهره ما يحتاج إليه من األمتعة. والحصان يركبه اإلنسان في 

لى المناطق البعيدة. إما الجمال فكان يركبونها حين يسافرون أو الصيد أزه رحالته للتن

و شراب ولهذا يسمى بسفينة أياماً دون طعام أن يعيش أفالجمل حيوان قوي  يستطيع 

نواعاَ مختلفة أالصحراء. وفي الوقت الحاضر تقدمت وسائل النقل بشكل كبير فعرف الناس 

 . والسفن التي تستخدم في المسافات الشاسعة ئرات والسيارات والقطاراتمن الطا

                           ؟ما وسائل النقل التي كان الناس يستخدمونها قديماً  – 1

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

                               ؟ما وسائل النقل المستخدمة في العصر الحديث  – 2

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

                                          استخرج من الفقرة ما هو مطلوب : -3

 .........................( : جملكلمة ) جمع  ( : ..................  حيواناتالكلمة )ى معن

 ...................( : ....سفنالمفرد كلمة )     ................... ( :واسعةمعنى كلمة )

                                                  ؟ فضل؟ ولماذاأأي وسائل النقل  -5

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

                                             ؟جمل بسفينة الصحراء سمي اللماذا  -6

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

                                                 وسائل النقل في المستقبل ؟تخيل  -7

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

 

 (2020رابع) الترم الثالث مراجعة للصف الأوراق 

 ---------------------المعلمة:  ----------------------الصف :   ------------------------االسم:
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  :                                              اختر من بين القوسين-1س

 ينزل( -)  يقف      )يركب(:       مضاد كلمة -1

 (حسنت -عب)ت         (     :       كل  معنى ) -2

 قوت( -معنى ) وهنت(   :            ) ضعفت -3

 رجال( -جمع ) رجل(      :            ) أرجل -4

 صل الكلمة من المجموعة )أ( بما يناسبها من المجموعة )ب(  -2س

 ّدوابال                          (                ـا قُدم  ) معنى -1

 يغالب                                          (طفوي مضاد) -2

           بسرعة(                                       شاسعة معنى) -3

 وسائـل(                                        يصارعمعنى) -4

 واسعـة                                          (بّـة الداجمع) -5

      يغرق                                          ( وسيلة جمع) -6

                       ____________________________ 

                :                    من الدروس المقررة)قصيدة النخيل(

                                          اآلتية:أكمل األبيات  -1س   

 ............................................                     نحن ربّات المعالي     -

 صاعدات للّسماء        ......................................    -

 ...........................................                   مطعمات في المصيف   -

 للورى ثمرا  شهيّا          ......................................  -

                     :  القوسينالكلمة المناسبة من بين  اختر -2س

 ( الخلق - صاحبات - الّرطب )      معنى كلمة ربّات -
 

  ( منخفضات - رفيعات - صاعدات )       مضاد باسقات    -
 

  ( البخل -  بالشيء االحتفاظ - الخلق  )     معنى كلمة الورى -
  

 ( الثّراء -الذي ال يعطي  -)الكرم       مضاد كلمة البخل -

 سفن( -ثابتات –معنى كلمة راسيات    )  جبال  -
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                          بم شبه الشاعر النخيل في البيتين األول والثاني؟ -3س

-------------------------------------------------------- 

            عدد الفوائد التي نجنيها من النخلة كما فهمت من النص؟-4س

-------------------------------------------------------- 

                     بم تفتخر النخلة في البيت األخير؟                -5س

-------------------------------------------------------------------- 

                          ما البيت الذي أعجبك في النص ؟        -6س

--------------------------------------------------------- 

                 

 

 
 

                   استخرج من الفقرة:                                             -1س

 ---------------------،    ----------------اسم اشارة  : -

 ----------------ضمير رفع منفصل : -           -----------------: أداه استفهام -

 -----------------------فعل مضارع: -              ---------------فعل ماضي: -

                                        :الكلمة المناسبة مما بين القوسين راخت-2س

 هؤالء ( -هذه –)هذا                             .. طفل يلعب بالرمال..........-1

 متى(         –كم  –.......... العب ا في فريق كرة الطائرة؟                 )لماذا  -2

 هؤالء ( -هذه –)هذا                    ......... األوالد يلعبون في الحديقة.-3 

 متى(  –كم  –......... تنتهي العطلة الصيفية؟                        )لماذا  -4

                                                       -أكمل بضمير مناسب : -3س

 ..........زرنا عمي المريض . -1

    النظام في المدرسة .المرشدات .......... الآلتي يحفظن  -2

  يا أمي ........... تعبِت في تربيتي .  -3

 القواعد النحوية

على بعد أمتار تودع ابنها إلى المطار .سألت هذا رجل علي يكدس حقائبه فوق عربة، وهذه امرأة 

أبي مستغربا: هل سيسافر كل هؤالء األشخاص؟ فأجابني :كال المتجهون نحو قاعة المغادرين هم 

 .المسافرون
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 مواطنة      

              :           أختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :1س

  :  من صفات الصديق الجيد -1

 العادات والصفات السيئة ( –البخل  – وفي )       

 البحرين من مسؤولية وزارة :إنشاء الحدائق والمنتزهات في مملكة  -2

 التربية والتعليم( – األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني – اإلسكان) 
 

 -:أمام العبارة الخاطئة  ( X أمام العبارة الصحيحة وعالمة) (√: ضع عالمة ) 2س

 )     (                                                                       .           للطفل حق المشاركة في جميع أنشطته  – 1

 )     (                                           سنة.   18كل شخص لم يتجاوز الطفل هو  – 2

 (   لجميع األطفال حقوق أيا كان لونهم أوجنسهم.                                      )    – 3

  من حق الطفل الحصول على المعلومات من االنترنت  .                          )      (                                             – 4

            (                                 )                                     .  من الصداقة الحقة عدم تقديم النصيحة لصديقك  -5

 )      (                                       . من الصداقة الحقة أن يواسيك صديقك ويقف بجانبك وقت الشدة – 6

 المناسب حقوق الطفل وواجباته في المدرسة:جدول ي الف اقرأ النص التالي ، ثم اكتب:3س

 

 

 

 االمالء:

 

 

 

 

 الواجبات الحقوق 
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الحياة المدرسية ، وعليهم واجبات للطلبه حقوق منها التعليم والمساواة والمشاركة في 

 مثل المواظبة على الدراسة واحترام األنظمة والقوانين.

 

 

4 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 
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 نشاط اثرائي:

 اكتب فقرة عن أخطر الفيروسات التي قد يتعرض لها االنسان ؟

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------  

 أجب على األسئلة التالية :

  - ماهو فيرس كورونا؟ -

- -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------  
 ما هي أهم أعراض المرض؟

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------  
كيف يمكن القضاء على المرض؟ -  

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 



6 | P a g e 
 

 صمم اعالن لتوعية المواطنين بمخاطر المرض وكيفية القضاء عليه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


