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 قرأ ثم أجب على األسئلة التالية:ا (: سعيد صديق األشجار )من الدروس المقررة : أوال 

 

 

 

 

                                           ؟ كيف كان سعيد وأصحابه يقضون أوقاتهم -1

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

                                       ؟ ما الذي فعله سعيد بأغصان الشجرة الكبيرة -2

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

                                              ؟ التي تولت محاكمة سعيد من القاضية -3 

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

                                         ؟   بم أمرت القاضية في حكمها على سعيد -4

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

     اقترح عنوان آخر للنص.                                                            -5

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

                                                                    :هات من الفقرة  -6

 .............(.....................رائحة) جمع             (........................               ظلجمع) 

 ( ...............................الطيبة) معنى               (.....................            الممتدةمعنى )

 ..............................( .الحدائقمفرد )   (.....................                        شاب) مضاد

 

 

سعيدة في اللعب تحت ظالل  به إلى الحديقة حيث يقضون أوقاتًااعتاد سعيد أن يخرج مع أصحا

، وأخذ ينتقل  وذات يوم تسلق سعيد شجرةً كبيرةً  ... األشجار الوارفة ويستنشقون الروائح العطرة

بين أغصانها، ويهزها هزاً عنيفاً، حتى تكسر غصناً منها، تحركت شرطة األشجار للقبض على 

الجاني وأودعته في القفص وانعقدت المحاكمة برئاسة شجرة عجوز وقور وكانت عادلة قالت 

  الشجرة: لقد حكمنا عليك بالحرمان من كل ما يقدمه لك النبات.

 

 (2020) الترم الثالث خامسمراجعة للصف الأوراق  

 ---------------------المعلمة:  ----------------------الصف :   ------------------------االسم:
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 الُمَمثُل البَاِرُع(أوال : )من الدروس المقررة 

 اقرأ ثم أجب على األسئلة التالية:

 

 

 

 

             بم شغف جاسم عندما بلغ ست سنوات ؟                                -1

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

                 كم كان عمر جاسم عندما بدأ الشغف بفن التمثيل ؟                   -2

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

                           أين شاهد جاسم أول عرض مسرحي في حياته ؟          -3 

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

     من ظهر أوالً في العرض المسرحي الذي شارك فيه جاسٌم  ؟                  -4

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

                 ما المناسبة التي أدى فيها جاسم دوراً مسرحيًا؟                        -5

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

 هات من الفقرة  :                                                                        -6

 جمع)سنة(........................                             ضد )النهاية(.................................. 

 ..................                         مفرد )المسارح ( ...............................معنى )المثال (...

 

 

ثيل منذ كان عمره ست سنوات عندما شاهد عرضاً مسرحياً في المدرسة ألول شغف جاسم بفن التم

كانت الدعوة ،  لقد انبهر كثيراً بذلك العرض، وما زال يذكر مالمح الممثلين....  مرة في حياته

لقد اختاره معلم اللغة العربية ألداء دور مهم في مفاجأة جميلة مألت قلب جاسم فرًحا وسروًرا ، 

ورفعت ستارة المسرح فكانت البداية مع عادل الذي ظهر أوالً .....اسبة العيد الوطني مسرحية بمن

تجاه خشبة المسرح , وكله عزٌم على تحقيق إها هو ذا يمشي بثقٍة ورصانٍة ب، ثم جاء دور جاسٍم 

  .نجاح منقطع النظير .....

 



3 | P a g e 
 

 

 : هات ما هو مطلو من بين القوسين

 ---------------------شغف جاسم بفن التمثيل  معنى كلمة    )شغف( -1

 -------------------( . جهوريكلمة ) معنى ،    يصيح الممثل بصوت جهوري - 2   

 ---------------------(.المزينمعنى كلمة )  ،  أخذ المزين يلون وجوه الممثلين-3

 --------------------------( يهرع ) كلمة معنى    ، يهرع جاسم إلى مرآة خزانته-4

 -------------------.  (يعلوكلمة ) يعلو صوت المخرج أحياناً  ،         مضاد –5

 ---------------------(يرفض) ا ،      مضاد كلمةللمشاهدين طلبً يرفض جاسم ال-6

 -----------------(.مدرسةكلمة ) جمع،  هناك عرضاً مسرحياً في المدرسة    -7

 --------------------( معلمكلمة )  جمع،      اختار معلم اللغة العربية طالبًا-8

 -------------------.  (شاهدونالمكلمة ) ، مفردهدون في أرجاء القاعة المشا-9

 ------------------مفرد كلمة )الممثلين (،  مازلت أتذكر مالمح الممثلين  -10

 

 

 يقول الشاعرلصاحبه :

اونجمع صيًدا شهيًا عديدً                هناك سنقضي نهاًرا سعيًدا  

إلى الصيد في فرحةً وانشراح        تعال معي في بكور الصباح         

أجب عن األسئلة التالية : ●   

                                 القصيدة ؟( إلى َمْن يتوجه الشاعر بالخطاب في 1س

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

                                                          ؟ أحدد زمن النزهة ومكانها( 2س   

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

؟   ر حالب على شاطئوصف الشاعر النهار الذي سيقضيه ما صاحبه  مَ بِ ( 3س  

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

           ؟          ر باسم اإلشارة )هناك ( في القصيدةالشاع ( إالم يشير4س

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

                     ؟ المعنى الذي أفاده تكرار كلمة )تعال( ثالث مرات( ما 5س

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

                                                 الذي أعجبك في النص ؟ ( ما البيت 6س

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

 على شواطئ البحرين  من النصوص المقررة قصيدة 
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                                        هات ما هو مطلوب من الكلمات اآلتية :( 7س

...:    ...................... ( سعيداً  )ضد كلمة   ...........     ( : ............. اصطبارمعنى كلمة )  

.( : ...................... شواطئكلمة ) مفرد        ............................  ( : اشهيً معنى كلمة )  

( : .......................نهاراً كلمة ) مضاد...............        ( :  ............. البحركلمة ) جمع  

                 ( أكمل األبيات:                                                       8س

وهيئ مكانك...................             تعال إلى .......................           

 

ونقذف بالشص..............            ...................        تعال معي...     

 

 

 

 

 

 س1( استخرج من الفقرة ما يلي :                                                            

         ..................:حرف جر : .......................صفة   ......... : .................فعل ماضي

......................ظرف مكان  : .............أداة نفي اسم إشارة:.......................:.اسم مجرور  

  أداه نصب:.........   فعل مضارع منصوب:..................  مضاف إليه:.....................

  س2( أعرب الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية :                    

   .............:...................................................................... ليالَ  البرودة تشتد  -ا

 ......................................................................... الحيوانحديقة زار التالميذ  -2

 .....................................................................................هادئيت البحر ل -3

                                     أكمل الجمل اآلتية بما هو مطلوب:(3س

 .تغرد العصافير............األغصان )ظرف مكان(-1

 )مضاف إليه(. ة........ طويل رقبة-2

 )اسم مجرور(.  القرآن ليتعلميذهب الطالب إلى ..........-3

ثم  بشراء العديد من الهدايا له وألسرته ، لقد قمت  القرية لزيارة عمي الحبيبإلى  قررت أن أذهب
، فعاًل لم أكن اشجار الحديقة الرائعة وازهار الجميلةوسط  جلسنا نتحدث ثم تناولنا  الطعام

 . أرغب في الرحيل

  

 

 القواعد النحوية
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 ( رتب الكلمات في السطر وكون جملة مفيدة:4س

    المجتمع . –احتلت  –مرموقة  –البحرين  -الدولي   -في    -مكانة  

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

 مواطنة

                                                                      اختر اإلجابة الصحيحة:-1

               من الحرف التقليدية القديمة في البحرين  صناعة.......................-أ

 السفن        -       الحديد                        -لمونيوم                        األ -    

 أكبر محافظات البحرين هي .........................-ب

 الجنوبية -الشمالية                            -المحرق                            -  

 المحافظ يمثل السلطة................................-ج

         القضائية -ة                          التنفيذي -التشريعية                        -

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

 (   )                                    صغر محافظات مملكة البحرين . أمحافظة العاصمة -أ

 (   )                                            ربع محافظات .  ألى إتقسم مملكة البحرين  -ب 

 (    )     ألجهزة اإلدارية في المملكة .  من اختصاص المحافظ اإلشراف على جميع ا -ج       

  :دناه محدداً على من تقع المسؤوليةأاألعمال األتية في الجدول  صنف مجموعة-3

العناية بنظافة الكتاب  – توفير العالج للمرضى –  دفع فواتير الكهرباء المنزلية – توفير المدارس للتعلم

 .  القيام بالواجبات المدرسية  – ترتيب البيت  – المدرسي 

  مسؤولية الدولة   مسؤولية األسرة   مسؤولية الطالب 

   

   

                  ماذا يحدث لو أهملت في أداء مسؤولياتك كطالب؟     -4

.................................................................................................... 
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 االمالء:

 

 

 

 

 

 

 نشاط اثرائي:

 اكتب فقرة عن أخطر الفيروسات التي قد يتعرض لها االنسان ؟

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

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

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

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

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

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

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

 أجب على األسئلة التالية :

س كورونا؟وماهو فير - -  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 صمم اعالن لتوعية المواطنين بمخاطر المرض وكيفية القضاء عليه:

 

 

 

 

 

 

 

 


