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 أوال: من الدروس المقررة:)هذه أمنيتي (اقرأ ثم أجب على األسئلة:

 

  

 

 

 

كن أن تقدمها هذة تمنى الكاتب أن يتيسر له االنتقال بالقطار بين دول منطقة الخليج فما الخدمات التي يم-1

     الوسيلة لشعوب المنطقة؟                                                                

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

حلتك .       لو انطلقت في سفر من مملكة عمان إلى البصرة في العراق فما الدول التي ستمر بها في ر-2

                                                                                                     

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

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

دول؟          تتعدد سبل المواصالت بين دول الخليج فلماذا تمنى الكاتب أن يركب قطاًرا لزيارة هذة ال -3

                                                                                      

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

                              اقترح عنوان آخر للنص.                                     -4

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

                                     استخرج من الفقرة:                                  -5

) جمع إمارة(..................................      )مفرد قطارات(................................         

)  جمع مسافر(...................................     )معنى يشارك (............................          
 

 

 

 

ا باإلا ينطلق من سلطنة عمان أمنيتي أن أركب قطار   ثم قطرفالمملكة العربية  ، مارات العربيةمار 

رة في العراق ،...فينقل المسافرين من قطر عربي آلخر ثم البحرين والكويت وينتهي بالبص السعودية

التكامل االقتصادي والتواصل االجتماعي  ويساهم في  فيحقق.…وينقل منتجات كل بلد إلى شقيقاتها 

 ....فتكون لدينا شبكة اتصاالت كاملة مثلما نجد في أوروبا.بين جميع الدول العربية

 (2020سابع) الترم الثالث مراجعة للصف الأوراق  

 ---------------------المعلمة:  ----------------------الصف :   ------------------------االسم:
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 التالية:سئلة اقرأ ثم أجب على األ (الفردوس األخضر:)من الدروس المقررة ثانَيا 

 

 

 

 

 اقترح عنوان آخر للنص.                                                       –أ 

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

 قامت مملكة البحرين بإجراءات من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي  اذكرها.  -ب

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

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

 ؟المقصود بالزراعة المحميةما  -جـ

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

    مقصود بالمياة المعالجة؟                                                  ما ال-د

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

 :هـــــــــات من الفــــــــقرة  -د

 ................................)البيت(......   ...........جمع كلمة )أسلوب(...................-

 ..(........................مو وازدهارمعنى )البحرين أكثر ن  مضاد كلمة )أقدم(...............  -
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 هات ما هو مطلوب :-أوال:

 ---------------------واكب(:)معنى  واكب  أبي النهضة الحديثة  -1

 ----------------:  كلمة العقاقير(توفر الحكومة األدوية والعقاقير )مفرد  -2

 ------------------------: شرع أبي في العمل )معنى شرع( -3

 ------------------------:مضاد  كلمة )المدح( -4

لقد كانت هذة هي غاية البحرين الحديثة  ؟ عصرنا الحاضر  أكثر نضارة وإشراقا  .. لم ال تكون في 

للنهوض بالزراعة وتطويرها فواكبت أحدث األساليب العلمية في هذا المجال كإجراء التجارب 

والدراسات.. وقد أسفرت هذه الجهود عن نجاح أسلوب الزراعة المحمية بالبيوت البالستيكية..ومما 

ط الزراعي ما أقامته من مشروعات حيوية ..كتنقية المياة أي معالجتها لتكون صالحة يتصل بالنشا

 لري األراضي الزراعية وإقامة شبكة من المصارف لتصريف المياة الزائدة عن الحاجة.
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 -----------------------:جمع كلمة )حديث( - الحديث مع أمي ممتع  -5

 -------------------------تعني: -أغرق في الضحك -6

 --------------------تفرعت خطوط القطار في كل البالد )معنى تفرعت(:-7

 -------------------------مفرد كلمة) إمارات(:-8

 -------------------(:النشاط الرياضي الدائب مفيد للجسم )معنى الدائب-9

 -------------------شكر لها أبي صنيعها)معنى كلمة صنيعها(: -10

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

 يقول الشاعر :النصوص: 

 ا وانتقاال  وأجرينا البخار على حديد                فبز الريح جري  

 وسخرنا الفضاء لسابحات              علون على السحاب وقد تعالى

 وكان مناله قبــــــــــال  محـال  فعاش الناس منا في نعيم               

 أجب على األسئلة التالية: 

ذكر الشاعر عددا من األعمال التي يقوم بها العمال لعمارة األرض وتجميلها .اذكر  -أ

                                                               ثالثة منها. 

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

       ما أثر ما يقوم به العمال في حياة الناس؟ -ب

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

                                                         هات ما بين القوسين:-ج

 (...............................رواسي) ال معنى    (:.........................لجة الماءمعنى )

 ................................(.جواري)المعنى       ...................(.....سابحات)المعنى 

    ؟                     القصور الجبال احتماال ( ما المراد بهذا التعبير)فاقت -د

................................................................................................... 
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                  ما عالقة البيت األخير بما سبقة من النص؟                   -ه

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

                                                                           أكمل األبيات:-ي

 ..................................وألبسنا... .....       ......بأيدينا جعلنا...................

 وقضينا ...................................          ............وكنا في......................

 القواعد النحوية:

  -ا ما يلزم  مع الضبط  بالشكل:ابِن الجمل التالية  للمجهول مغيرً -1

 الجملة
 المبني للمجهول

  .تقرأ الفتاة القصة -1

  . صان الرجل الحقوق  -2

                                                            هات جمع الكلمات التالية:-2

 ........................                         ذئب.                  .........................           جامع 

 ..........................                     كتاب    .........................      ..                 مسجد  

                              استخرج من الفقرة مايلي:                          -3  

 

 

 مضاف إليه......................... فعل مضارع معتل اآلخر...........................................  

  ..................حرف عطف.....................        ............ب.......................أداه نص 

 .......................................ظرف مكان.  ................جر.........اسم مجرور بحرف  

 درجات( ثالث)                                                    أعرب ما تحته خط مما يأتي  : -4

 ..............................................................................  في عملكمتخلصون أنتم  .1

 .............................................................................. .  الطالب أعمالُترَصُد  .2

تتقن عملك عليك باالجتهاد والسعي نحو هدفك بخطوات مرتبة ثم ترتيب األوليات كي كي 

 التضيع الوقت فين ال يفيد.
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 ...................................................................الولد للنجاحيسع لم -3

 مواطنة                                      

     :أعلن الشيخ عيسى والية العهد البنه الملك حمد على أساس مبادئ أهمها-1

1-.............................................................................................. 

2-................................................................................................. 

             أكمل وظيفة كل محكمة ممايأتي: -2

                       
 )أ(

 )ب(                

            المحكمة المدنية

           القضاء العسكري

          المحكمة الدستورية

        مة االداريةكالمح

 

           : اآلتية الجمل في البدائل بين من الصحيحة اإلجابة راخت:  -3

 : الدولة في القوانين يضع الذي -1
 

 
 : من د ولة البحرين في القانون مصدر   -2
 
 
 يعتبر تأسيس المحكمة الدستورية من أهم االنجازات  الملك حمد: -3
 

 
 
 : البحرين في المحاكم أنواع من -4
 
 

 

 

 

 

 

  المدراء -د          الشعب ممثلي -ج             العمل وزير  -ب                  الشرطة -أ
 

 أوربا   -د    الكتب                -ج  الشريعة اإلسالمية           -التاريخ               ب -أ
 

 . دينية -د                سياسية -ج                       اقتصادية -ب               العسكرية -أ
 

 

 

 

 البشري -د        االقتصادي    -ج     االجتماعية            -السياسية           ب-أ
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 االمالء:

 

 

 

 

 

 

 نشاط اثرائي:

ض لها االنسان ؟اكتب فقرة عن أخطر الفيروسات التي قد يتعر  

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

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

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

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

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

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

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

 أجب على األسئلة التالية :

  -ماهو فيرس كورونا؟ -

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 صمم اعالن لتوعية المواطنين بمخاطر المرض وكيفية القضاء عليه:

 

 

 

 

 

 

 

 


