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ً                                     ًًًًًًًً:ًفهمًالمضمونً:ًأولاً
 عما يليها من أسئلة :  يبجيًدا ، ثم أج قصةاقرأ ال

نية لب  ا . كان هناَك شاٌب يرعى الماشيَة في الغابات والجبال والوديان . كان طويل القامة، قوي  1
 لذلك سماه أهل قريته ))كاسر(( . باِع ،، متين  العضالتِ ، شرس  الط  

يشاهدوا ل ؛، فيتجمع حوله الناس  عاد كاسر مساًء إلى القرية ومعه ثعلٌب كبيرٌ  . فكم مرة  2 
، كاسر عاد فيه  لى األرض ميًتا . إلى أن جاء يومٌ ا عهذا الحيوان المشهور بخبثه ، ممددً 

خص في القرى المجاورة ، إال جاء ضخًما. في ذلك اليوم لم يبق ش وهو يحمل على حماره أسًدا
 ليشاهد هذا الحيوان الضخم  ، وكيف تم قتله.

كيف صرعه . سأله أحدهم عن السالح الذي يستعمله ليقتل به  . ظل كاسر يشرح لهم بفخر  3
من جلد خروف ، وقال : أقوم  وخنجره وقطعةً يوانات المفترسة .  رفع كاسر عصاه هذه الح

على يدي اليسرى ، وأقدمها للحيوان ليعضها ، وبيدي اليمنى أنهال  بلف هذه القطعة من الجلد
صا واحدة ع ر صريًعا . أما الثعالب ، فال تحتاج إلى أكثر من ضربةِ بالخنجر على رقبته ، فيخ  

 8درجات:                           8فهم المضمون ، أرميها بها ، ألنها ال تهاجم اإلنسان .
/ 

 
  2/                     استخرج من القصة ما يأتـي :                             

 .................................................................................. : ألولىمن الفقرة ا ( ضعيف الجسم )  ضادم
 ........................................................................................................مضاد ) طيب ( من الفقرة األولى : 

 .......................................................................................................مرادف ) الكبير ( من الفقرة الثانية : 

  ...........................................................................................................:  من الفقرة الثالثة ( أليفة)  ضادم
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                         ما المهنة التي يعمل بها كاسر ؟                   -2
/1 

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

 1/     ما اسم الحيوان الضخم الذي عاد به كاسر فجذب ذهول  أهل القرية  ؟  -3
...................................................................................................................................................................................... 

 1/        ما األدوات التي يستخدمها كاسر لصيد الحيوانات ؟                  -4
....................................................................................................................................................................................... 

 1/         أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟                                      -5
 ى رقبته ، فيخر صريًعا . أنهال بالضرب عل

 رقبته ، فيسقط ميًتا .  أضربه على
....................................................................................................................................................................................... 

 1/        ما رأيك في شخصية كاسر ؟ ولماذا؟                               -6
 ............................................................................................................... ألن...........................................................

 

 1/                                                اكتب عنواًنا مناسًبا للنص -7

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

 / 7                                           :درجات  7 *النصوص الشعرية
 

 :  (جدتي ) من قصيدة اآلتيةاألبيات اقرأ 

 أحنى عليَّ من أبي                 لي جدَّة ٌ ترأُف بي  - 1
ني  - 2  تذهب فيه َمذهبي                  وكلُّ شيٍء سرَّ
 كلُّهم لم تغضب                إن غضَب األهُل عليَّ  - 3
ب                   مشى أَبي يوماً إليَّ  - 4  مشية َ المؤد  
ب               غضباَن قد هدَّدَ بالضْر  - 5  ب وإن لم يَضر 
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د لي منهُ    - 6   يغيَر َجدَّتي من َمهَرب               فلم أَج 

 /4                                         مرادف الكلمات التالية :  ما – 1س

 . ..........................................: مهربي   -2...........................................  سَرني  – 1

  /1                                  شرًحا أدبًيا. والثاني  اشرح البيت األول :2س

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

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

 /1     ؟                       صورة جمالية وضحها  في البيت السادس : 3س
....................................................................................................................................................................................... 

 :   لبيت الدال على المعنى التاليا ما: 4س

َرْت معي جدتي .  / 1                                     إذا سَرني شيء س 
....................................................................................................................................................................................... 
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                                           درجة 51القواعد النحوية : ثانيًا 

المصطفى وأخوه من الرضاعة.  ،هوعم  النبي الشرف أعظم نال, حمزة بن عبد المطلب قائد عظيم
 ا عن اإلسالم. ستبسل دفاعً يخيه، و أبن الحمزة ينصر ا كان

 / 4                                              استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:  -1س
 .....................................: ضميًرا منفصاًل  -أ

 ........................................ : اا مجرورً اسمً  -ب

  .................................. ا:ماضيً  فعالً  -ج
 ................................ :مضارًعا فعالً  -د

 /2                                                           سؤااًل لكل جواب ضع -2س
 .................................................................................س:

                                                   تلميًذا الصف الرابع ثالثون عدد تالميذ
 6/                              تية بما هو مطلوب بين القوسين:الفراغات اال  أكمل -3س

 ( فعل مضارع مرفوع بالضمة )  .صيًفا حرارة الجو  ................ -أ

 (فقط .   ) أداة جزم   األمطارمياه  ز على تعتمد زراعة األر ...............  . -ب 
 ) اسم مجرور ( ................................ . تتجه النحلة  إلى -ج

 ( )ضمير متكلم   رائعةقرأت  قصَة   ................... -د
 (نصب أداة  )  األرض. الفالح يحرث   ............................ -هـ
              صل(نف)ضمير مالواجب.  اللتان أدتا  ....................... التلميذتان -و

 .هو يساعد أم ه في تدبير المنزل

 3/                         :  ألى الضمائر التالية  فردلعبارة السابقة المأسند ا -4س
 ........................................................................................................................................................: أنا

 ............................................................................:أنتَ 
 ............................................................................نحن.
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 مملكة البحرين
 تعليمالوية التربوزارة                   

للهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان ا
فّهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل 

الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم 
اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، 

عتك، إنك على كل شيء قدير، وأسرارنا بطا
ونعم الوكيل حسبناهللا

 

 

 اعداد .أخديجة العامر 

 اشراف مديرة المدرسة 

 أ.أمل الحسيني

 


