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 اختبار الفصل الثالث في اللغة العوبية  تجريبي نموذج 

 المعلم بوعالممن اعداد    

 النص -
بشهد العالم في عصرنا الحالي تسارعا مذهال في االختراعات التكنولوجية المتنوعة , والتي -      -

من توفير للوقت واختصار  : الذي يقتنيها دون تردد النها تخفف عنه مشقة الحياة االنسانتغري 
 لألعمال وعدم التنقل النجازها  فمن مذياع الى تلفاز الى هاتف .الى.............

كل هذا بفضل عقل االنسان الذي وهبه هللا   ألم يذكر سبجانه وتعالى في القرآن الكريم أول        -
        والناس أجمعين أن العلم هو أساس نجاح األمم للمسلمين كلمة نزلت وهي( اقرأ )  وهذا ليبين
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 ماهي فوائد االختراعات التكنولوجية في حياة االنسان؟ 2  
  منحه –مدهشا استخرج من النص مرادف الكلمتين   3  

 ن)3(حول اللغة 2       
 أعرب ما تحته خط في النص 1  
 استخرج من النص وامأل الجدول  2  
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ن)4( الوضعية االدماجية 3ذ       
  

 في وسط هذا العالم  المزدهر باالختراعات و االكتشافات اتر اختراعا وتحدث عنه                   
 

مبينا مزاياه وسلبيات استعماله السيء موظفا جمع مذكر سالم و صفة منصوبة               
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 االجابة النموذجية 
 

 حول المعنى   
 اعات     *   االختر1
من توفير للوقت واختصار  : انها تخفف عنه مشقة الحياةفوائد االختراعات في حياة االنسان أنها     2      

 تنقل النجازهالألعمال وعدم ال
 مدهشا = مذهال             منحه = وهبه    3     

 
 حول اللغة   

 االعراب1
 االنسان . مفعول به منصوب وعالمة تصبه  الفتحة الظاهرة على آخره 

للمسلمين  .  ل الالم  حرف جر
 المسلمين  اسم مجرور ب الالم وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره                                

 
ملء الجدول 2

 

جمع مؤنث  اسم موصول
 سالم

جرف ينتهي  اسم اشارة
 بالف لينة

 الى هذا االختراعات الذي
التوظيف 3

 أنتما تقتنيان          أنتم تقتنون 
 
الوضعية االدماجية 

حسن المواضيع لنصححها بعد وضع سلم تنقيط ان شاء هللاأنشروا أ 

تقبل هللا الصيام و القيام                                    

ل لكلمات النصآسف   لعدم وضع الشك 

والدليل على ذلك  بسطوا لهم الموضوع حتى يستوعب أكبر عدد من التالميذ
شهادة التعليم االبتدائي فهي في متناول أغلبية التالميذمواضبع امتحان 

وهللا الموفق 
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