
فً مادة  لاختبار الثالثً األوالمدرسة االبتدائٌة الروابً 
قواعد اللغة 

أ و ب  5: القسم
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: أقرأ ما ٌلً وأعمر الجدول/1

وتحصلت على  ،استرجعت تلك األرض التً فرطت فٌها ،حالما عدت إلى القرٌة
جعلنً أحقق أرباحا  مما كل ذلك إلى جانب مساعدة صدٌقً مصطفى لً. قرض

. مشروعً وتوسٌعه تطوٌر شجعتنً على

أسماء معرفة 

" ال"معرفة ب أسماءإشارة أسماء أسماء علم أسماء نكرة 

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

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

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

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

. قصارى جهدي فً الحصول على إنتاج وافر جٌد بذلتلقد  :أقرا ما ٌلً -أ /2
الضرورٌة بكمٌات  ةواستعملت األسمد .عملٌة الحرث والزراعة بنفسً فواكبت

  .تمنٌتوكان لً ما . مدروسة
أضع األفعال المسطرة فً الجدول التالً ثم ألون حروف الزٌادة باألخضر   -ب

فعل ثالثً مزٌد بحرفٌن فعل ثالثً مزٌد بحرف فعل ثالثً مجرد 

 ........................ ........................ ........................
 :ل المعتل بٌن قوسٌنأضع الفعل الصحٌح فً إطار والفع/ 3
وعال صٌاح العملة  .خشابجالت العربات والجرارات محملة بالجذوع واأل  

فما قدم المساء حتى كانت . وشخٌر المجرفات ودوي المحركات الضخمة
. ومواد البناء قد حملت ،والسواقً قد شقت ،األخشاب قد رفعت

ما  شكل األفعال وأغٌروأ( هم)اسند أفعال الجملة التالٌة إلى ضمٌر الغائبٌن/ 4
: ٌجب تغٌٌره

قرأ الكتب التً تبحث فً الفالحة، دخل على مواقع تهتم بهذا المجال   
. باألنترنات، وما ٌئس حتى وجد ما ٌشفً غلٌله

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

 ..............................................................................
استعٌن باألفكار اآلتٌة ألكون نصا اضمنه أفعاال ثالثٌة مجردة ومزٌدة / 5

: وصحٌحة ومعتلة وأسماء نكرة ومعرفة
  .البدء بتقدٌم مطلب إلى البنك-
. من القمح اقتناء آالت حراثة عصرٌة وبذور ممتازة -

. على إنتاج وافر بذل الجهد فً الحصول  -
. تحقٌق أرباح مشجعة -



 
 
 
 

   

 

   

. تطوٌر المشروع وتوسٌعه -
 ..............................................................................

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

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

جدول إسناد األعداد 

المعاٌٌر 
 المستوٌات

أ 1مع
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 1عتبة
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 2عتبة
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