وزارة الرتبية الوطنية

مديرية الرتبية لوالية قاملة

ابتدائية :عبد احلميد بن ابديس
األستاذ  :دمحم علي عبادنة

االسم و اللقب ....................... :

املدة :ساعة ونصف

اختبار الثالثي الثالث يف مادة اللغة العربية
السند

إن العصر الذي نعيشو ىو عصر السرعة ،حيث أصبحنا نجد الحاسوب في كل مكان في المحلت التجارية الكبرى ،حيث

تسجل عميو عمميات البيع والشراء  ،كما نجده في المطارات وعند الطبيب ول يخمو منزل منو  ،فيو يوفر لجميع السرة
المعمومات المفيدة وال لعاب المسمية ولو مجالت استعمال كثيرة .
البناء الفكري:

 -1ماذا يوفر الحاسوب للسرة ؟
.......................................................................
 -2اختر العنوان المناسب لمنص وضع علمة  +في بطاقتو
الهاتف النقال

الحاسوب

التلفاز

 -3اشرح الكممة التالية :المعمومات = ...........
ضع كممة المعمومات في جممة مفيدة .
.......................................................

البناء المغوي :

-1اكتب أسئمة للجوبة التالية ()1,5
 .................................................................................................................؟في القسم  35تمميذا .

..................................................................................................................-؟

نعم راجعت دروسي .
 ......................................................................................؟ىذه اليدية لخالي محمد .

 -2حول الفعل الماضي إلى المضارع و المضارع إلى الماضي .
فعل ماضي

فعل مضارع

فرح

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

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

يكتب

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

يرسم

دخل

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

 -3حول الجممة التالية إلى المثنى و إلى الجمع .
المعمم يحمل القمم .
المثنى :

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

الجمع :
.....................................

 -4أجب حسب المثال  :الورقة خضراء
 التفاحة صفراء المون -الوردة ........

العشب أخضر

الموز  ........المون .

لون الدم أحمر .
البحر أزرق .

 -السماء ........

 -5صنف الكممات التالية في الجدول التالي  :الحاسوب – المعمومات – نجد  -يوفر
فعل

اسم

 - 6اكتب بخط واضح:
استخدامات الحاسوب كثيرة ومتنوعة

 -7إملء :

الوضعية اإلدماجية ( )4اختر بين  1و . 2

 -1رتب الجمل اآلتية لتكون فقرة
 -واشترى لي حاسوبا رائعا.

بمناسبة حصولي عمى معدل عالي . ذىبت مع أبي إلى محل بيع الجيزة اإل لكترونية .-فََشكرتو عمى اليدية وعدنا إلى البيت فرحين .

 -2منذ القديم و اإل نسان يطور أجيزة ال تصال فمن الراديو إلى التمفاز و من التمفاز إلى جياز الحاسوب .
تحدث في فقرة صغيرة ل تتعدى  4أسطر عن جياز الحاسوب و مختمف مكوناتو .

بالتوفيق

