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  :أعيد كتابة الجملة حسب اإلسناد المطلوب  -

  .) كريم لتفوز في الّدارين وحّتى تنال رضا ّهللا عليك يا بنّي أن تسير على ھدي الّرسول ال(

  ...........................................................................عليك يا بنّيتي  -

  ..........................................................................عليكم يا أبنائي  -

  .............................................................................علينا جميعا  -

  :اسّطر الفاعل في ھذه الفقرة وأضبط شكل آخره  -2

قدم المساء ، ونفذت البضاعة ، وأنفض األوالد الّصغار ، فأسرع بائع الحلوى إلى المنزل 

  .حامال إلى زوجته وأوالده ما يحتاجون إليه 

مل الفعلّية الواردة في الفقرة الّسابقة إلى جمل أسمّية وأكتبھا في الجدول حسب أحّول الج -ب

  :عناصرھا 

  العنصر الّثاني  العنصر األول

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  .وأشكل آخره ) فردة م( أجعل الخبر في الجمل اإلسمّية الّسابقة  -ج

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

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

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

  .أسّطر الحال المفردة ، وأضع الحال المرّكبة بين قوسين  -3

أنطلقت الفراشة محلّقة في الحديقة ، ومّد الّنسيم كّفه إليھا فحملھا برفق ، ثّم أرسلھا سابحة 

  .في الفضاء 

  العدد المسند

20.... / 

تقييم مكتسبات  التالميذ 
 في نھاية الثالثي الثالث

 الّلغة 

 .................. 5: السنة : ...........................................اإلسم واللقب 

 
1معـ  

1معـ  

1معـ  

2معـ

2معـ  

1معـ  



  .أحّول إلى الّضمائر المذكورة  -4

  .أعد قراءة القّصة وال تقل إّني فھمت محتواھا ) : أنت(

  ) .....................................................................................أنت(

  ) .....................................................................................أنتم(

ني المذكورة بجمل أسمّية تبدأ بناسخ على أن يكون الخبر فيھا مفردة مع أعّبر عن المعا -5

  .شكل آخر أسم الناسخ وآخر خبره 

  .....................................................تشبيه وجه البنّية بالقمر المنير * 

  .............................................تحّول األرض الجدباء إلى جّنة خضراء * 

  ...............................................................استمرار برودة الّطقس * 

  ....................................................................تمّني دوام الّصحة * 

  :أتحّدث في الفقرة الّتالية عن نفسي  -6

وذات يوم أعّد حقيبته واستعّد للخروج ، فحاولت أّمه . إلى الّسفر كلّما مّر أمام المحّطة حّن 

  .إقناعه بالبقاء في القرية لكّنه أصّر على الّسفر 

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

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

  :أبّين وظيفة الكلمات والعبارات المسطرة بين قوسين -7

  .(...........). قصد اللّعبفي الّرحبة الواسعة كعادتھم ( .........)  أطفال القريةتجّمع 

إلى .........) (... باھتماميلعبون بالكرة ، واآلخرون تحلّقوا ينظرون (............)  ھؤالء

  .رفاق لھم يتسلّون بكّجاتھم 

  

  

  

  المعايير           

  مستوى التملك 

  معايير التمّيز  معايير الحد األدنى

  أ2معـ  2معـ  1معـ 

    0  0  - إنعدام التملك 

2.5  

  

  2.5  2.5  +دون التملك األدنى   2.5

  5  5  ++التملك األدنى 

  5    7.5  7.5  +++التملك األقصى 

1معـ  

2معـ  

2معـ  

2معـ  


