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 السؤال األولأسئلة. أجب عن  أربعةىذه الورقة ربتوي على 
 السؤالقط من واحًدا ف سؤاالً مث اخًت   .السؤال الثاينو

 الثالث والسؤال الرابع.
 .أسئلة فقط ثالثة اؼبطلوب أف ذبيب

 
 السؤال األول:

فقط من اؼبوضوعات اآلتية حيث ال يقل عدد   واحداكتب يف 
 كلمة:  154كلماهتا عن 

 اػبطوات اليت قامت ِبا اغبكومة لسعادة الشعب.( ٔ)
 "تنكو عبد الرضبن أبو االستقالؿ" .( ٕ)
 ." اعبار قبل الدار " اءاغبكم قوؿ( ٖ)
رسالة إىل صديقك األجنيب تتحدث فيها عن ماليزاي ( ٗ)

 وإنتاجها.
 .البضائع الية أفضل من البضائع اػبارجية( ٘)

 [ درجة ٖٓ ]

 السؤال الثاين
 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها: )أ( 

انفجار نعيش  اآلف  يف عهد التكنولوجيا  وعهد     
اؼبعلومات وعهد التدفق العلمي وعهد العوؼبة وغَتىا من 
اؼبصطلحات اليت على ما حققو اإلنساف من التقدـ العلمي 

 والفكري اؽبائل.
وما وصلت   كأف وسائل اإلعالـ جسر بُت الناس

إليو البشرية من معرفة، منها اإلذاعة والتلفزيوف والصحف 
ألقمار الصناعية. تستخدـ واجملالت والكمبيوتر واإلنًتنيت وا

الدوؿ يف العامل ىذه الوسائل لتوصيل اؼبعارؼ واؼبعلومات إىل 
 شعوِبا.

إف وسائل اإلعالـ  اليت ظهرت يف بالدان كثَتة 
متنوعة،  منها اؼبطبوعة مثل الصحف واجملالت ومنها اؼبسموعة 
مثل اؼبذايع واألشرطة منها اؼبرئية اؼبسموعة مثل القرص اؼبدمج 

لفزيوف. واإلنًتنيت  تقـو بدور ىاـ بواسطة شبكاتو والت
العنكبوتية العاؼبية، وأما األقمار الصناعية فتقـو بنقل اؼبعلومات 
مباشرة إىل شبكات التلفزيوف حىت يستطيع اؼبشاىدوف يف 

ماليزاي مثال أف يشاىدوا مراسم دينية يف مكة اؼبكرمة وقت 
 إقامتها.

مها كانت ذات ووسائل اإلعالـ إذا حسن استخدا
فوائد كثَتة فهي تستطيع أف تسَت ابلشعب كبو الوجهة اليت 
يرظبها ذووا  الرأي السديد والقيادة  الرشيدة  وىي تقدر على 
تكوين شخصية اإلنساف اؼبثقف القادر على مواجهة 

 التحدايت اؼبعاصرة.
وكل ما يبث يف وسائل اإلعالـ من العلـو واؼبعلومات 

الدينية وأخبار اجملتمع واألحواؿ  واألحداث واألحاديث
بورصات األسهم وتدشُت و السياسية  واإلعالانت التجارية 

 اؼببتكرات لو دور فعاؿ يف تثقيف الشعب وتربيتهم تربية صاغبة. 
 

 ما ىو العهد الذي نعيش فيو اآلف؟ ( ٔ)
 ألي غرض تستخدـ الدوؿ وسائل اإلعالـ؟( ٕ)
ئل اإلعالمية اؼبطبوعة اذكر مثاال واحدا لكل من الوسا( ٖ)

 والوسائل اإلعالمية اؼبسموعة.

 ما دور األقمار الصناعية ؟( ٗ)
مىت تستطيع وسائل اإلعالـ أف تسَت كبو األىداؼ ( ٘)

 اؼبرسومة؟
 كيف تثقف وسائل اإلعالـ الشعب ؟( ٙ)
 اذكر الوجو  البالغي للعبارة اليت ربتها خط.( ٚ)

 [ درجة ٕٔ ]

يقل عدد كلماهتا عن ثالثٌن   اكتب فقرة قصًنة ال)ب( 
 كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية:

وبتفل زميلك بعيد ميالده، اكتب بطاقة التهاين معربا 
 عن شعورؾ.
 درجات[ ٘ ]    

 
 )ج( اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا :

 "لو ال الوائـ ؽبلك األانـ"
 درجات[ ٗ ]
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 السؤال الثالث:
 ة:)أ( ماذا تقول يف ادلواقف اآلتي

 تدعو زمالئك للمشاركة يف مهرجاف األنشطة الالصفية.( ٔ)
 .تطلب اؼبساعدة من أختك الصغَتة لغسل الكأس( ٕ)
 .تريد أف تستعَت اؼبسطرة من صديقك( ٖ)
 هتٌتء اؼبسلمُت دبناسبة قدـو شهر رمضاف. ( ٗ)
تذكر أخاؾ الصغَت الذي يركب الدراجة للرجوع قبل ( ٘)

 .اؼبغرب
 درجات[ ٓٔ]

 ن ما أييت يف مجل مفيدة :كوّ )ب(  
 صبلة اظبية خربىا صبلة اظبية.( ٔ)
 اظبية فيها نعت سبيبصبلة  ( ٕ)
 مفعوؿ مطلقصبلة فيها ( ٖ)
 فيها مستثٌت ب "سوى"صبلة ( ٗ)
 فيها اسم من األظباء اػبمسةصبلة ( ٘)
 درجات[ ٓٔ]     
 

مث ضعها يف  اجعل كل فعل من األفعال اآلتية مصدرا)ج( 
 دة:مجل مفي

 كتب( ٔ)
 انقش( ٕ)
 بلَّغ( ٖ)
 اجتمع( ٗ)
 أكـر( ٘)
 درجات[ ٓٔ]     

 استعارة: أييت ما اجعل)د( 
 سيدان ضبزة مثل األسد ( ٔ)
 يركب الطلبة السيارة كالربؽ اىل القاىرة( ٕ)
 مشى الرجل كأنو سلحفاة( ٖ)
 تزوج أخي من الفتاة كالقمر( ٗ)
 العلماء قبـو يف السماء( ٘)

 ات[درج ٓٔ]     
 

 السؤال الرابع:
 )أ( ضع الرتاكيب اآلتية إىل مجل مفيدة:

 الطالب اؼبثايل ( ٔ)
 وسائل اإلعالـ ( ٕ)
 مشهور بػػػػػػ( ٖ)
 اؼبناطق الصناعية( ٗ)
 يؤدي إىل( ٘)
 درجات[ ٓٔ]     
 

 

 :خاطب "الطالب" ابلعبارات اآلتية مع تغيًن ما يلزم)ب( 

 ( عليك أف تقرأ ىذا الكتاب.ٔ)
 تنم يف الفصل.ال ( ٕ)
 صم رمضاف وصّل الًتاويح.( ٖ)
 إف ذبتهد ستنجح يف االمتحاف.( ٗ)
  ساعد من وبتاج إليك.( ٘)
 درجات[ ٓٔ]     
 

 

 :ىات مثاال دلا أييت مث ضعو يف مجل مفيدة)ج( 

 اسم الفاعل( ٔ)
 اسم اؼبفعوؿ( ٕ)
 اسم الزماف( ٖ)
 اسم اؼبكاف ( ٗ)
 اسم اآللة( ٘)
 درجات[ ٓٔ]     
 

 

 اجعل ما أييت خربا طلبيا :د( )
 لقد قبحت ماليزاي يف توحيد سكاهنا.( ٔ)
 اؼبناطق الصناعية كثَتة يف شاه عامل.( ٕ)
 كبن نطيع أوامر هللا و الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.( ٖ)
 ليجتهدّف العماؿ يف أعماؽبم. ( ٗ)
 وهللا إّف بذؿ اعبهد يرفع مستوى اؼبعيشة.( ٘)
 درجات[ ٓٔ]     
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