
 سؤاال.  ٓٗالورقة ربتوي على  ىذه
 أجب عن األسئلة مجيعها. 
 .الورقة ادلطلوب أف ذبيب يف ىذه

 

 عن ادلفردات : 6إىل السؤال  1 السؤال

 ها خط يف اجلمل اآلتية:تمعاين الكلمات اليت حت هات

 .يف التدريس احلديثة( يستخدـ ادلعلم التكنولوجيا ٔ)

 اجلديدة/ادلعاصرة :اإلجابة
 ن الكبائر.ع جيتنبوفؤمنوف ( ادلٖ)

 يبتعدوف: اإلجابة
 اإلماـ خلفيصلي ادلأمـو ( ۳)

 وراءاإلجابة: 
 

 هات مضادا للكلمات اليت حتتها خط
 احلجاج من مكة ادلكرمة. عاد( ٗ)

 جاء/ذىب/حضراإلجابة: 
 ادلكتب. فوؽ( القط ٘)

 ربتاإلجابة: 
 . القرية( يزور االبن أبويو يف ٙ)

 ادلدينةاإلجابة: 
 
 عن النحو ۷۱إىل السؤال  7 لسؤالا

 فعل الشرط وجوابه من العبارات اآلتية استخرج

 د.حص من زرع( ٚ)

 .ةظلر حيمل الناس ادلط ادليتأي ىتم( ۸)

 ـ.دين يف العمل ما نأ( كيفما تتٜ)

 
 :اإلجابة 
 الشرط جواب الشرط فعل السؤاؿ

 دحص زرع (ٚ)
 حيمل يتأي (ٛ)
 ـدن ينأتت (ٜ)
 

  منه يف العبارات اآلتية :تثين وادلسينثادلست عني

 .( قاـ الطالب إال دمحمآٔ)

 .ُتتحصف ی( قرأت الكتاب يف الفصل سو ٔٔ)

 عاد الرجاؿ ما عدا زيد.( ۲۱)

 :اإلجابة 
 ادلستثٌت منو ادلستثٌت السؤاؿ

 الطالب دمحما (ٓٔ)
 الكتاب ُتتحصف (ٔٔ)
 الرجاؿ زيد (ٕٔ)
 

 خط فيما أييت إعرااب اتما :أعرب الكلمتني اللتني حتتهما 

 .الوالدينجيب على األبناء أف يطيعوا أمر ( ۲۳)

 مضاؼ إليو رلرور ابلياء :اإلجابة
 يف قراءة القرءاف ، اي زينب وصلوی! تكسال( ال ٗٔ)

 فعل مضارع رلزـو حبذؼ النوفاإلجابة: 
 

 :ية مع ذكر عالمة إعراهباتاألمساء اخلمسة يف اجلمل اآل حدد

 أخا سليماف يف السوؽ .رأيت ( ۲5)

 ( محو عائشة مسافر إىل لندف .ٙٔ)

 ال تصلح اذلاتف اليدوي على غَت ذي خَتة .( ۲۱)

 : اإلجابة

 اإلعراب عالمة اخلمسة األمساء السؤاؿ
 األلف أخا (٘ٔ)
 الواو محو (ٙٔ)
 الياء ذي (ٚٔ)
 

 عن الصرف ۸۱ - ۷۱ السؤال

 :رفيا للكلمات اليت حتتها خطصوزان  هات

 اجلد على السرير . ـان( ٛٔ)

 فعل :اإلجابة

 .ادلدير سيارة جديدة اشًتي (۲۱)

 افتعل :اإلجابة

 .الدروس يف ادلكتبة يناقشنالبات الط( ۱۲)

 يفاعلن :اإلجابة
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األفعال من العبارات اآلتية مع بيان نوعيها اجملردة  استخرج
 وادلزيدة .

 ( إذا زلزلت األرض زلزاذلا .ٕٔ)

 .س بعد سقوطو على األرضيةأانكسر الك( ۱۱)

 يفحص الطبيب ادلرضى يف ادلستشفى( ۱۳)

 
 :اإلجابة 
 األفعاؿ نوع األفعاؿ السؤاؿ

 اجملرد زلزلت (ٕٔ)
 ادلزيد انكسر (ٕٕ)
 اجملرد يفحص (ٖٕ)
 

الفراغات ابمسي اآللة والزمان مستعينا ابلكلمات اليت  امأل
 بني القوسني :

 ( ولد)  .ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ ولدمبػػػػػػػ ( حبتفل ادلسلموفٕٗ)

 أسطر() .ونكاد  يف مسطرة بيع التاجري( ۱5)

 (غسل) .الغسالةبػػػػػغسل األـ ادلالبس ( تٕٙ)
 

 :اسم الفاعل من الكلمات اليت حتتها خط فيما أييت هات

 .فريق قدح على فريق سراوؽ يف ادلباراة صرتان( ۱۱)
 منتصر :اإلجابة

 .ةرسادلعلمة بسيارهتا إىل ادلد ساقت( ۱۸)

 سائقة :اإلجابة
 

 عن البالغة : 44إىل السؤال  ۸۲ السؤال

 أييت:نوع التشبيه ابعتبار األداة ووجه التشبيه فيما  من

 الكتاب مثل الصديق نفعا( ۱۱)

  ادلرسل ادلفصل :اإلجابة
 ( األـ وجهها بدر يف السماء .ٖٓ)

  البليغ :اإلجابة
 أنت صلم رفعة وضياء . (ٖٔ)

 دلفصلادلؤكد ا :اإلجابة

 

 :احلقيقة أو اجملاز للعبارات اآلتية زمي

 طارت ادلشكالت من حيايت .( ۳۱)
 اجملاز :اإلجابة

 . نربادل علىالعامل خيطب ( ۳۳)

 احلقيقة :اإلجابة

 ( حاربت احلكومة مدمٍت ادلخدرات.ٗٔ)

 اجملاز :اإلجابة
 
 الطباق وادلقابلة مما أييت : زيم

 اي .( أان أشرب القهوة وال أشرب الشٖ٘)

 الطباؽ :اإلجابة
 .لىاجعاقل خَت من صديق  وعد( ٖٙ)

 ادلقابلة :اإلجابة 
 يك.علـو يو  كاف : يـو لمو يىر دال (ٖٚ)

 الطباؽ :اإلجابة

 
 :يةترب وأدوات التوكيد يف اجلمل اآلاخلرب ضأ بني

 هم.الطالب معلم فليساعد( ۳۸)

 الدين عند هللا اإلسالـ . فإ( ۳۱)

 ارا.يناـ الطفل هن قد( ٓٗ)

 
 : اإلجابة

 التوكيد أدوات رباخلرب ضأ السؤاؿ
 الـ التوكيد ، نوف التوكيد اإلنكاري (ٖٛ)
 إف الطليب (ٜٖ)
 - ابتدائي (ٓٗ)
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .أربعة أسئلة ىقة ربتوي علر ىذه الو 
  م اخًت سؤاال واحدا من ينأجب عن السؤاؿ األوؿ والثا

 .الث أو السؤاؿ الرابعثالسؤاؿ ال
 .يب عن ثالثة أسئلة فقططلوب أف ذبادل
 

 :السؤال األول
اكتب يف موضوع واحد فقط من ادلوضوعات اآلتية حبيث ال 

 ::كلمة  ٓ٘ٔيقل عدده عن 
 .األماكن السياحية اجلذابة يف ماليزاي  (1)
 .الت التجاريةحمل( التسوؽ يف إ) 
 .( خطبة عن أمهية الصالة وآاثرىا يف حياة ادلسلمٖ) 

 .قاية خَت من العالجالو   )4)
 .( قاؿ احلكماء : اجلار قبل الدار٘) 

 ة[جر د ٖٓ ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلجابة:

 األماكن السياحية اجلذابة يف ماليزاي( 1)
 

ماليزاي من أشهر الدوؿ السياحية يف آسيا، تعرؼ :  مقدمة
 وروعة ادلناظر وخالبة الشواطئ. جبماؿ الطبيعة

 : أفكار
 ابجلزر الساىرة، مثل جزيرة لغكاوي وجزيرة تشتهر ماليزاي -

 ريدنج وجزيرة تيومن.
تتميز ماليزاي ابدلناطق الطبيعية الرائعة، مثل مرتفعات   -

 كامَتوف وحبَتة جيٍت
تعرؼ بالدان ابألماكن ذات اآلاثر التارخيية، مثل منتزه اي  -

 فاموسا ومتحف ماليزاي الوطٍت.
الت الكافية للسياح، على احلكومة إىعداد التسهي: خامتة

 وعلى ادلواطنُت احملافظة على نظافة البالد و أمنها.
 
 
 التسوق يف احملالت التجارية( 2)

 
كواال دلبور من أفضل ادلراكز التجارية للتسوؽ   : مقدمة

 للمسافرين الباحثُت عن األمتعة القيمة ادلتنوعة.
 : أفكار

س سوؽ سوغاي واغ، يوجد فيو منتجات سلتلفة كمالب -
 وكومبيوترات وموابيالت.

السوؽ التجاري يرتكز ىذا السوؽ إىل بيع اذلدااي التذكارية  -
 ادلصنوعة من القصدير.

رلمع كي ايل بالزا يتميز دبختلف احملالت ادلخصصة يف  -
بيع الساعات وزلالت بيع احللي الذىبية وزلالت بيع 

 احلقائب وغَتىا.
راكز التجارية، وديكن تعترب كواال دلبور من أكرب ادل : خامتة

 للسياح الذىاب إليها والتسوؽ فيها بفرح وسرور.
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 خطبة عن أمهية الصالة وآاثرها يف حياة ادلسلم  (3)

 
الصالة ركن من أركاف اإلسالـ، وتعترب عماد الدين،  : مقدمة

 وللصالة أمهية كبَتة وآاثر فعالية يف حياة ادلسلم.
 
 : أفكار 
 د وربو ووسيلة التقرب إىل هللا.تقوية الصلة بُت العب  -
 تزكية النفوس وتطهَتىا من الذنوب وادلعاصي.   -
تعليم ادلسلمُت على تنظيم الوقت وااللتزاـ بو واحًتاـ  -

 القوانُت اإلسالمية.
 

 جيب على ادلسلمُت أداء ىذه العبادة أداء حسنا. : خامتة
 
 
 الوقاية خري من العالج (4)
 

صحة البدف وعافية اجلسد اىتماما  يهتم اإلسالـ ب : مقدمة
 كبَتا، وينهى عن عدـ ادلباالة أبسباب ادلرض.

 
 : أفكار

، لعب زيد كرة القدـ. وبعد أف يتعب رجع إىل   - ذات يـو
 البيت.

قبل أف يناـ، نصحو األب ابستخداـ الناموسية، ولكنو  -
 يهمل عنو، فناـ بدوف استخدامها.

ابو احلمى فتأمل أتدلا لدغتو البعوضات عندما يناـ، فأص -
 شديدا، وأرسلو أبوه إىل ادلستشفى.

 
إف احلماية القليلة عن األمراض أكثر نفعا وأكرب  : خامتة

 فائدة من النداوي بنفسو.
 

 
 قال احلكماء : اجلار قبل الدار (5)
 

 يهتم اإلسالـ حبقوؽ اجلَتاف وحسن ادلعاشرة معهم.   : مقدمة
 

 : أفكار
 إف اختيار اجلَتاف أمر مهم وضروري يف احلياة. -
 اجلَتاف ذلم حقوؽ كثَتة. -
ينبغي لنا االىتماـ ابختيار اجلارقبل الدار وأف نعامل  -

 اجلَتاف حبسن ادلعاملة.
 

كل من األفراد واجلَتاف يلعبوف دورا ىاما يف وحدة   : خامتة
 األمة لضماف استقرار البالد

 
  



 :السؤال الثاين 
 : لة اليت تليهائية  م أجب عن مجيع األستالقطعة اآل رأأ اق

لقد اىتمت حكومتنا ادلاليزية إبعداد الطاقة البشرية  
بلدىم. فهذه العناية  لتكوف قادة ادلستقبل ادللتزمُت خبدمة

 .ابلشباب أمر ضروري يف مواجهة ربدايت احلاضر وادلستقبل
انمج اخلاص ت حكومتا الرب أأنش ،ومن أجل ذلك  

ىذا ادلشروع رلموعة  ويسمى ابخلدمة الوطنية. وقد شارؾ يف
من الشباب بعد إمتاـ دراستهم للمرحلة الثانوية. وذلك 

بية العسكرية والقيادة االجتماعية والًت  الكتساب ادلهارات
 .اذلادفة إىل فتح أبواب ادلستقيل أمامهم

فوزارة الدفاع ادلاليزية أخذت مسؤولية يف  ،وتبعا لذلك  
التدريبات العسكرية للطلبة.  يذ الدورات التدريبية على طرازتنف

 .اءثنوىي مفروضة عليهم دوف أي است
 :فإّف أىداؼ اخلدمة تتمثل يف األمور التالية

غرس حب االنتماء اإلجيايب للوطن عند الشباب   .ٔ
بياف القيم  عرب ادلعسكر وحملاضرة. ويهدؼ ىذا إىل

مثل الزايرة إىل ادلثلى من خالؿ اخلدمة االجتماعية 
 .بيت األيتاـ

رفع مستوى اإلعداد البدين والرايضي يف صفوؼ  .ٕ
يكوف  الشباب بواسطة التدرييات العسكرية حىت

صاحب اجلسم سليما من األمراض وغَتىا. وذلك 
كاجلري والقفز وكذلك  من خالؿ التدريب الرايضي

 .تدريب األسلحة اخلفيفة والتعرؼ عليها
فات احلميدة كالثبات تربية اإلنساف على الص .ٖ

ذلو  واالستقامة واالعتماد على النفس. فكل ىذا
 .سبيل بناء العمراف البشرّي ادلتميز

وتوزع دلشاركي الدورة أزايء للتدريب العسكري وتُػْعَطى ذلم 
التدريبية دلدة ثالثة أشهر. وىي  رلاان .وتبلغ مرحلة النشاطات

حي وتنفيذ ربتوي على الرايضة الصباحية واالجتماع الصبا
 .والنشاطات التدريبية الكتساب ادلهارات العسكرية الدروس

وحىت تتحّفق تنمية الوعي العسكري لدى الشباب فال   
أثناء ادلشاركة يف ىذه  بّد ذلم ابجلّد وادلثابرة وروح االنضباط

الدورة. وعلى ىذا دثهم احلكومة على بناء الوطن حبب النظاـ 

البناء حىت تؤقلهم ليكونوا مواطنُت  من خالؿ الربانمج وااللتزاـ
 .لهمبصاحلُت لوطنهم ومستق

 
 :األسئلة

 عداد الطاقة البشرية؟اي إبلػماذا اىتمت ماليز ) ٔ)
اىتمت ماليزاي إبعداد الطاقة البشرية لتكوف قادة الػمستقبل  -

 .الػملتزمُت بػخدمة بلدىم
 
 ؟مج الػخاص الذي أنشأتو الػحكومة للشبابانما ىو الرب ( ٕ)
الربانمج الػخاص الذي أنشأتو الػحكومة للشباب الػخدمة  -

 .الوطنية
 
 مىت يشارؾ الشباب يف مشروع الػخدمة الوطنية؟) ٖ)
يشارؾ الشباب يف مشروع الػخدمة الوطنية بعد إتػماـ  -

 .دراستهم للمرحلة الثانوية
 
 اذكر ىدفا واحدا من أىداؼ الػخدمة الوطنية؟ )ٗ)
لػخدمة الوطنية غرس حب االنتماء الواحد من أىداؼ ا -

 .اإليػجايب للوطن عند الشباب عرب ادلعسكر واحملاضرة
 
 ع دلشاركي الدورة؟ز ماذا يو  (٘)
 .يوزّع لػمشاركي الدورة أزايء للتدريب العسكري -
 
 كيف تتحقق تنمية الوعي العسكري لدى الشباب؟ (ٙ)
لػمثابرة تتحقق تنمية الوعي العسكرّي لدى الشباب ابلػجّد وا -

 .وروح االنضباط أثناء الػمشاركة يف ىذه الدورة
 
 .اذكر الوجو البالغي يف لعبارة اليت ربتها خط (ٚ)
 .اجملاز ادلرسلالوجو البالغي يف العبارة اليت تػحتها خط  -

 [درجة ٕٔ]
 

  



كلمة   34اكتب فقرة قصَتة حيث ال يقل عدد كلماهتا عن  ـــــب
 : مستعينا ابلتوجيهات اآلتية

قد انتقل جد زميلك إىل رمحة هللا تعاىل. اكتب بطاقة 
وتنصحو ابلصرب أماـ قضاء ه َد جدّ تعّزي فيها زميلك الذي فَػقَ 

 .هللا وإرادتو
 [درجات ٘]

 اإلجابة:
 اي زميلي  سلاطب
 تعزية / على موت جدؾ  مناسبة

 أشعر ابحلزف/ أنصك ابلصرب   تعبَت / شعور
 أف يرمحو و ادخلو مع الصاحلُت  أدعو إىل هللا رجاء / دعاء 

 
 :اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا  ـــج

 " ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا"
 [درجات ٗ]

 اإلجابة:
   إف الدين والدنيا أمر مهم وضروري يف احلياة  -
على اإلنساف أف جيتهد يف حياتو الدنيوية وال يكسل  -

 يف العبادة 
 يضمن السعادةالتمسك أبمر الدين والدنيا  -

 

 :السؤال الثالث
 :أ ماذا تقول يف ادلواقف اآلتية

 .ألختك اليت تزوجت يف العطلة ادلدرسية (ٔ)
 .ابرؾ هللا لك وابرؾ عليك ،اي أخيت -
 .شاىدت االصطداـ أثناء سفرؾ إىل مالؾ (ٕ)
 إان هلل و إان إليو راجعوف/ ما شاء هللا -
 .متدح أخاؾ على صلاحو يف االمتحاف (ٖ)
مربوؾ عليك / مبارؾ عليك / أىنئك / هتنئة / ، اي أخي -

 .ابرؾ هللا فيك على صلاحك يف االمتحاف
 .تدعو صديقك إىل حفلة الشاي يف بيتك (ٗ)
 .أدعوؾ إىل  حفلة الشاي يف بييت، اي صديقي -

 .متنع زميلك عن اخلروج من البيت (٘)
 .البيتشلنوع خروج من ، اي زميلي  -

 [درجات ٓٔ]
 :يت يف مجل مفيدةأي كوف ما  بـــــ

 جػملة فيها خرب شبو الػجملة (ٔ)
 دمحم أماـ الفصل -
 .جػملة فيها اسم مبٍت (ٕ)
 ىو طالب -
 .جػملة فيها منادى مضاؼ (ٖ)
 .اي عبد هللا اجتهد يف الدراسة -
 لياءاب جػملة فيها اسم من األمسػاء الػخمسة مػجرور( ٗ)     

 مررت أبيب بكر - 
 مجلة فيها مفعوؿ مطلق (٘)

 .طالب الباب ضرابضرب ال
 [درجات ٓٔ]

 

  : م ضعو يف مجل مفيدة ،ىات فعال ماضيا لألفعاؿ التالية جـــ
 يشرب (ٔ)
 .شرب الولد احلليب: شرب -
 يستقبل (ٕ)
 .استقبل ادلسلموف عيد الفطر: ستقبلا -
 يشاىدوف (ٖ)
 .الرجاؿ شاىدوا الفيلم: اشاهدو  -
 اسأؿ (ٗ)
 .سألت عن االنًتنت: أنت تسأل -
 تػجتمع (٘)
 .بات يف القاعةاجتمعت الطال: تجتمعا -

 
 [درجات ٓٔ]

  



 :يتأي مثل ما د
 تشبيو مرسل رلمل (ٔ)
 .العلم كالنور -
 مرسل عالقة جزئية زرلا (ٕ)
 .واركعوا مع الراكعُت -
 أسلوب خربي إنكاري (ٖ)
 .لقد خلقنا اإلنساف يف أحسن تقومي -
 أسلوب إنشائي الطليب (ٗ)
 قل ىو هللا أحد -
 ـات جناس غَت (٘)
 لكل داء دواء -

 [درجات ٓٔ] 
 

 :السؤال الرابع
 :ل مفيدة حىت تتضح معناىاية يف مجتاكيب اآلضع الًت  أ
 ػػػػػبـ قو ي (ٔ)
 .داء الواجبات كل يـويقـو أبالطالب  -
 يس الطلبةئر  (ٕ)
 .رئيس الطلبةىو  -
 اتفق على (ٖ)
 .رأي صديقو اتفق علىاألب  -
 دولة انمية (ٗ)
 دولة انميةماليزاي  -
 بعيدة عن  ) 5)

 .بييت بعيدة عنمدرسيت  -
 [درجات ٓٔ]

 
 :ية مع تغيَت ما يلـزتخاطب الطالبة ابلعبارات اآل  ــــب
 .ن وال تسرفنبكلن واشر  (ٔ)
 التسريفو  بيبكلي واشر  -
 .افشوا السالـ وأطعموا الطعاـ (ٕ)
 .الطعاـ يالسالـ وأطعم يافش -
 

 .صلوا و ذكروا والناس يناـ (ٖ)
 .والناس يناـواذكري  صّلي -
 . لو قوال لينااذىبا إىل فرعوف فقوال (ٗ)
 اذىيب إىل فرعوف فقويل لو قوال لينا -
 .اجتهد يف دراستك وال تكسل (٘)
 اجتهدي يف دراستك والتكسلي -

 [درجات ٓٔ]
 
 : اسم زماف أو مكاف  م ضعو يف مجل مفيدةيتأياجعل ما   ـــج
 لعط (ٔ)
 .سالـ ىي حىت مطلع الفجر: مطلع -
 بتك (ٕ)
 ىذا مكتب: مكتب -
 سجود (ٖ)
 .أصلي ادلغرب يف ادلسجد :مسجد -
 معط (ٗ)
 يف ادلطعم. أيكل الولد األرز: مطعم -
 لعبة (٘)
 يلعب الطالب يف ادللعب: ملعب -

 [درجات ٓٔ]
 
 :ية إىل التشبيوتحوؿ العبارات اآل  د
 .رأيت حبرا ذبري يف الشارع( ٔ)
 ادلعلم كالبحر يف السماحة -
 .جلست الوردة يف الفصل (ٕ)
 فاطمة كالوردة يف اجلماؿ -
 .طلع البدر علينا (ٖ)
 ليلى مثل البدر -
 .َت يف أضلاء العاملخلاطار  (ٗ)
 اخلرب كالطَت يف أنػحاء العامل. -
 .بكت السماء ليال( ٘)
 بكت السماء كاإلنساف ليال -

 [درجات ٓٔ]


