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 سؤاال. ٓٗىذه الورقة ربتوى على 
 .مجيعهاأجب عن األسئلة 

 اؼبطلوب أف ذبيب يف ىذه الورقة.
 

 عن ادلفردات 6 – 1السؤال 
 اآلتية:ىات مرادفا للكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل 

 الػمسلموف الػمالبس الػجديدة. ىارتد (ٔ)
 _____________________ اإلجابة:

 .الػحديقةزرع الطالب الزىرة يف  (ٕ)
 _____________________ اإلجابة:

 الرجل إلينا مبتسما. أتى (ٖ)
 _____________________ اإلجابة:

  اآلتية:ىات مضادا للكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل 
 العالية.الػحكومة ابلّتعاليم  اىتّمت (ٗ)

 _____________________ اإلجابة:
 .اتما استقالالاستقّلت ماليزاي من الػمستعمرين  (٘)

 _____________________ اإلجابة:
 يف سابو وسراوؽ. العلياتوجد الػمحكمة  (ٙ)

 _____________________ اإلجابة:
 
 عن النحو: 17إىل السؤال  7السؤال 

 : نوعواستخرج اخلرب من اجلمل اآلتية مع بيان 
 . ( فاطمة ُمعّلمة نشيطة ومطيعةٚ)
 .فوؽ الطاولة  اعبديد ( اؼبلفٛ)
 .( مدير اؼبدرسة يلقي كالمو يف االجتماع ٜ)

 اإلجابة :
 نوع اخلرب اخلرب السؤال

(ٚ)   
(ٛ)   
(ٜ)   

 

  : اآلتية العبارات من الشرط وجواب الشرط فعل استخرج
 .( من يبّكر إىل عملو يغن ويسعد ٓٔ)
 . تو أتّسف عليوػ( من ضّيع وقٔٔ)
) وأقَسُمْوا اِبِ َجهَد أيْباهِنم َلِئْن  :( قاؿ هللا تعاىلٕٔ)

 َجآءتْػُهم ءايٌة َليُػْؤِمُننَّ ِِبَا (.
 اإلجابة :
 جواب الشرط فعل الشرط السؤال

(ٔٓ)   
(ٔٔ)   
(ٕٔ)   

 

 أعرب الكلمات اليت حتتها خط إعرااب اتما:
 . كن ولدا صاغبا  ،بكر  أاباي ( ٖٔ)

 اإلجابة: _________________________ 
 أصواتكم . ترفعوااي أوالد ! ال ( ٗٔ)

 اإلجابة: _________________________
 

 بٌّن سبب البناء للكلمات اليت حتتها خط:
 الذين يشّكلوف الوطن. ىم( الػمواطنوف ٘ٔ)

 اإلجابة :_________________________

 أنت إىل الػمصّلى. ىباذ( اي صديق! ٙٔ)

 اإلجابة :_________________________

 سّيارة مستوردة. ىذه( ٚٔ)

 اإلجابة :_________________________
 

 عن الصرف. 88إىل السؤال  18السؤال 
ىات وزان صرفيا مضبوطا ابلشكل للكلمات اليت حتتها 

 :خّط مما أييت
 وبصد.من يزرع (  ٛٔ)

 ____________ اإلجابة : _____________

 اآلابء واألمهات . تقلقالعوؼبة (  ٜٔ)
 اإلجابة : _________________________ 

 أيديكم ابؼبطهر الكحويل . نظّفوا ( اي أيها الطالب ، ٕٓ)
 اإلجابة : _________________________ 
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ادلزيدة مّث بٌن أحرف استخرج من العبارات اآلتية األفعال 
 الزايدة فيها :

 قاؿ اؼبعلم : اجتهدوا يف دروسكم !(  ٕٔ)

 ( الطالب يتحّدثوف أماـ القاعة .  ٕٕ)

 ( تزلزلت األرض يـو القيامة . ٖٕ)

 اإلجابة: 
 أحرف الزايدة  األفعال ادلزيدة  السؤال
ٕٔ   
ٕٕ   
ٕٖ   

 
 :(ج-ر -امأل الفراغات ابدلشتقات ادلناسبة من مادة  )خ

 _____ .  ( ومن يتق هللا هبعل لو _______ٕٗ)
 اإلجابة : _________________________ 

 ( أريد السفر إىل _________ البالد .ٕ٘)
 اإلجابة : _________________________ 

 داتؤ روشاـ نور ____ األفالـ اؼبشهور يف ماليزاي .  (ٕٙ)

 اإلجابة : _________________________
 

 مل اآلتية :صغ اسم اآللة  لألفعال اليت حتتها خط يف اجل
 العاملة القمامة داخل القاعة. تكنس(  ٕٚ)

 اإلجابة : _________________________ 
  القافلة يف موسم الشتاء والصيف . سارت (ٕٛ)

 ابة : _________________________اإلج

 
 عن البالغة 04إىل السؤال  89السؤال 

 :اذكر نوع التشبيو ابعتبار األداة ووجو الشبو فيما أييت
  .(  اغبصاف كالريح العاصفة يف السرعةٜٕ)

 إلجـابة:_________________________ا
   إخواين كالنجـو ابلليل.(  ٖٓ) 

 _________________________اإلجابة : 

  أنت وردة يف قلب أبويك.( ٖٔ)
 ________________________اإلجابة : 

 
 فيما أييت: صرحيية من االستعارة ادلكنيةتمّيز االستعارة ال

 رأيت األسد يهجم يف اؼبعركة.( ٕٖ)
 ______________________اإلجابة : ___

 ( طار اػبرب يف اؼبدينة.ٖٖ)
 ______________________اإلجابة : ___

 ( يف الفصل مشس تذاكر الدرس.ٖٗ)
 ______________________اإلجابة : ___

 
 :استخرج اجملاز ادلرسل مما أييت مع بيان عالقتو

 ىل:﴿إف األبرار لفي نعيم﴾اقاؿ هللا تع( ٖ٘)
 ىل:﴿وينزؿ لكم من السماء رزقا﴾اقاؿ تع( ٖٙ)
 ﴾ذاهنم آىل : ﴿هبعلوف أصابعهم يف اقاؿ هللا تع( ٖٚ)

 اإلجابة: 
 عالقتو ادلرسلاجملاز  السؤال

(ٖ٘)   
(ٖٙ)   
(ٖٚ)   

 
من األمثلة اآلتية مع بيان  استخرج اجلناس غًن التام

 :السبب 
 ( إف البكاء ىو الشفاء من اعبوى بُت اعبوانح.ٖٛ)
 ( الربد يف الشتاء والبدر يف الليل.ٜٖ)
 ( وقفت اؼبرأة أماـ اؼبرآة .ٓٗ)

 اإلجابة: 
 السبب ناس غًن التاماجل السؤال

(ٖٛ)   
(ٖٜ)   
(ٗٓ)   
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