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 أسئلة .أربعة ىذه الورقة ربتوي على 
سؤاال .  مث اخًت السؤاؿ األوؿ والسؤاؿ الثاينأجب عن 

   .السؤاؿ الرابعأو السؤاؿ الثالث من واحدا 
 أسئلة فقط. ثالثةالػمطلوب أف ذبيب عن 

 

 :السؤاؿ األوؿ
فقط من الػموضوعات األتية حيث ال يقل  واحداكتب يف 

 كلمة.  ٓ٘ٔعدد كلماتو عن 
 

 مسؤؤلية الشباب يف بناء األمة  (ٔ)
 االجتهاد أساس النجاح   (ٕ)
 مػميزات ماليزاي  (ٖ)
يف التقرير عن برانمج الػمحافظة على البيئة   (ٗ)

 مدرستك
 قاؿ الػحكماء : "الػجار قبل الدار".  ( ٘)

 درجة[ ٖٓ]                                       
 السؤال الثاين 

 أ     اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن صبيع األسئلة اليت تليها :
من الػمالحظ أف كلمة العولػمة قد شاع استخدامها  

را يف السنوات يف ؾباالت شىت، وأصبحت مصطلحا معاص
العشر األخَتة كما أهنا أكثر تداوال عند شعوب العامل. إف  

ـ( على وزف "فَػْوَعَلة" -ؿ-كلمة العوؼبة مشتق من ماّدة )ع
تدّؿ على ربويل الّشيء إىل وصفّية أخرى. وقد عّرؼ طو 
عبد الرضبن العولػمة أبنػها السعي إىل ربويل العامل إىل ؾباؿ 

عنواف اغبضارة وذلك عن طريق واحد من العالقات. وىي 
 سيطرة حقل العلم عرب الشبكة.

وللعولػمة أتثَت ابلغ على حياة الشعب. وربّوؿ العامل  
اليـو بسرعة كأنو أصبح صغَتا بُت يدي الشباب. واعبدير 
ابلذكر أف ثقافة العولػمة تعتمد على انفجار اؼبعلومات 

ديثة فائقة واستخداـ الرموز ووسائل اإلعالـ واالتصاالت اغب
 القدرة من اإلنًتنت واؽباتف اموؿ.

 

أف للعولػمة آاثرىا اإلهبابية فإف ؽبا أيضا آاثرىا كما  
. على الرغم من انتشار ثقافة العولػمة، فإف الشباب السلبية

يفتقروف إىل وجود وعي كامل حىت يستطيعوا التمييز بُت 
ة وكارثة اغباجات واالحتياجات. أحياان أحدثت العوؼبة مأسا

 اجتماعية تشمل أاننية الشباب وإلغاء قيمة اغبياة.
والشباب ىم عماد الػمجتمع وثروتو اغبقيقية. فعلينا  

إرشادىم إىل فهم العولػمة لتقوية الوازع الديٍت يف مراحل 
التعليم الػمختلفة. وال بد أف نسعى كبو تنمية الروح الوطٍت 

فإف ىذه الثورة  لديهم وتعميق االعتزاز ابللغة الوطنية.
التكنولوجيا وثورة اؼبعلومات تركت الكثَت من اآلاثر اإلهبابية 
لدى الشباب مثل توفَت اؼبعلومات والبياانت يف أي موضوع 
ويف أي وقت قصَت. والعولػمة تفيد استغالؿ القدرات عند 
الشباب على ازباذ القرار والتفكَت بطريقة منطقية يف حّل 

العوؼبة تؤّدي إىل إلغاء حاجز الزمن  الػمشكالت. وابلطبع أف
 والػمكاف فكأف العامل قرية صغَتة واحدة.

 األسئلة :
 ( مّم تشتّق كلمة العوؼبة ؟ٔ)
 (  بػَِم عّرؼ طو عبد الرضبن العولػمة ؟ٕ)
 (  عالـ تعتمد ثقافة العولػمة ؟ٖ)
 (  لػَِم نرشد الشباب إىل فهم العولػمة ؟ٗ)
 الّثورة التكنولوجيا لدى الشباب.(  اذكر أثرا إهبابيا من ٘)
 (  إالـ تؤدي العولػمة ؟ٙ)
 (  اذكر الوجو البالغي يف العبارة اليت ربتها اػبط.ٚ)

 درجات[ ٕٔ]    
 

اكتب فقرة قصَتة حيث ال يقّل عدد كلماتػها عن    بػ
 كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية :  ثالثُت

حزف صديقك بسسب موت أبيو يف األسبوع 
. اكتب بطاقة التعزية لو تعّزي فيها وتعرّب عن شعورؾ  اؼباضي

 وتنصحو ابلصرب على الػمصيبة .  
 درجات[ ٘]              
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 اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا :  جـ
 درجات[ ٗ]  " فاستبقوا الػخَتات "     
 

 السؤال الثالث
 ماذا تقول يف الـمواقف اآلتية: أ

 لػمقابلة الشخصيةتدعو صديقك ابلنجاح يف ا( ٔ)
 فاز فريق مدرستك يف مباراة كرة اليد (ٕ)
سبنع اخاؾ الصغَت من األكل يف غرفة  (ٖ)

.  النـو
 تعلن الطلبة لكي هبتمعوا يف القاعة (ٗ)
 تشكو إىل الػمعلم عن الضجيج يف الفصل  (٘)

 درجات [ ٓٔ]         
 كـّون ما أييت  يف مجل مفيدة : بـ
 صبلة  اظبية، خربىا صبلة فعلية. (ٔ) 
 صبلة  فيها أداة الشرط. (ٕ) 
 صبلة فعلية فعلها مبٍت . (ٖ) 

 صبلة فيها االستثناء منصوب وجواب. (ٗ)
 [درجات ٓٔ]   صبلة فيها منادى مضاؼ (٘)

 

ىات مثاال مناسبا لكل وزن من األوزان اآلتية مث  جـ
 ضعها يف مجل مفيدة :

 تفّعل (ٔ) 
  يستفعلوف (ٕ) 
  ُمفاِعل (ٖ) 
  فاِعلْ  (ٗ) 
 درجات[ ٓٔ]   مفعوؿ  (٘) 

 

 اجعل ما أييت حقيقة اترة وجمازا اترة أخرى :  د
 أسد (ٔ)
 شػمس (ٕ)
 ابتسمت (ٖ)
 يغٍت  (ٗ)

 درجات [ ٓٔ]    يطَت  (٘)
 

 السؤال الرابع 
 استخدم الرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة  : أ

 سوء الظنّ  (ٔ)
 األضواء الػملّونة (ٕ)
 حافظ على  (ٖ)
 األمراض اػبطَتة (ٗ)
 درجات [ ٓٔ]   يستمّر بػ (٘)

 
العبارات اآلتية إىل " الطالبٌن " مع التغيًن خاطب  بـ

 ما يلزم  :
 ىل تقرأ جريدتك ؟ (ٔ)
 ال تلعب يف فصلك عند الدراسة (ٕ)
 اجتهدي اي طالبة (ٖ)
 قل اغبق ولو كا مرّا، اي صديقي (ٗ)
 درجات [ ٓٔ]           كل بػيمينك . (٘)

 
 اجعل ما أييت مصدرا مث ضعو يف مجل مفيدة : جـ
 نظر (ٔ) 
  يسبح (ٕ) 
  يبكي (ٖ) 
 أكـر (ٗ) 
 درجات [ ٓٔ]   ساعد (٘) 
 
 مّثل ما أييت :  د

 تشبيو مرسل مفّصل (ٔ)
 ؾباز مرسل عالقتو سببية (ٕ)
 األسلوب اػبربي الطليب  (ٖ)
 استعارة مكنية  (ٗ)
 جناس غَت اتـ (٘)

 درجات [  ٓٔ] 
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