
 .الاسؤ  44ىذه الورقة حتتوي على 
 .أجب عن األسئلة مجيعها

 .ادلطلوب أن حتيب يف ىذه الورقة
 

 عناملفردات6إىلالسؤال١ السؤال
 :حتتهاخطيفاجلملاآلتيةاليتهاتمعانالكلمات

)ابللغة العربية يتحدثونإن بعض الطالب   )١. 
  ونيتكلم : اإلجابة

 .يف شاه عامل ريةكثادلناطق الصناعية  ( 2)
 وفرية:  اإلجابة

 .ادلباراةفرحت الفرقة الفائزة يف  (3)
 ادلسابقة:  اإلجابة

 
 :حتتهاخطيفاجلملاآلتيةيتهاتأضدادالكلماتال

 .مدير ادلدزسة إىل الفصل يدخل (4)
 خيرج:  اإلجابة

 .اللغة العربية اجلديديدرس الطالب  (5)
 القدمي:  اإلجابة

 .سعار يف السوقاأل اخنفضت (6)
 عتفارت:  اإلجابة

 
 عنالنحو71 إىلالسؤال7السؤال

 :يتاستخرجالبدلمعبياننوعهفيماأي
 .يقلق األعداء من الزعيم شجاعتو( 7)
 .قام األستاذ زلمود يف الفصل (8)
 .عاد احلّحاج أكثرىم إىل أوطاهنم (9)

 : اإلجاية
 البدلنوع  البدل السؤال

 شتمالبدل اال شجاعتو (7)
 طابقادلبدل  زلمود (8)
 ل بعض من الكلدب أكثرىم (9)

 :استخرجاألمساءاخلمسةمعبيانعالماتاإلعرابفيها
 ! نّظف فاك بعد األكل ،اي زيد (01)
)ينفق ذو ادلال أموالو إىل الفقراء  )١١. 
 .حيتاج أيب إىل مساعدة أخيك (01)

 : اإلجاية
 اإلعراب ةعالم األمساء اخلمسة  السؤال

 األلف فا (١4)
 لواوا ذو (١١)
 الياء أخي (١2)
 

 :أعربالكلمتنياللتنيحتتهماخطإعرااباتما
(02) يف اخرتاعاهتم ييتكرواادلخرتعون مل. 

 .فعل مضارع رلزوم حبذف النون:  اإلجابة
 .ها يف مباراة كرة السلةعينتشرتك الالعبة   (03)

 .توكيد مرفوع ابلضمة:  اإلجابة
 

 :يةمعبياننوعهتستخرجاملنادىمناجلملاآلا
 .إنك مثل صاحل لغريك ،اي وطنيا (04)
 .وا يف سبل هللاىدجا ،نيلمسعشر ادل م( اي١6)
 .ساعدا إخوتكما يف كل مكان ،أخالدان  (01)

 : اإلجاية
 نوعو ادلنادى السؤال

 نكرة غري مقصودة وطنيا (١5)
 ادلضاف عشرم (١6)
 لعلم ادلفردا خالدان (١7)
 

 عنالصرف88إىلالسؤال71 السؤال
،امالالفراغاتاآلتيةبكلمةمناسبةمشتقةمنمادة:ك

 .ب،ت
 الوحي. كاتبإن معاوية بن أيب سفيان    (01)
 .ادلكتبةتستعري عائشة الكتب من   (01)
 .ليك ابحلنان واإلخالصإ مكتوبةىذه الرسالة   (11)
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حتتهاخطيفاجلملاآلتيةإىليتحولاألفعالاملضارعةال
 :اسمالفاعل

 .النافذة يفتحاحلارس   (10)
 فاتح:  اإلجابة

 .ادلعلمني وادلعلمات حنرتم( جيب علينا أن 22)
 زلرتم:  اإلجابة

 .الولد التلفاز يشاىد( 23)
 مشاىد:  اإلجابة

 

األفعالالصحيحةفيماأييتمعبياننوعها  :عنين
 .لفصلجلس الطالب يف ا  (13)
 درس.عن ال( سأل ادلدرس تالميذه 25) 
 .( من جد وجد26) 

 : اإلجاية
 األفعال الصحيحةنوع  األفعال الصحيحة السؤال

 السامل جلس (24)
 ادلهموز سأل (25)
 ادلضعف جد (26)

 

 : امالالفراغنياآلتينيابسماآللةمنالفعلنيبنيالقوسني  
 ()سطر بة.قييف احل ةسطر ادللم و ق( ال27)
 )يكوي(. ادلكواةــــو بوبثجل الر  ىو ( ك28)
 

 عنالبالغة04إىلالسؤال89السؤال
 استخرجمماأييتأركانالتشبيه:

 أخالقك يف لطفها نسيم الصباح. ( كأن29)
(21)  .العزدية الصادقة كالسيف القاطع 
 داية.ذلا يفالعامل سراج أمتو  (3١)

 اإلجابة :
 وجو الشبو ادلشبو بو  األداة ادلشبو السؤال

 يف لطفها نسيم الصباح كأن أخالقك (29)
 - السيف القاطع الكاف العزدية الصادقة (34)
 دايةذلا يف سراج أمتو - العامل (3١)

 ية:تاستخرجاجملازمعبيانعالقتهمنالعباراتاآل
 ريرا.حيليسون  ن( الصينيو 32)
 .ادلعهد حبفلة اإلسراء وادلعراج ( قام33)
 ( يعيش األغنياء يف النعمة.34)
 

 اإلجابة :
 العالقة اجملاز السؤال

 اعتبار ما كان ريراح (32)
 احمللية ادلعهد (33)
 احلالية يف النعمة (34)
 

بنيأضرباخلربوأدواتالتوكيدفيماأييت:
 ( عاد ادلعتمرون من مكة ادلكرمة.35)
 ( إن دمحما لرسول لإلنسان واجلن.36)
 أفلح ادلؤمنون يف صالهتم. ( قد37)
 

 : اإلجاية
 أدوات التوكيد أضرب اخلرب السؤال

 - ابتدائي (35)
 ل التوكيد –إن  إنكاري (36)
 قد طليب (37)
 

استخرجمنالعباراتاجلناسغريالتاممعبيانسببه.
 ( ليل دامس وطريق طامس.38)
 ( شاىد األبناء األنباء يف التلفاز.39)
 ائشة العشاء بعد العشاء.( تناولت ع44)
 

 : اإلجاية
 السبب اجلناس السؤال

 اختالف يف نوع احلروف طامس -دامس  (38)
 اختالف يف ترتيب احلروف األنباء -األبناء  (39)
 اختالف يف تشكيل احلروف العشاء -العشاء  (44)

 



 .ىذه الورقة حتتوي على أربعة أسئلة
مث اخرت سؤاال واحدا  ب عن السؤال األول والسؤال الثاينجأ

 .أو السؤال الرابع من السؤال الثالث
 .طلوب أن حتيب عن ثالثة أسئلة فقطادل
 

 :السؤالاألول
ية حيث ال يقل عدد  تاكتب يف واحد فقط من ادلوضوعات اآل

 : كلمة  (041) كلماتو عن
)االحتاد أساس القوة  )١. 
 .البضائع احمللية أفضل من البضائع اخلارجية (2 )
 ل؟اللغة العربية واللغة اإلجنليزية؛ أيهما تفضّ  (3)
 . قامت اها احلكومة لسعادة الشعبيت( اخلطوات ال4) 
 "." سر الفنون يف حتسني الطبيعة :قول احلكيم  (4)

 [ةجدر  34] 
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 :الالثاينؤالس
 : تليهايتب عن مجيع األسئلة الجاقرأ القطعة اآلتية مث أأ   

من ادلالحظ أن كلمة العودلة قد شاع استخدامها يف 
ات العشر و را يف السنصًا معاحطلمصبحت صوأ، حباالت شّت 

ن كلمة العودلة . إعند شعوب العامل الو اتداألخرية كما أهنا أكثر 
تدل على حتويل  م( على وزن فوعلة-ل-مشتقة من مادة )ع

 ء يف قالبالشىء إىل وصفية أخرى مثل قولبة؛ أي وضع الشى
و عبد الرمحن تعريف مفهوم طاول حو . ذ شكلوخوابلتايل أي

ال واحد من رلحتويل العامل إىل  ا السعى إىلهنأبة ودلعال
سيطرة حقل  وىي عنوان احلضارة وذلك عن طريق .العالقات

 . العلم عرب الشبكة
نبالغ يف  وال.وللعومة أتثري ابلغ على حياة الشباب

 وعارف يف سباق غز سبون ادلتكون ويكيشرت  القول إن قلنا إهنم
سرعة كأنّو أصبح صغريا بني ب العامل اليوم كر حتو  .ةودلعوثقافة ال

من  ثقافة العودلة ال ختلو نّ ذكر أ  دير ابليدي الشباب. اجل
االعتماد على انفجار ادلعلومات واستخدام الرموز ووسائل 

احلديثة فائقة القدرة من اإلنرتنت واذلاتف  اإلعالم واالتصاالت
 . احملمول

كما أن للعودلة آاثرىا االجيابّية فإن ذلا أيضا آاثرىا 
فإن الشباب  ،ةانتشار ثقافة عودل السلبّية. على الرغم من

بني  يستطيع التمييز تيفتقرون إىل وجود وعي كامل ح
ارثة ة مأثة وكأحياان أحدثت العودل. احلاجات واالحتياجات

 .ية الشباب وإلغاء قيمة احلياةنانآ اجتماعّية تشمل
فعلينا إرشادىم إىل  .والشباب ىم عماد اجملتمع وثروتو احلقيقية

والبد  .  ى مراحل التعليم ادلختلفةينلتقوية الوازع الدي ةدلفهم العو 
لديهم وتعميق االعتزاز ابللغة  ينالوط أّن نسعى حنو تنمية الروح

ات تركت معلو ادل ه الثورة التكنولوجية وثورةالوطنية. فإن ىذ
 ماتو ادلعل ريالكثري من اآلاثر اإلجيابية لد الشباب. مثل توف

. والعودلة تفيد ريصقوقت أي  والبياانت يف موضوع ويف
الشباب على اختاذ القرار والتفكري استغالل القدرات عند 

دي العودلة تؤ  بطريقة منطقية  يف حّل ادلشكالت. وابلطبع أن
 ة.العامل قرية صغرية واحدن أفككان دلاو  إىل إلغاءحاجز الزمن



 :األسئلة
 . اذكر تعريفا واحدا من تعريفات العودلة (١)

 : تعريف واحد من تعريفات العودلة
تدل على حتويل الشىء إىل وصفية أخرى مثل قولبة؛ أي  -

 .ذ شكلوخوابلتايل أي وضع الشىء يف قالب
  .ال واحد من العالقاترلامل إىل حتويل الع السعى إىل -
 
 ما دور الشباب يف مواجهة العودلة ؟ (2)
سبون تيشرتكون ويك إهنم دور الشباب يف مواجهة العودلة -
 .ةودلعوثقافة ال وعارف يف سباق غز ادل
 عالم تعتمد ثقافة العودلة ؟ (3)
تعتمد ثقافة العودلة على انفجار ادلعلومات واستخدام الرموز  -

احلديثة فائقة القدرة من اإلنرتنت  اإلعالم واالتصاالت ووسائل
 .واذلاتف احملمول

 ما سلبية العودلة ؟ (4)
 ة مأثة وكارثة اجتماعّية تشملأحدثت العودل: سلبية العودلة  -
 .ية الشباب وإلغاء قيمة احلياةنانآ
 مل نرشد الشباب إىل فهم العودلة ؟ (5)

وية الوازع الديين  ى مراحل لتقالشباب إىل فهم العودلة د رشن -
 .التعليم ادلختلفة

 . اذكر فائدة من فوائد العودلة (6)
 : فائدة من فوائد العودلة

فري ادلعلومات والبياانت يف أي موضوع ويف أي وقت تو -
 .قصري

اب على اختاذ القرار والتفكري الشب ندغالل القدرات عاست -
 ادلشكالت. بطريقة منطقية يف حلّ 

 .ن وادلكانمإلغاء حاجز الز  ىلتؤدي إ ةعودلال -
 
 . حتتها خطيتما وجو بالغي يف العبارة ال( 7)
 .التشبيه:  حتتها خطيتوجو بالغي يف العبارة ال -

 [درجة  10]
 



كلمة   3اكتب فقرة قصرية حيث ال يقل عدد كلماهتا عن بـــــ   
 : ابلتوجيهات اآلتيةا ينعتمس

لثانوية ادلاليزية. جنحت صديقتك يف امتحان الشهادة ا
 ا ابلتوفيق والنحاح يف ادلستقبل.ذل نئة وتدعوا بطاقة هتاكتب ذل

 [درجات 5]
 :اإلجابة
 اي صديقيت احملبوبة/ اي صديقيت الكردية اخلطاب

 السالم عليكم ورمحة هللا/كيف حالك؟ التحية
على حناحك يف  -/ مبارك لك  هتنئةأىنتك /  ةئالتهن

 زيةامتحان الشهادة ادلالي
 لبتقسدلا يفحاح نق واليأدعو هللا لك ابلتوف الدعاء

 
 : ماذا تستفيد من احلكمة اآلنية جــــ 

 الناس يكسبت أيد  اظهر الفساد مب
 [درجات 4]

 : اإلجابة
 يكون الضرر بسبب أفعال الناس. -
 .الفساد ال يكون بنفسو ولكن بسبب جهالة اإلنسان -
 يف العامل.جهالة اإلنسان تؤدي إىل اذلالك  -
 

 :السؤالالثالث
 

 :يف مجلة مفيدة يتأ عرب ما أي
)يها بيوم األم العادلهتنئألمك   )١. 

 .ييوم األم العادلب مبارك لك - ةنئهت -كنئأى ،يماي أ -
 .صح أخاك الذي كسل يف مراجعة الدرسنت (2)

يف اجتهد  -ال تكسل -م الكسلعدأنصحك باي أخي،  -
 .مراجعة الدرس

 .إخوانك على عدم اإلزعاج يف ادلسجد ّبونت (3)
اي إخواين، ال تتكلموا/ ال تزعجوا/ اسكتوا/ ممنوع اإلزعاج  -

 يف ادلسجد.
 

 .إىل معّلمك عن عدم حضور صديقك يف الفصل خترب (4)
 .يف الفصل  ك عن عدم حضور صديقيخرب أ ،اي معلمي -
 .ترّحب ضيوفك يف حفلة يوم ميالدك )5)

أىال وسهال  - ا بكمبمرح -الأىال وسهيف، و ياي ض -
 .يميالد ومرحبا بكم يف حفلة يوم

[01]درجات 
 :ل مفيدةب كّون ما أييت يف مج

)فيها معطوف ةلمج  )١. 
 دمحم ويوسف طالبان. -
 . شبو اجلملةربلة فيها خمج( 2)
 الطالب يف الفصل. -
 .مجلة فيها فعل من األفعال اخلمسة (3)
 .ادلسلمون يذىبون إىل ادلسجد -
 .مجلة فيها مفعول مطلق (4)
 يفهم الطالب الدرس فهما. -
 .""إالــــ مجلة فيها ادلستشى ب (5)
 أحب الفواكو إال برتقاال. -

 [درجات  01]
 

ىات مثاال مناسبا من األوزان اآلتية مث ضعو يف جلة جـــ  
 مفيدة:

 ( ي فِعل١)
 : جيلس الطالب على الكرسي. جيلس -
 ( يُفعِّل2)
 يدرس ادلعلم الدرس. : يدرنس -
 ( يُفِعل3)
 : يكرم الطالب معّلمو. يكرم -
 ( ي نف ِعل4)
 : ينكسر الزجاج يف ادلطبخ. ينكسر -
 ( ي ست فِعل5)
 : يستخدم الطالب القلم. يستخدم -

 [درجات  01]
 



 ل احلقيقة إىل اجملاز .د  حوّ 
 يقة.دمشت اإلمرأة اجلميلة إىل احل ( ١)
 ة.يقدرة إىل احلزىمشت ال -
  ى ادلسجد.اء مالعلم لّ عي( 2)
  ى ادلسجد. بحرالم لّ عي -
 العسكر الشجاع يف ميدان احلرب.( 3)
 يف ميدان احلرب.األعداء د ساأليهجم  -
 يوزّع األغنياء النقود للفقراء وادلساكني.( 4)
 النقود للفقراء وادلساكني. سحابيوزّع ال -
 طلع البدر ليال.( 5)
 جاء البدر إىل بييت أمس. -

 [درجات  01]
 

 :السؤالالرابع
 

 :مجل مفيدة حى يتضح معناىا ية يفتأ استعمل الرتاكيب اآل
)مناطق صناعية  )١ 
 كثرية يف ماليزاي.  مناطق صناعية -
 حيافظ على (2)
 النظافة. حيافظ علىالطالب  -
 حقوق اجلريان (3)
 .حقوق اجلريانتقدمي ادلساعدة من  -
 اىتم ب (4)
 ـــالدراسة.ـــاىتم بالطالب  -
 رئيس الوزراء (5)
 سابقا. رئيس الوزراء مهاتري  -

[01]درجات 
 
 :ىات فعال مضارعا لألفعال اآلتية مث ضعو يف مجلة مفيدة ـــــ ب
  سمار ( ١)
 ديارس الطالب الرايضة.:  ميارس -
 لبتقسا( 2)
 الطالب الضيف. يستقبل:  يستقبل -

 مألت( 3)
 الطالبة الكأس ابدلاء.دتأل  : متأل -
 جتمعتا (4)
 الطالبات يف الساحة. جتتمع : جتتمع -
 هواوجّ ت  (5)
 الطالب يتوجهون إىل ادلكتبة.:  يتوجهون -

[01]درجات 
 
فعال اآلتية إىل اسم الزمان مث ضعو يف مجلة حول األـــ  ج

 :مفيدة
)جلس  )١ 
 رللس االفتتاح يف يوم السبت.: لسجم -
 ( وعد2)
 : موعد االمتحان قريب.موعد -
 ب( غر 3)
 : صالة ادلغرب بعد غروب الشمس.مغرب-
 ولد (4)
 : حيتفل ادلسلمون حبفلة مولد الرسول.مولد-
 طلع )5)
 : إن ليلة القدر حت مطلع الفجر. مطلع -

 [درجات  01]
 :ل أسلواب إنشائيا دلا أييتثّ مد  
)الطليب طريقتو النهي  )١. 
 ال تنم يف الفصل. -
 .غري الطلي طريقتو الذم (2)
 صوت احلمار. بئس الصوت -
  طريقتو االستفهام. يبالطل (3)
 ىل حتب القهوة؟ -
  طريقتو التعجب. يبغري الطل (4)
ما أمجل البيت! -
 اءند طريقتو اليبالطل  (4)
-.املكتبةإىلاذهبوا،طالباي 

 [درجات  01]


