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 .ىذه الورقة ربتوي على أربعة أسئلة
ب عن السؤاؿ األوؿ والسؤاؿ الثاين مث اخًت سؤاال واحدا جأ

 .أو السؤاؿ الرابع من السؤاؿ الثالث
 .طلوب أف ربيب عن ثالثة أسئلة فقطاؼب
 

 :السؤال األول
ية حيث ال يقل عدد  تاكتب يف واحد فقط من اؼبوضوعات اآل

 : كلمة  (714) كلماتو عن
 .االرباد أساس القوة  )ٔ( 
 .البضائع الية أفضل من البضائع اػبارجية (ٕ )
 ل؟اللغة العربية واللغة اإلقبليزية؛ أيهما تفضّ  (ٖ)
 . قامت ِبا اغبكومة لسعادة الشعبيت( اػبطوات الٗ) 

 "." سر الفنوف يف ربسُت الطبيعة :قوؿ اغبكيم  (1)
 [ةجدر  ٖٓ] 

 
 :ال الثاينؤ الس
 : تليهايتب عن صبيع األسئلة الجلقطعة اآلتية مث أاقرأ اأ   

من اؼبالحظ أف كلمة العوؼبة قد شاع استخدامها يف 
ات العشر و را يف السنصًا معاحطلمصبحت صوأ، حباالت شىّت 

ف كلمة العوؼبة . إعند شعوب العامل الو اتداألخَتة كما أهنا أكثر 
يل تدؿ على ربو  ـ( على وزف فوعلة-ؿ-مشتقة من مادة )ع

 الشىء إىل وصفية أخرى مثل قولبة؛ أي وضع الشىء يف قالب
و عبد الرضبن تعريف مفهـو طاوؿ حو . ذ شكلوخوابلتايل أي

اؿ واحد من ؾبربويل العامل إىل  ا السعى إىلهنأبة وؼبعال
سيطرة حقل  وىي عنواف اغبضارة وذلك عن طريق .العالقات

 . العلم عرب الشبكة
نبالغ يف  وال.ياة الشبابوللعومة أتثَت ابلغ على ح

 وعارؼ يف سباؽ غز سبوف اؼبتيشًتكوف ويك القوؿ إف قلنا إهنم
سرعة كأنّو أصبح صغَتا بُت ب العامل اليـو ؾر ربو  .ةوؼبعوثقافة ال

من  ثقافة العوؼبة ال زبلو فّ ذكر أَ دير ابليدي الشباب. اعب
االعتماد على انفجار اؼبعلومات واستخداـ الرموز ووسائل 

اغبديثة فائقة القدرة من اإلنًتنت واؽباتف  ـ واالتصاالتاإلعال
 . اموؿ

كما أف للعوؼبة آاثرىا االهبابّية فإف ؽبا أيضا آاثرىا 
فإف الشباب  ،ةانتشار ثقافة عوؼب السلبّية. على الرغم من

بُت  يستطيع التمييز ىتيفتقروف إىل وجود وعي كامل ح
ة مأثة وكارثة العوؼبأحياان أحدثت . اغباجات واالحتياجات

 .ية الشباب وإلغاء قيمة اغبياةنانآ اجتماعّية تشمل
فعلينا إرشادىم إىل  .والشباب ىم عماد اجملتمع وثروتو اغبقيقية

والبد  .لتقوية الوازع الديي ىف مراحل التعليم اؼبختلفة ةؼبفهم العو 
لديهم وتعميق االعتزاز ابللغة  ٍتالوط أّف نسعى كبو تنمية الروح

ات تركت معلو اؼب لوطنية. فإف ىذه الثورة التكنولوجية وثورةا
 ماتو اؼبعل َتالكثَت من اآلاثر اإلهبابية لد الشباب. مثل توف

. والعوؼبة تفيد َتصقوقت أي  والبياانت يف موضوع ويف
الشباب على ازباذ القرار والتفكَت استغالؿ القدرات عند 

العوؼبة تؤدي  أف بطريقة منطقية  يف حّل اؼبشكالت. وابلطبع
 ة.العامل قرية صغَتة واحدف أفككاف ؼباو  إىل إلغاءحاجز الزمن

 
 :األسئلة

 . اذكر تعريفا واحدا من تعريفات العوؼبة (ٔ)
 ما دور الشباب يف مواجهة العوؼبة ؟ (ٕ)
 عالـ تعتمد ثقافة العوؼبة ؟ (ٖ)
 ما سلبية العوؼبة ؟ (ٗ)
 مل نرشد الشباب إىل فهم العوؼبة ؟ (٘)
 . اذكر فائدة من فوائد العوؼبة (ٙ)
 . ربتها خطيتما وجو بالغي يف العبارة ال( ٚ)

 [درجة  37]
 

كلمة  ٖ اكتب فقرة قصَتة حيث ال يقل عدد كلماهتا عن بػػػػػ   
 : ابلتوجيهات اآلتيةا ينعتمس

قبحت صديقتك يف امتحاف الشهادة الثانوية اؼباليزية. 
 ابلتوفيق والنحاح يف اؼبستقبل. اؽب نئة وتدعوا بطاقة هتاكتب ؽب

 [درجات ٘]
 

 : ماذا تستفيد من اغبكمة اآلنية جػػػػ 
 الناس يكسبت أيد  اظهر الفساد دب

 [درجات ٗ]
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 :السؤال الثالث
 

 :يف صبلة مفيدة يتأ عرب ما أي
 .يها بيـو األـ العاؼبهتنئألمك   )ٔ( 
 .صح أخاؾ الذي كسل يف مراجعة الدرسنت (ٕ)
 .انك على عدـ اإلزعاج يف اؼبسجدّبو إخو نت (ٖ)
 .إىل معّلمك عن عدـ حضور صديقك يف الفصل زبرب (ٗ)
 .ترّحب ضيوفك يف حفلة يـو ميالدؾ )٘)

 درجات[ 74]
 :ل مفيدةب كّوف ما أييت يف صب

 .فيها معطوؼ ةلصب  )ٔ( 
 . شبو اعبملةربلة فيها خصب( ٕ)
 .صبلة فيها فعل من األفعاؿ اػبمسة (ٖ)
 .ها مفعوؿ مطلقصبلة في (ٗ)
 .""إالػػػػ صبلة فيها اؼبستشى ب (٘)

 [درجات  74]
 

ىات مثاال مناسبا من األوزاف اآلتية مث ضعو يف جلة جػػػ  
 مفيدة:

 ( يَفِعلٔ)
 ( يُفعِّلٕ)
 ( يُفِعلٖ)
 ( يَنَفِعلٗ)
 ( َيسَتفِعل٘)

 [درجات  74]
 ؿ اغبقيقة إىل اجملاز .د  حوّ 

 يقة.داغبمشت اإلمرأة اعبميلة إىل  ( ٔ)
 اء ىف اؼبسجد.مم العللّ عت ( ٕ)
 العسكر الشجاع يف ميداف اغبرب.( ٖ)
 يوزّع األغنياء النقود للفقراء واؼبساكُت.( ٗ)
 طلع البدر ليال.( ٘)

 [درجات  74]
 

 :السؤال الرابع
 

 :ية يف صبل مفيدة حى يتضح معناىاتأ استعمل الًتاكيب اآل
 مناطق صناعية  )ٔ( 
 وبافظ على (ٕ)
 حقوؽ اعبَتاف (ٖ)
 اىتم ب (ٗ)
 رئيس الوزراء (٘)

 درجات[ 74] 
 
 :ىات فعال مضارعا لألفعاؿ اآلتية مث ضعو يف صبلة مفيدة ػػػػػ ب
  سمار ( ٔ)
 لبتقسا( ٕ)
 مألت( ٖ)
 جتمعتا (ٗ)
 هواوجّ ت  (٘)

 درجات[ 74]
حوؿ األفعاؿ اآلتية إىل اسم الزماف مث ضعو يف صبلة ػػػ  ج

 :مفيدة
 جلس  )ٔ( 
 ( وعدٕ)
 ب( غر ٖ)
 ولد (ٗ)
 طلع )٘)

 [درجات  74]
 :ل أسلواب إنشائيا ؼبا أييتثّ مد  

 .الطليب طريقتو النهي  )ٔ( 
 .غَت الطلي طريقتو الذـ (ٕ)
  طريقتو االستفهاـ. يبالطل (ٖ)
  طريقتو التعجب. يبغَت الطل (ٗ)
   اءند طريقتو اليبالطل  (1)

 [درجات  74]
 


