
 
 

 ىذه الورقة حتتوي على أربعني سؤاال.
 أجب عن األسئلة مجيعها: 

 ادلطلوب أف ذبيب يف ىذه الورقة .
 

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

 إىل ابنو. قصَتةكتب الوالد رسالة  (1)
 قليلة اإلجابة:

 ماعي.ادلدرس تالميذه ابلعمل اجل شّجع  (2)
 رسبت اإلجابة:

 ادلشاركة يف مسابقة احلوار. فشلت   (3)
 رسبت اإلجابة:
 

ية:تىات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآل  
 الطالب حفلة التكرمي للمتفوقُت. حضرلقد  (4)

 غاب اإلجابة:
 يف البعيد يعودكف إىل الوطن. ادلقيموف (5)

 ادلسافركف اإلجابة:
 عاصي كاجب علينا.عن ادل االبتعاد (6)

 االقًتاب اإلجابة:
 

 وعن النح 17إىل السؤال  7السؤال 
 : أييت فيما الشرط وجواب الشرط فعل استخرج

 إف تصرب على البالء تنل رضا هللا. (7)
 من يؤد كاجبو بنشاط يفز ابألجر. (8)
 مىت ربًـت الناس حيًتمك الناس. (9)
 

 اإلجابة: 
 جواب الشرط فعل الشرط الرقم
 تنل تصرب (7)
 يفز يؤد (8)
 حيًـت ربًـت (9)

 

 

 استخرج احلال مما أييت مع بيان نوعو  :
 يدعو ادلؤمن ربو خوفا كطمعا. (10)
 رأيت الطفلة كىي ابكية. (11)
 درس دمحم ادلواد الدراسية ابجتهاد. (12)

 اإلجابة: 
 نوع احلاؿ احلاؿ الرقم
 مفرد خوفا (10)
 ةمجلة امسي كىي ابكية (11)
 شبو اجلملة ابجتهاد (12)
 

 :استخرج ادلنادى من اجلمل اآلتية مع بيان نوعو
 اي غالـ ! احفظ هللا . (13)
 اي ذا العلم ! ال تبخل بو على اخلَت. (14)
 ( اي كاعظا غَتؾ ! ابدأ بنفسك.15)

 اإلجابة: 
 ادلنادلنوع  ادلنادل الرقم
 نكرة مقصودة غالـ (13)
 مضاؼ ذا (14)
 شبيو ابدلضاؼ عظاكا (15)
 

 أعرب الكلمات اليت حتتها خط مما أييت إعرااب اتما:
 .ملسو هيلع هللا ىلصزكجتا رسوؿ هللا  عائشة( أـ سلمة ك 16)

 عطف مرفوع ابلضمة اإلجابة:
 اجلنة. يدخلوا( الكافركف لن 17)

 فعل مضارع منصوب حبذؼ النوف اإلجابة:
 

 عن الصرف 88إىل السؤال  18السؤال 
 ادلناسبة للفعل بني القوسني: امأل الفراغات ابدلصادر

سيماىم يف كجوىهم ّمن أثر ﴿قولو تعاىل :  (18)
 . )سجد( ﴾_________ 

 سجودال اإلجابة:
   __________ مفتاح العلم.  )قرأ( (19)

 قراءةال اإلجابة:
 حيتفل الشعب ادلاليزم بعيد _____. )استقّل( (20)

 االستقالؿ اإلجابة:
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 اليت حتتها خط:وّضح نوع األفعال ادلعتلة 
 عقاب هللا. خيشون( إنػهم قـو 21)

 انقص اإلجابة:
 السفينة بعد العشاء. وصلت( 22)

 مثاؿ اإلجابة:
 
 

 ىات اسم ادلفعول للكلمات اليت حتتها خط:
 حسنا . دعاء( يدعو ادلدير طالبو 23)

 مدعو اإلجابة:
 الطالب الباب. يفتح( 24)

 مفتوح اإلجابة:
 احًتاما .االبن أابه  احًـت( 25)

 زلًـت اإلجابة:
 
 

استخرج امسا مقصورا أو منقوصا أو ممدودا من القطعة اآلتية 
 مع بيان نوعها:

يدرس علي كأصدقاؤه يف ادلعهد بػموار. كىم يشًتكوف 
يف مسابقة ادلناظرة ابللغة العربية لكأس رئيس الوزراء. كاف الفريق 

ريق ادلعارض فيمثّلو ادلؤيد ميثّلو علي ككفاء كعبد اذلادم. كأّما الف
 عثماف كسلول كشيماء. كلقد فاز يف ىذه ادلناظرة الفريق ادلؤيد.

 
 اإلجابة: 
 النوع األمساء الرقم
 ممدكد / شيماء كفاء (26)
 منقوص اذلادم (27)
 مقصور سلول (28)
 
 

 عن البالغة 04 إىل السؤال 89السؤال 
 عنّي اجملاز ادلرسل مع بيان عالقتو فيما أييت:

 يل يد يف تعمَت ىذا البلد. (29)
 يف موسم األمطار. تيغكيفاض نػهر كوات  (30)
 كافق رللس الوزراء على القوانُت الصّحّية . (31)

 
 

 العالقة اجملاز ادلرسل الرقم
 سببية يد (29)
 زللية تيغكينػهر كوات  (30)
 زللية رللس الوزراء (31)
 

 : أييتاذكر نوع اإلنشاء مع بيان طريقتو فيما 
 .﴾َوال تمش يف ٱألرض مرحا﴿قاؿ هللا تعاىل :  (32)
 .﴾يٰبيّن أقم ٱلّصلوة﴿( قاؿ هللا تعاىل : 33)
 .﴾فعىس ٱّلّل أن يأيت بٱلۡفتح﴿( قاؿ هللا تعاىل : 34)

 اإلجابة: 
 طريقتو نوع اإلنشاء الرقم
 هني طليب (32)
 نداء طليب (33)
 رجاء غَت طليب (34)
 

 التام من األمثلة اآلتية مع بيان السبب: استخرج اجلناس غري
 : لكل داء دكاء. ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ الرسوؿ  (35)
 ليل دامس كطريق طامس.( 36)
 ( كقفت ادلرأة أماـ ادلرآة.37)

 اإلجابة: 
 السبب اجلناس غَت التاـ الرقم
 اختالؼ يف عدد احلركؼ دكاء -داء  (35)
 اختالؼ يف نوع احلركؼ طامس -دامس  (36)
 اختالؼ يف تشكيل احلركؼ ادلرآة -أة ادلر  (37)
 

 بنّي مواضع الطباق مع بيان نوعو فيما أييت: 
 ".قل هل يستوي ٱألعىٰم َوٱبلصري قاؿ هللا تعاىل : "  (38)
 عدك عاقل خَت من صديق جاىل. (39)
 الكافركف يستخفوف من الناس كال يستخفوف من هللا. (40)

 اإلجابة: 
 النوع مواضع الطباؽ الرقم
 إجيايب البصَت -األعمى  (38)
 إجيايب جاىل -عاقل  (39)
 سليب ال يستخفوف -يستخفوف  (40)
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 السؤال األولأسئلة. أجب عن  أربعةىذه الورقة ربتوم على 
ا فقط من  سؤاالً مث اخًت   .السؤال الثاينك  السؤالكاحدن

 الثالث والسؤال الرابع.
 .أسئلة فقط ثالثة ادلطلوب أف ذبيب

 
 سؤال األول:ال

فقط من ادلوضوعات اآلتية حيث ال يقل عدد   واحداكتب يف 
 كلمة:  154كلماهتا عن 

 اخلطوات اليت قامت هبا احلكومة لسعادة الشعب.( 1)
 "تنكو عبد الرمحن أبو االستقالؿ" .( 2)
 ." اجلار قبل الدار " احلكماء قوؿ( 3)
 رسالة إىل صديقك األجنيب تتحدث فيها عن ماليزاي( 4)

 كإنتاجها.
 .البضائع احمللية أفضل من البضائع اخلارجية( 5)

 [ درجة 30 ]

 
 :اإلجابة

 اخلطوات اليت قامت هبا احلكومة لسعادة الشعب.( 1)
 :العناصر ادلقًتحة

 يت من مزي  من أربعة أتإف السعادة الشخصية 
ساسية  كاللحظات اليومية ألحتياجات االعناصر: تلبية ا

دؼ كالغاية ذلجتماعية  كالشعور ابالا قاتالبهجة  كالعدلا
 .عمق للحياةألا كادلعٌتى مسألا
 
 :كومة لسعادة الشعبحل نظمتها ايتام  الرب ال

  عمل الرئيسي يفاجعل السعادة ركيزة 
 ُتواطندلافهم احتياجات السعادة لدل ا 
  السهل منها كالصعب –َتات يجراء تغإبقم 
 همةدلمور األابدأ اب. 
 
 
 

 
 الرمحن أبو االستقالل" ."تنكو عبد ( 8)

 :العناصر ادلقًتحة
اج ابن حلتونكو عبدالرزلن ڤوترا ا :نتونكو عبد الرمح -
لد ك ماليزم سياسي ميد حاليم شو  حلرحـو سلطاف عبدادلا
 ايماف ماليز ألية قدح دار اال بو ًتدينة ألور سدب
 1955من  اد ماالايربالشغل منصب أكؿ رئيس كزراء  -
  1957 ىلإ
لك دلن جائزة ا تنكو عبد الرمحَتمألاحب السمو اح صمن -

 ـ 1983ق / 1403عاـ  (اؾًت شابال)ـ السإلدمة اخلفيصل 
قيادتو حركة يف  لمية البارزة اليت تتمثالسإلهوده اجلذلك  -

  ينيطارب الاالحتالؿ عهد  يف ةليزيادلالتحرير ا
لواف من أب تضطلع يتال ةميالسإلعية بركيم امجسيسو أتك -

 شرؽ آسيا  دكؿ جنوب يفمي السإلا النشاط
نظمة دل توليو دلركز أكؿ أمُت العاـكجهوده العظيمة أثناء  -
 .ميالسإلر امتؤ دلا
تو َت مي العميق كغالسإلذلك كلو شعوره ا إىلقد قاده ك  -

 .الدينية الصادقة
 
 
 ." اجلار قبل الدار " احلكماء قول( 3)

 :العناصر ادلقًتحة
 ةَت حقوؽ كث لواف َت جلا -
سن حباف َت جلر كنعامل ااجلختيار اابتم هنينبغي علينا أف  -
 .عاملةدلا
جتماعية القات االلعابا ربط قوم ذلنساف إلإف سعادة ا -
 .افَت جلسيما مع ا السنة حلا

  



 
رسالة إىل صديقك األجنيب تتحدث فيها عن ماليزاي ( 0)

 وإنتاجها.
 

 :العناصر ادلقًتحة
 
 جتماعيةالالسياسة كا قتصاد كالأحواؿ الوطن من ا -
 يفقتصادية المن أقول النظم ا  كاحدااياقتصاد ماليز تعد  -

 جنوب شرقي آسيا
طاط دلعلى إنتاج النفط كا َتحد كب كيعتمد اقتصادىا إىل -
اصيل حملجانب عدة أنواع من ا خشاب كالقصدير  إىلألكا

 .صنعةدلكالسلع ا
ية مثل  بغناىا بعدد من الثركات الباطنايتشتهر ماليز  -

 .ديد كالبوكسيتحلالذىب كالقصدير كا
عرض البحر أماـ السواحل  يفتصدر الغاز كالربتوؿ  -

 دالالشرقية للب
 مجاؿ الزراعات يفة َت  شهرة كباي مجاؿ الزراعة فلماليز يفأما  -

مازاؿ كاسع  ادلنزليةكما أف منط الزراعة الريفية ادلدارية   
عيشية ىي زراعة دلية انتشار فيها. كأىم الزراعات الغذائالا
 .رزألا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .البضائع احمللية أفضل من البضائع اخلارجية( 5)
 

 :العناصر ادلقًتحة
 

ذلا ال يتم من خيتلية ىي تلك التجارة الحملالبضائع ا
 بنفس الدكلة كأما ُتقيمدلفراد األ اُتدمات بخلتداكؿ السلع كا
 .ية من دكؿ أخرلجيار خلالبضائع ا

 
 :ليةحملالبضائع اية مهأ -
 قتصادية داخل الدكلةالتساعد يف تنشيط الدكرة ا* 
 ربط القطاعات مع بعضها البع  من أجل يفتساعد  *
 . يتكتفاء الذاال قيق ارب
سعار أب ُتستهلكدلا دمات إىلخليتم توصيل السلع كا *

 .مناسبة
 .ليةحملتعمل على تنشيط استعماؿ العملة ا* 
 . فرص عملَت توفيفتساعد * 
 
 :ارجيةخلعيوب البضائع ا -
 .ارجيةخل التجارة ايف َتكومي الكبحلالتدخل ا *
 .ركية مرتفعة على الوارداتمجفرض رسـو  *
 .تالويل العمربعمليات الصرؼ ك  يفالتحكم  *
 .ُتيقتصادال اُتتعاملدل اُتسافات البعيدة بدلا *
 .مارسات التجاريةؼ التشريعات كالتقاليد كادلالاخت *
 .ككذلك أسعار الصرؼ التؼ العمالاخت *
 
 

  



 السؤال الثاين
 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها: )أ( 

نعيش  اآلف  يف عهد التكنولوجيا  كعهد انفجار     
ادلعلومات كعهد التدفق العلمي كعهد العودلة كغَتىا من 
ي ادلصطلحات اليت على ما حققو اإلنساف من التقدـ العلم

 كالفكرم اذلائل.
كما كصلت   كأف كسائل اإلعالـ جسر بُت الناس

إليو البشرية من معرفة  منها اإلذاعة كالتلفزيوف كالصحف 
كاجملالت كالكمبيوتر كاإلنًتنيت كاألقمار الصناعية. تستخدـ 
الدكؿ يف العامل ىذه الوسائل لتوصيل ادلعارؼ كادلعلومات إىل 

 شعوهبا.
اليت ظهرت يف بالدان كثَتة إف كسائل اإلعالـ  

متنوعة   منها ادلطبوعة مثل الصحف كاجملالت كمنها ادلسموعة 
مثل ادلذايع كاألشرطة منها ادلرئية ادلسموعة مثل القرص ادلدم  
كالتلفزيوف. كاإلنًتنيت  تقـو بدكر ىاـ بواسطة شبكاتو 
ات العنكبوتية العادلية  كأما األقمار الصناعية فتقـو بنقل ادلعلوم

مباشرة إىل شبكات التلفزيوف حىت يستطيع ادلشاىدكف يف 
ماليزاي مثال أف يشاىدكا مراسم دينية يف مكة ادلكرمة كقت 

 إقامتها.
ككسائل اإلعالـ إذا حسن استخدامها كانت ذات 
فوائد كثَتة فهي تستطيع أف تسَت ابلشعب حنو الوجهة اليت 

ة  كىي تقدر على يرمسها ذككا  الرأم السديد كالقيادة  الرشيد
تكوين شخصية اإلنساف ادلثقف القادر على مواجهة 

 التحدايت ادلعاصرة.
ككل ما يبث يف كسائل اإلعالـ من العلـو كادلعلومات 
كاألحداث كاألحاديث الدينية كأخبار اجملتمع كاألحواؿ 

بورصات األسهم كتدشُت ك السياسية  كاإلعالانت التجارية 
 تثقيف الشعب كتربيتهم تربية صاحلة.  ادلبتكرات لو دكر فعاؿ يف

 

 
 
 
 

 :األسئلة
 ما ىو العهد الذم نعيش فيو اآلف؟ ( 1)
 عهد التكنولوجيا كعهد انفجار يفف آللعهد الذم نعيش اا -
 .علومات كعهد التدفق العلمي كعهد العوملةدلا
 
 ألم غرض تستخدـ الدكؿ كسائل اإلعالـ؟( 2)
عارؼ دلوصيل اـ لتالعإلتستخدـ الدكؿ كسائل ا -
 .اهبشعو  إىلعلومات دلكا
 
اذكر مثاال كاحدا لكل من الوسائل اإلعالمية ادلطبوعة ( 3)

 كالوسائل اإلعالمية ادلسموعة.

طبوعة ىو الصحف / دلمية االعإلثاؿ من الوسائل ادلا -
سموعة ىو القرص دلمية االعإلثاؿ من الوسائل ادلالت كاجملا
 .دم  / التلفزيوفدلا
 
 ر األقمار الصناعية ؟ما دك ( 4)
 علومات مباشرة إىلدلقمار الصناعية ىو نقل األدكر ا -

 .شبكات التلفزيوف
 
مىت تستطيع كسائل اإلعالـ أف تسَت حنو األىداؼ ( 5)

 ادلرسومة؟
رسومة دلىداؼ األو احن َتـ أف تسالعإلتستطيع كسائل ا -

 .إذا حسن استخدامها
 
 كيف تثقف كسائل اإلعالـ الشعب ؟( 6)
علومات دلـ الشعب ببث من العلـو كاالعإلتثقف كسائل ا -
حواؿ ألتمع كاجملحاديث الدينية كأخبار األحداث كاألكا

 .سهمألت التجارية ك بورصات اانالعإلالسياسية كا
 
 اذكر الوجو  البالغي للعبارة اليت ربتها خط.( 7)
 .التشبيوربتها خط ىو  يت العبارة اليفغي السلوب البألا -

  [ درجة 21 ]
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اكتب فقرة قصرية ال يقل عدد كلماهتا عن ثالثني  )ب( 
 كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية:

حيتفل زميلك بعيد ميالده  اكتب بطاقة التهاين معربا 
 عن شعورؾ.

 درجات[ 5 ]    

 اإلجابة:
 السالـ عليكم كرمحة هللا كبركاتو 

 أخي الكرمي
كاإلخالص. دبناسبة  ىذه البطاقة مكتوبة إليك ابحلناف كالنصح

عيد ميالدؾ ذلذا اليـو أىنيئك ابلعيد السعيد ادلبارؾ  "سنة 
حلوة اي مجيل" هللا يطوؿ عمرؾ مع اإلمياف. جيب علينا أف 

. كل عاـ كأنتم خبَت. نشكره عز كجل على ىذا العيد ادلبارؾ
كأشعر بفرح كسركر. نلتقي يف فرصة أخرل. كالسالـ عليكم 

 كرمحة هللا كبركاتو.
 

 )ج( اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا :
 "لو ال الوائـ ذللك األانـ"

 درجات[ 4 ]
 :اإلجابة
 .لكواذلالصحبة   موافقة الناس بعضهم بعضا يفالو ل -
 .ماعةجلنفراد كقوم الناس ابالضعف الناس اب -
مة كينهى عن ألتوحيد ا ـ يدعو إىلالسإلإف ا -
 .اؽًت فالا

 
 السؤال الثالث:
  ادلواق  اآلتية:)أ( ماذا تقول يف

 تدعو زمالئك للمشاركة يف مهرجاف األنشطة الالصفية.( 1)
 .صفيةالنشطة الأل مهرجاف ايفئي! ىيا نشارؾ ال زماي -
 .تطلب ادلساعدة من أختك الصغَتة لغسل الكأس( 2)
 . لغسل الكأسٍت! ساعدييت أخاي -
 .تريد أف تستعَت ادلسطرة من صديقك( 3)
 .سطرة منكدلأستعرم ا صديقي! أريد أف اي -

 هتٌتء ادلسلمُت دبناسبة قدـك شهر رمضاف. ( 4)
 .سلموف! رمضاف كرميدلأيها ا -
تذكر أخاؾ الصغَت الذم يركب الدراجة للرجوع قبل ( 5)

 .ادلغرب
 .غربدل تنسى أف ترجع قبل اال أخي ! اي -
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 ن ما أييت يف مجل مفيدة :كوّ )ب(  
 لة امسية.مجلة امسية خربىا مج( 1)
 .الولد أخوه ذكي -
 امسية فيها نعت سبيبمجلة  ( 2)
 .سجددل ايفتهد أبوه جملالطالب ا -
 مفعوؿ مطلقمجلة فيها ( 3)
 .فتحنا لك فتحا مبينا إان -
 فيها مستثٌت ب "سول"مجلة ( 4)
 . سول طالبيفضاإل الفصل اىلحضر الطالب إ -
 فيها اسم من األمساء اخلمسةمجلة ( 5)
 .ىلك ألليفة اخلبكر الصديق ىو ابو أ -
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مث ضعها يف  اجعل كل فعل من األفعال اآلتية مصدرا)ج( 
 مجل مفيدة:

 كتب( 1)
 . كتابة صحيحةىلتاج إحنن حن : كتابة -
 انقش( 2)
 . جلسة مناقشة علميةىلحضر الطالب إ : مناقشة -
 بلَّغ( 3)
 .ـالسإلسالة ا ىي تبليغ الناس بر يبدعوة الن : تبليغ -
 اجتمع( 4)
 . الصباحيفسيقـو اجتماع الطلبة اليـو :  اجتماع -
 أكـر( 5)
 .ُتسلمدلؽ االإكراـ الضيف من أخ : إكرام -
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 استعارة: أييت ما اجعل)د( 
 سيدان محزة مثل األسد ( 1)
 .عركةدل ايفسد أعداءه ألارب احي -
  القاىرةيركب الطلبة السيارة كالربؽ اىل( 2)
 . القاىرةىلؽ إرب نركب ال -
 مشى الرجل كأنو سلحفاة( 3)
 . الفصلىليذىب السلحفاة إ -
 تزكج أخي من الفتاة كالقمر( 4)
 .ريدةجلتقرأ القمر ا -
 العلماء جنـو يف السماء( 5)
 .سجددل ايفيعّلم النجـو الناس  -
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 السؤال الرابع:
 ىل مجل مفيدة:)أ( ضع الرتاكيب اآلتية إ

 الطالب ادلثايل ( 1)
 .مدرستو يف يلثادلالطالب اعمر ىو  -
 كسائل اإلعالـ ( 2)
 .رائدجلخبار كاألطبوعة ىي ادلا ـالعإلكسائل امن  -
 مشهور بػػػػػػ( 3)
 .ؿالستقاليب اأبمشهور ن تونكو عبد الرمح -
 ادلناطق الصناعية( 4)
 .ناطق الصناعيةدلابودغ مشهور ك  َتفاس -
 يؤدم إىل( 5)
 .النجاح ىليؤدم إ الدراسة يفجتهاد الا -
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 :خاطب "الطالب" ابلعبارات اآلتية مع تغيري ما يلزم)ب( 

 ( عليك أف تقرأ ىذا الكتاب.1)
 .عليكم أف تقرؤكا ىذا الكتاب -
 ال تنم يف الفصل.( 2)
 .الفصل يفتناموا  ال -

 صم رمضاف كصّل الًتاكيح.( 3)
 .اكيحًت موا رمضاف كصّلوا الصو  -
 إف ذبتهد ستنجح يف االمتحاف.( 4)
 .متحافالا يفتهدكا ستنجحوا ذبإف  -
  ساعد من حيتاج إليك.( 5)
 .تاج إليكمحيساعدكا من  -
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 :ىات مثاال دلا أييت مث ضعو يف مجل مفيدة)ج( 

 اسم الفاعل( 1)
 .ىو كاتب مشهور : كاتب -
 عوؿاسم ادلف( 2)
 .علمدلا إىلىذه الرسالة مكتوبة  : مكتوب -
 اسم الزماف( 3)
 .غربدلبيتو قبل ا إىلرجع الولد  : مغرب -
 اسم ادلكاف ( 4)
 .كتبدلالكتب على ا :مكتب  -
 اسم اآللة( 5)
 .ديدةجلالسيارة اببيت جدم  إىلذىبت  : سيارة -
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 اجعل ما أييت خربا طلبيا :)د( 
 لقد جنحت ماليزاي يف توحيد سكاهنا.( 1)
 قد جنحت ماليزاي يف توحيد سكاهنا. -
 ادلناطق الصناعية كثَتة يف شاه عامل.( 2)
 ادلناطق الصناعية كثَتة يف شاه عامل.إف  -
 حنن نطيع أكامر هللا ك الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.( 3)
 نطيع أكامر هللا ك الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.إان  -
 ليجتهدّف العماؿ يف أعماذلم. ( 4)
 .جيتهدّف العماؿ يف أعماذلم -
 دلعيشة.كهللا إّف بذؿ اجلهد يرفع مستول ا( 5)
 دلعيشة.إّف بذؿ اجلهد يرفع مستول ا -
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