
6 

سؤاال. أجب عن األسئلة  04على  تػحتوي الورقة ىذه
 صبيعها .

 الػمطلوب أف ذبيب يف ىذه الورقة .
 

 عن الـمفردات 6إىل السؤال  1السؤال 
 ة:ىات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتي

 
 من الًتبية اإلسالمية ىو إنتاج اعبيل الػمتدّين. الغرض (ٔ)

 اإلجابة: _____________________
 الرايضة هبعل أبداننا ضعيفة. مػمارسةعدـ  (ٕ)

 اإلجابة: _____________________
 الػمدّرس طالبو على اعبد واالجتهاد. يشّجع (ٖ)

 اإلجابة: _____________________
 

 كلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :ىات أضداد ال
 نظاـ الػمدرسية. يطيعوفالػتالميذ   (ٗ) 

 اإلجابة    : ____________________
 .الثقيلةيهتم الصانعوف ابلصناعات  (٘) 

 اإلجابة    : ____________________
 لسكن القرية. الضوضاءالػمصنع يػحدث  ( ٙ)

 : ___________________اإلجابة    
 

 عن النحو 17إىل السؤال  7السؤال 
 : فيما أييتالـمبدل منو والـمبدل  عُت

(ٚ)  .  شرب الرايضي اللنب ربعػو بعد استيقاظ من النـو
 أعجبٍت الطالب اعبديد يف مدرسيت أخالقو اغبسنة. (ٛ)
 تكّلمت الػمحاضرة مرمي أماـ اغباضرين. (ٜ)

 اإلجابة   : 
 الـمبدل منو الـمبدل السؤال

(ٚ)   
(ٛ)   
(ٜ)   

 :من اعبمل اآلتيةنوعو  مع بيافاحلال استخرج 
 أيكل األطفاؿ اغبلوايت أبدب. (ٓٔ)
 رجع جنود اؼبسلمُت منتصرين من الػمعركة. (ٔٔ)
 ابت الػمسلموف ليلة العيد يكبػّروف ويسّبحوف. (ٕٔ)

 اإلجابة:
 نوع احلال احلال  السؤال

(ٔٓ)   
(ٔٔ)   
(ٕٔ)   
 

 فيما أييت:نوعو  مع بيافعول الـمطلق الـمفعُت 
 قولو تعاىل:﴿وزّين ذلك يف قلوبكم وظننتم ظّن السوء﴾ (ٖٔ)
 قولو تعاىل:﴿واذكر اسم ربك وتبّتل إليو تبتيال﴾ (ٗٔ)
 يدفع الرجل سعر اغباسوب دفعتُت. (٘ٔ)

 اإلجابة:
 نوع الـمفعول الـمطلق الـمفعول الـمطلق السؤال

(ٖٔ)   
(ٔٗ)   
(ٔ٘)   

 

 اعرب الكلمات اليت حتتها خط فيما أييت إعرااب اتما:
 أخالؽ حسنة. ذومػحمد  ( ٙٔ)

 اإلجابة:_____________________
 دروسهم. يػهملواالطالب الػمجتهدوف لػم  ( ٚٔ)

 اإلجابة:_____________________
 

 عن الصرف 88إىل السؤال  1۱السؤال 
 مناسبا للكلمات اليت ربتها خط: وزانىات 

 .مستجاب( دعا الػمظلـو ٛٔ)
 اإلجابة:_____________________

. يػجيئ( ٜٔ)  التالميذ والتلميذات من ـبترب العلـو
 اإلجابة:_____________________
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 اؼبناسبة:الـمصادر  حوؿ األفعاؿ اليت ربتها خط إىل 
 صاحب الػمطعم الػمأكوالت بثمن رخيص. يبيع( ٕٓ)
 ____اإلجابة:________________ 
 .اليزاي كبالد سياحيةم تقّدمتْ ( ٕٔ)
 اإلجابة:____________________ 

 

 من العبارات اآلتية مع بياف نوعيهااألفعال استخرج 
 الـصحيحة والـمعتلة :

 .مناسبة طالب! املؤوا الفراغات إبجابةاي  (ٕٕ)
 ( الطبيباف عاعبا الػمرضى يف الػمستشفى.ٖٕ)
 اجات قبل العيد. يشتػروف االحتي ابء(  اآلٕٗ)

 اإلجابة:
 نوع األفعال األفعال  السؤال

(ٕٕ)   
(ٕٖ)   
(ٕٗ)   

 

اؼبناسب من األفعاؿ بُت ابسم الـفاعل  امأل الفراغات اآلتية
 القوسُت :

 ( يػخطب الػخطيب وىو _____ على الػمنرب . )قاـ(ٕ٘)
( اللغة العربية _____ يف ماليزاي بعد االستقالؿ . ٕٙ)

 )انتشر(
 

من ابسم الزمان أو اسم الـمكان  امأل الفراغات اآلتية
 األفعاؿ اليت بُت القوسُت:

 ( إّف الشمس تطلع من ___________. )شرؽ(ٕٚ)
 ( أنشأ اؼبهندس ______ الكثَتة يف اؼبدينة. )سكن(ٕٛ)
 

 عن البالغة. 04إىل السؤال  89السؤال 
 أييت: فيما ابعتبار األداة ووجو الشبونوع الـتشبيو  بُّت 

 الفاكهة مثل خل يف اػبموض. (ٜٕ)
 اإلجابة:_______________________     

 أخالؽ الطالب نسيم عليل. (ٖٓ)
 اإلجابة:______________________       

 .الػماؿ سيف نفعا وضرا (ٖٔ)
 اإلجابة:______________________       

 
 

 أييت:فيما طريقتو  مع بيافنوع األسلوب اإلنشائي  بيػّن
قاؿ تعاىل:﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنو ال وبب  (ٕٖ)

 اؼبعتدين ﴾
 قاؿ تعاىل:﴿ ربنا وال تػحّملنا ما ال طاقة لنا بو ﴾. (ٖٖ)
 بئست الػمرأة اليت بػحثت عن عيوب الناس. (ٖٗ)

 اإلجابة:
 طريقتو نوع األسلوب اإلنشائي السؤال

(ٖٕ)   
(ٖٖ)   
(ٖٗ)   

 
 

 : اعبمل اآلتية يفنوع الطباق اذكر 
قاؿ تعاىل: ﴿مث استوى على العرش يغشى الليل  (ٖ٘)

 والنهار يطلبو حثيثا﴾
 اإلجابة: _______________________

قاؿ تعاىل:﴿سواء عليهم أأنذرهتم أـ لػم تنذرىم ال  (ٖٙ)
 يؤمنوف﴾

 اإلجابة: _______________________
 ت ﴾قاؿ تعاىل:﴿ ؽبا ما كسبت وعليها ما اكتسب (ٖٚ)

 اإلجابة: _______________________
 
 

 فيما أييت:الـجناس والسجع  مّيز بُت
 الّلهم استػر عػوراتػنا وآمن روعػاتػنا. (ٖٛ)
 اإلجابة: _____________________ 
 الػّلهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. (ٜٖ)
 اإلجابة: _____________________ 
نفع، ومن قلب ال الػّلهم إين أعوذ بك من علم ال ي (ٓٗ)

 ىبشع.
 اإلجابة: _____________________ 
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