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 أسئلة. أربعة ىىذه الورقة ربتوي عل
 سؤاال واحدا مث اخًت السؤال الثاينوالسؤال األول  أجب عن

 .السؤال الرابع أو السؤال الثالث من
  أسئلة فقط.  ثالثة اؼبطلوب أف ذبيب عن

 
 السؤال األول

اكتب يف واحد فقط من اؼبوضوعات اآلتية حبيث ال يقّل عدد  
 كلمة :  15۰ كلماهتا عن

 داد اعبيل الػمثّقف.دور الػمعلمُت يف إع( ٔ)
 يف مدرستك.صف االحتفاؿ بعيد االستقالؿ ( ٕ)
 مشكلة ادماف الػمخدرات لدى الشباب وطرؽ عالجها.( ٖ)
 قوؿ اغبكيم : "اعبار قبل الدار".( ٗ)
 اػبطبة  عن " الصالة عماد الدين ".( ٘)

 درجة [ ٖٓ]  
 :الثاين السؤال

 : تليها اليت سئلةاأل صبيع عن أجب مث اآلتية القطعة اقرأ     أ
 

تعترب ماليزاب من الدوؿ اآلسيوية متعددة األجناس. فيها 
الػماليويوف والصينيوف واؽبنود الذين يسكن أغلبهم ماليزاي الغربية. 
أما ماليزاي الشرقية فيسكنها عدد كبَت من األعراؽ الػمتنوعة يف 
ا وائـ وانسجاـ. تعّجب السياح زايرة سابو وسرواؽ بتعدد ؽبجاهت

 وثقافاهتا وتقاليدىا واألساليب الػمختلفة يف الػمعيشة . 
األعراؽ اليت تسكن يف والية سابو ىي كادازاف وابجاو  

دوسوف ىي الطائفة  –ودوسوف وموروت وغَت ذلك . كادازاف 
الكربى يف والية سابو وتعترب مزيػجا من عرقي كادازاف و دوسوف 

للغة الػمستعملة لديهم مع بعض األعراؽ الصغَتة األخرى . أما ا
يوميا فهي اللغة الكادازانية . ابلنسبة لدايانت الكادازانيُت، أف 
بعضهم يدينوف بدين اإلسالـ والبعض اآلخروف يعتنقوف الدين 

 الػمسيحي وغَت ذلك من الدايانت اآلخرى . 
من عادات الكادازانيُت وتقاليدىم كل عاـ أهنم وبتفلوف  

دي" يف شهر مايو . ويكوف ىذا االحتفاؿ بػػػػ " الػمهرجاف اغبصا
بػمناسبة يـو حصاد األرز داللة على شكرىم بػما أنعم هللا عليهم 
. وىم يفرحوف بذلك الػمهرجاف ويلبسوف لباسا تقليداي ويرقصوف 

 رقص سومازاو . 

سرواؽ ىي أكرب والية يف ماليزاي يعيش أكثر سكاهنا يف  
ار . ومن أىم األعراؽ مدف صغَتة ومناطق ريفية قرب األهن

الػموجودة يف والية سرواؽ ىي بيدايوه وبيسيا وإيباف ودايق 
 وكاداايف وكالبيت ومالانو وفناف وغَت ذلك . 

"إيباف" ىي أكرب الطوائف الػمنتشرة يف سرواؽ . يعيش  
اإليبانيوف حياة بدائية يف مناطق غاابت األراضي الػمنخفضة 

ظم اإليبانيُت قرب األهنار والػمستوطنات الريفية. يسكن مع
لالحتياجات الػمعيشة كتنقل من مكاف إىل آخر ولصيد األظباؾ 
وغَت ذلك. وعادة ، تسكن مػجموعة من األسر يف بيت طويل 

 قرب األهنار لو شرفات واسعة كبَتة. 
يعمل سكاف سرواؽ يف مزارع الفلفل والشاي وزيت النخيل. 

 سابو وسراوؽ تتعايش كلها وابلرغم من كثرة األعراؽ الػمختلفة يف
يف تفاىم وإخاء وحّب. وعلى أسس قومية متينة، يتعاوف 
الػمواطنوف فيما بينهم على إهناض البالد لصاٌف األسرة والػمجتمع 

"  لو ال الوائـ ؽبلك األانـو الدولة. صدقا ما يقولو اغبكماء : " 
 . 

 األسئلة : 
 ما الذي يعجب السّياح يف سابو وسرواؽ ؟  .ٔ
 كر األعراؽ اؼبوجودة يف سابو وسرواؽ . اذ  .ٕ
 ما ىي الدايانت اليت يعتنق ِبا الكادازانيوف ؟  .ٖ
ؼباذا وبتفل الكادازانيوف دبهرجاف اغبصاد ؟ كيف  .ٗ

 يعيش اإليبانيوف ؟ 
 أين يعمل سّكاف سرواؽ ؟  .٘
 اذكر الوجو البالغي يف العبارة اليت ربتها خط. .ٙ

كلماهتا عن اكتب فقرة قصًنة حيث ال يقّل عدد   بــــ
        كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية:  04

 قصَتة رسالة اكتب ".ديغضي" حبمى زميلك أصيب
 .العاجل ابلشفاء لو وتدعو ابلصرب تنصحو

 
 اكتب القيم اخللقية عن احلكمة اآلتية:    جـ

 " إصالح الرعية إبصالح الراعي "
 درجات[ ٗ]                
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 : السؤال الثالث
 : ذا تقول يف الـمواقف اآلتيةما أ

 لػمعلمك إذا وصلت إىل الفصل متأخرا. (ٔ)
 للبائع إذا سألَت عن سعر الفواكو.  (ٕ)
 عندما نظرت إىل الػمزارع الواسعة.  (ٖ)
 للرجل عندما يعمل السيئات.  (ٗ)
 ألمك بػمناسبة عيد األمهات.  (٘)

 درجات[ ۲ٔ]                                                
 
 : كون ما أييت يف مجل مفيدة  بـ

 صبلة فيها فعل الشرط. (ٔ)
 صبلة اظبية فيها معطوؼ. (ٕ)
 صبلة اظبية فيها فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف. (ٖ)
 صبلة فيها اسم مبٍت.  (ٗ)
 صبلة فعلية فيها مستثٌت منصوب. (٘)

 درجات[ ۲ٔ]                                   
 

 : مثاال لـما أييت مث ضعو يف مجل مفيدة ىات جـ 
 فعل صحيح مهموز  (ٔ)
 فعل صحيح  سامل  (ٕ)
 فعل معتل أجوؼ  (ٖ)
 فعل معتل انقص  (ٗ)
 درجات[ ۲ٔ]      فعل لفيف  (٘)
 

 اجعل العبارات الـمجازية إىل العبارات احلقيقية:  د 
 السيارة إىل الػمدينة. الوردةتركب   (ٔ)
  الػمساء.يف تبكيالسماء   (ٕ)
 على الػمنرب. األسديػخطب   (ٖ)
 األخبار يف القرية. تطيـر  (ٗ)
.                                                     األزىار يف اغبديقة ابتسمت  (٘)

 درجات[ ۲ٔ]                                  
  

 السؤال الرابع :
 ضع الرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة:  أ

 رئيس األسرة  (ٔ)
 يػحتاَج إىل   (ٕ)
 حىت الليل  (ٖ)
 معروفة بػػػػػػ (ٗ)
  األمراض اػبطيػرة (٘)

 درجات[ ۲ٔ]                       
 

بـــ      حّول الكلمات اليت حتتها خط إىل الـمفرد مع 
 التغيًن ما يلزم:

 مػحبوف األوالد. اآلابء (ٔ)
 فصاحتهم. اػبطباءأثنيت على  (ٕ)
 , اعملن الصاغبات. الػمؤمنات أيتها اي (ٖ)
 يف حديقة اغبيواانت . الػمرأاتفىااتف   (ٗ)
تصلوف صالة الظهر يف الػمصلى.أنتم   (٘)
 درجات[ ۲ٔ]                      

 

  :مّث ضعو يف مجل مفيدة ىات مثاال لألسـماء اآلتية جـ 
 االسم الػمقصور  (ٔ)
 االسم الػممدود  (ٕ)
 علاسم الفا  (ٖ)
 اسم الػمفعوؿ  (ٗ)
 درجات[ ۲ٔ]           اسم الػمكاف (٘)
 

 د       ىات نـموذجا فيما أييت:
 التشبيو البليغ  (ٔ)
 الػمجاز الػمرسل عالقتو الكلية (ٕ)
 اعبناس غَت التاـ  (ٖ)
 الطباؽ اإلهبايب  (ٗ)
   الػمقابلة  (٘)

   درجات[  ۲ٔ]                                    
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