
 ىذه الورقة حتتوي على أربعني سؤاال.

 .أجب عن األسئلة مجيعها

 

 عن ادلفردات 6إىل السؤال  1السؤال 

 ىات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية : 
 احملتاجني. نساعدينبغي علينا أن  ( ٔ)

 نعاوناإلجابة :  
 التالميذ ادلعلمني وادلعلمات. حيًتم ( ٕ) 

 يكرم/يشرفجابة : اإل 
 كثرية.  منافعالتكنولوجيا احلديثة ذلا  (ٖ) 

 فوائد:  اإلجابة 
 

 ىات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :
 الربانمج دبجلس ختامي. انتهى ( ٗ)

 ابتدأة : اإلجاب 
 جدا. سريعةتنتشر األخبار عرب اإلنًتنت  ( ٘) 

 بطيئةاإلجابة :  
 الباىر ألبنائهما. النجاحيدعو الوالدان  (ٙ) 

 الفشل / الرسوب ابة : اإلج 
 
 عن النحو  17إىل السؤال  7السؤال  

  مّيز ادلستثىن من ادلستثىن منو مما أييت :

 (  أكل الولد الفواكو إال عنبا. ٚ) 
 (  رجع الطالب من ادلدرسة غري زيد. ٛ) 
 (  ما قرأت الكتب سوى الكتب العلمية. ٜ) 

 ابة :اإلج
 ادلستثىن منو ادلستثىن رقم

 الفواكو عنبا (ٚ)

 الطالب زيد (ٛ)

 الكتب الكتب العلمية (ٜ)

 
 

 عنّي ادلنادى من اجلمل اآلتية مع بيان نوعو:
 (  اي تلميذا! اجتهد وال تتكاسل.ٓٔ)
 (  أأاب بكر! اسًتح حلظة.ٔٔ)
 (  اي أيها ادلسلمون! أقيموا الصالة.ٕٔ)

 ابة :اإلج
 نوع ادلنادى ادلنادى رقم

 نكرة غري مقصودة تلميذا (ٓٔ)

 مضاف أاب (ٔٔ)

 مقصودةنكرة  أي (ٕٔ)

 
 استخرج البدل مع بيان نوعو فيما أييت:

 (  ىذا الرجل متقن يف عملو.ٖٔ)
 (  أعجبتين الطالبة ذكاؤىا يف الدراسة.ٗٔ)
 (  حفظت القرآن ثلثو منذ سنة.٘ٔ)

 ابة :اإلج
 نوع البدل البدل رقم

 مطابق الرجل (ٖٔ)

 اشتمال ذكاؤىا (ٗٔ)

 بعض من الكل ثلثو (٘ٔ)

 
 أعرب الكلمتني اللتني حتتهما خط إعرااب اتما :

 مضر للصحة. البيئةتلّوث  (ٙٔ)
 ادلضاف إليو رلرور ابلكسرةاإلجابة :  

 والديهم. حيًتموا(  على األوالد أن ٚٔ)
 النونفعل مضارع منصوب حبذف اإلجابة :  

 
 عن الصرف  88إىل السؤال  18السؤال 

امأل الفراغات اآلتية ابسم الفاعل ادلناسب من األفعال 
 بني القوسني:

أن يتقن يف الدراسة لتحقيق النجاح  ادلتعلمعلى  (ٛٔ)
 الباىر. )تعّلم(
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 أعداءىم إلعالء كلمة هللا. )جاىد(    اجملاىدونيقاتل   (ٜٔ)

 ادلاىرة. )ساق(السيارة  سائقة( كانت أّمي ٕٓ)

 
 حّول األفعال اليت حتتها خط إىل ادلصادر ادلناسبة:

 البالد يف رلال االقتصاد. تستقرّ ( ٕٔ)
 استقراراإلجابة:        

 هللا وعذابو. خيافون( إّن ادلتقني ٕٕ)
 خوفاإلجابة:        

 اللحوم يف الثالجة قبل طبخها. تدخل( األخت ٖٕ)
 إدخالاإلجابة:        

 
استخرج األفعال من القطعة اآلتية مع بيان نوعيها اجملردة 

 وادلزيدة:
احتفل ادلسلمون بعيد الفطر احتفاال حارا، وبعد  

أداء صالة العيد يف ادلسجد مجاعة، يزور ادلسلمون أقرابءىم 
 وأصدقاءىم ويتبادلون التهاين بينهم.

 اإلجابة :
 نوع الفعل الفعل رقم

 ادلزيد احتفل (ٕٗ)

 اجملرد يزور (ٕ٘)

 ادلزيد يتبادلون (ٕٙ)

 
امأل كال من الفراغني اآلتيني ابسم اآللة من الكلمات اليت 

 حتتها خط:
 .مطرقةالنجار اخلشب بـ  يطرق( ٕٚ)
 .ميزانالبضائع بـ  يزنون( التاجرون ٕٛ)

 
 عن البالغة 04إىل السؤال  89السؤال 

 استخرج  اجملاز ادلرسل مما أييت مع بيان عالقتو:  

 أنزل هللا من السماء عنبا. (ٜٕ)
 (  سأوقد انرا.ٖٓ)

 (  يعيش األثرايء يف النعمة.ٖٔ)
 ابة :اإلج
 عالقتو اجملاز ادلرسل رقم

 ادلسببية عنبا (ٜٕ)

 اعتبار ما يكون انرا (ٖٓ)

 احلالية يف النعمة (ٖٔ)
 

 عني كال من اجلناس والطباق وادلقابلة فيما  أييت : 
 (   الدىر يومان، يوم لك ويوم عليك.ٕٖ)

 طباق:  اإلجابة 
 (  اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة.ٖٖ) 

 جناس:  اإلجابة 
 (  إن األبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم.ٖٗ) 

 مقابلة:  اإلجابة 
 

 بنّي أضرب اخلري وأدوات التوكيد فيما أييت: 
 (  قد غفر هللا ذنوب التائبني.ٖ٘)
 (  اي أخيت، إّنك لطالبة مثالية.ٖٙ)
 (  اإلسالم يعلو وال يعلى عليو. ٖٚ)

                          ابة : اإلج
 أدوات التوكيد أضرب اخلرب رقم

 قد الطليب (ٖ٘)

 التوكيدإّن ، الم  االنكاري (ٖٙ)

 - االبتدائي (ٖٚ)
 

 اذكر نوع التشبيو ابعتبار األداة ووجو الشبو فيما أييت: 

 ( كالمك عسل يف احلالوة. ٖٛ) 
 ادلؤكد ادلفصل:  اإلجابة 

 (  رسول هللا بدر األمة.ٜٖ) 
 البليغ:  اإلجابة 

 (  اجلواد شبيو ابلربق اخلاطف.ٓٗ) 
 ادلرسل اجململ:  اإلجابة 

 



 أسئلة. أربعةىذه الورقة ربتوى على 

سؤاال مث اخًت  السؤال الثاينو السؤال األولأجب عن  
 .السؤال الرابعأو      السؤال الثالثفقط من  اواحد

 أسئلة فقط. ثالثة ادلطلوب أن ذبيب على 
 

 السؤال األول:
من ادلوضوعات اآلتية حبيث ال يقّل عدد   واحداكتب ىف 

 كلمة:  (154)كلماتو عن مائة ومخسني 
 ن ادلوضوع "أمهية احلياة اجلوارية يف اجملتمع".اخلطبة ع (ٔ)

 دور احلكومة يف تطوير اللغة العربية. (ٕ)

 زلاسن ومساوئ اذلاتف الذكي. (ٖ)
 التقرير عن احتفال يوم االستقالل يف ادلدرسة.  (ٗ)
  قال احلكيم: "فاستبقوا اخلريات". (٘)

 درجة[ ٖٓ]                   
 اإلجابة:

 
 تمع".احلياة اجلوارية يف اجملاخلطبة عن ادلوضوع " ( 1)
 عناصر ادلقًتحةلا

 مفهوم اجلريان -
 اآلداب مع اجلريان -
 أمهية اآلداب مع اجلريان -
 
 دور احلكومة يف تطوير اللغة العربية. (8)
 عناصر ادلقًتحةلا

 اللغة العربية على ادلستوى االبتدائية -
 اللغة العربية على ادلستوى الثانوية -
 اللغة العربية على ادلستوى اجلامعية -
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 وئ اذلاتف الذكي.مـحاسن ومسا (3)
 عناصر ادلقًتحةلا

ني األشخاص يف سلتلف نواحي تقوية الروابط االجتماعية ب -
 .األرض

قد ساعد اذلاتف رجال األعمال كثريًا يف عملهم، فقد  -
 .العمل بسرعة األجهزة يف اصلاز  أصبح اآلن من أىمّ 

 يستخدمون الزايدة يف حوادث السري، الكثري من السائقني -
 .اذلاتف أثناء القيادة

 
 . التقرير عن احتفال يوم االستقالل يف الـمدرسة (0) 
 عناصر ادلقًتحةلا

 اتريخ/ وقت/مكان االحتفال -
 األنشطة يف االحتفال -
 أىداف االحتفال -
 
  ريات"قال احلكيم: "فاستبقوا اخل (5)
 عناصر ادلقًتحةلا

 علينا أن نسارع يف فعل اخلريات -

 فعل اخلريات ضمان سعادة الدنيا اآلخرة -

 زلمودةالعمل الصاحل يؤدي إىل أخالق  -

 
  



 السؤال الثاين : 

 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها :   أ
 

يف السنوات األخرية أعدت احلكومة ادلكاتب  
الستقبال السياح والزوار األجانب خاصة من الشرق  السياحية

 األوسط وجنوب شرق آسيا.
ومن اخلطط اليت أعدتو احلكومة لزايدة عدد الزوار 

دولية. وأقيمت ادلعارض يف والسياح ىو القيام دبعارض سياحية 
أماكن كثرية منها العواصم اآلسيوية وبعض الدول العربية، كما 
قامت ابلدعاية ادلوجهة عند طريق وسائل اإلعالم العربية 
والقنوات الفضائية ادلنتشرة. وذلك ألن ماليزاي أفضل مكان 
لقضاء اإلجازة ادلختلفة : الصيفية والربيعية. وماليزاي لديها 

كثرية، فهي تضم أعراقا متنوعة وثقافات ومعتقدات   شليزات
 متعددة وأماكن سياحية وأماكن اترخيية وأسواقا سياحية.

ومن أىداف إقامة ىذه ادلعارض تشجيع االقتصاد، 
ورفع الدخل ألن لدى السياح العرب القوة الشرائية. ورليء 

االقتصاد يف السياح إىل بالدان يساعدان على تنشيط حركة 
 ماليزاي.

وتقدم احلكومة تسهيالت كثرية لًتحب دبجيء 
السياح، منها الفنادق والشاليهات الكثرية. ويشعر السياح 
العرب ابالرتياح حينما يقضون عطلتهم يف بالدان، وىم حيبون 
أن أيتوا إىل ماليزاي. فيجدون الطعام احلالل بسهولة وادلساجد 

مة األسواق السياحية مثل السوق الكثرية للصالة. وتعد احلكو 
يف شارع مسجد إينداي والسوق يف شارع تونكو عبد الرمحن 

. فينغ، جبزيرة فريغضيوالسوق ادلركزي، وسوق الليل يف ابتو 
وتباع فيها األطعمة الشعبية والصناعات اليدوية وادلالبس 
والساعات اليدوية وغريىا. وهتتم احلكومة بدور ادلرشدين 

ويرشدوهنم إىل  لذين يساعدون السياح ليال وهنارااالسياحيني 
األماكن السياحية، كما تقدم احلكومة خدمات ادلواصالت من 

 حافالت وسيارات األجرة وطائرات.
 
 
 

 األسئلة : 
 ماذا تعد احلكومة الستقبال السياح ؟ (ٔ)
 .ادلكاتب السياحيةتعد احلكومة الستقبال السياح  -
 
 أين أقيمت ادلعارض خارج ماليزاي ؟ (ٕ)
يف العواصم اآلسيوية أقيمت ادلعارض خارج ماليزاي  -

 .وبعض الدول العربية
 
 ولية ؟اذكر ىدفني من إقامة معارض سياحية د (ٖ)
تشجيع من إقامة معارض سياحية دولية  ىدفان -

 .رفع الدخلو االقتصاد
 
دباذا يشعر السياح العرب حينما يقضون عطلتهم  (ٗ)

 يف ماليزاي ؟
حينما يقضون عطلتهم يف ماليزاي  يشعر السياح العرب -

 .ابالرتياح
 
 ماذا تباع يف األسواق السياحية ؟ (٘)
األطعمة الشعبية والصناعات اع يف األسواق السياحية تب -

 .اليدوية وادلالبس والساعات اليدوية وغريىا
 
 ما دور ادلرشدين السياحيني؟ (ٙ)
ليال وهنارا مساعدة السياح ىو  دور ادلرشدين السياحيني -

 .وإرشادىم إىل األماكن السياحية
 
  اذكر الوجو البالغي للعبارة الىت ربتها خط. (ٚ)
 .الطباقىو  الوجو البالغي للعبارة الىت ربتها خط -

 درجة[ ٕٔ]     
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( 34)اكتب فقرة قصرية ال يقل عدد كلماتـها عن ثالثني بـ  
  مستعينا ابلتوجيهات اآلتية: كلمة

قد تويف أبو صديقك يف األسبوع ادلاضي. أرسل إليو بطاقة 
    التعزية  وتنصحو ابلصرب.

 درجات [ ٘]    
 :اإلجابة

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
 العزيز، أخياي 

يف صحة ؟ أدعوك العزيز كيف حالك اي أخي
مسعت  .هلل .أان وأىلي خبري احلمد وعافية ويف رمحة اللة دائما

 ك قد تويف يف األسبوع ادلاضي.ابأاخلرب أبن 
 .ليو راجعونإان إان هلل و إ  .أعزيك هبذا اخلرب

 .مجيل أنصحك ابلصرب يف مواجهة ىذه ادلصيبة ألن الصربو 
 إىل اللقاء احلسنة يف الدنيا واآلخرة أدعوكوأخريا 
 .لسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتووا ومع السالمة .

 
 اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا:جـ  

 "    الناس أيدي كسبت دبا الفساد ظهر "
 درجات [ ٗ]     

 :اإلجابة
 .الفساد يف األرض بسبب أعمال الناس –
 .علينا أن ضلافظ على األرض عن الفساد –
 .نعيش يف ىذه األرض منذ الصغر –

 
 السؤال الثالث:

 ماذا تقول يف ادلواقف اآلتية:  أ
 تشكو إىل معلمك عن عدم فهمك للدرس. (ٔ)

 لو مسحت اي معلمي، ال أفهم الدرس - 
تدعو صديقك إىل بيتك ادلفتوح دبناسبة عيد  (ٕ)

 الفطر ادلبارك.
ادلفتوح دبناسبة عيد الفطر  اي صديقي، تفضل إىل بييت -

 .ادلبارك

 سبنع أخاك الصغري عن رمي القمامة عشوائيا. (ٖ)
 .اي أخي الصغري، ال ترم القمامة عشوائيا - 

 ألمك عندما تعود إىل البيت متأخرا. (ٗ)
 .اي أمي، أان آسف ألنين أعود إىل البيت متأخرا - 

 لعمك ادلريض عندما تزوره يف ادلستشفى. (٘)
 .اي عمي، شفاك هللا -

 درجات[ ٓٔ]           
 

 كّون ما أييت : بـ 
 .مجلة امسية خربىا مجلة امسية (ٔ)

 .حاضر أخوه الطالب -  
           لة فيها فعل الشرط.مج (ٕ)
 .تنجح ذبتهد إن -  
       مجلة فعلية فيها مفعول مطلق. (ٖ)
 .قراءة الكتاب أمحد قرأ -  
 مجلة فيها توكيد. (ٗ)
 .نفسو الوزير قابلت -  
   مجلة فيها اسم من األمساء ادلبنية. (٘)
 .كبرية ادلدرسة ىذه -  

 درجات[ ٓٔ]    
 

 :ضعو يف مجل مفيدةحّول األفعال إىل اسم ادلفعول مث  جـ 
  احًتم (ٔ)

 : ادلعلم زلًتم        حمرتم -
 ردّ  (ٕ)

 : احلديث مردود       مردود -
 سأل (ٖ)

 : األب مسؤول عن سالمة أسرتو     مسؤول -
 رّتب (ٗ)

 : الكتاب مرّتب       مرّتب -
            استجاب (٘)

 : الدعاء مستجاب   مستجاب -
 [اتدرج  ٓٔ]    



 

 حّول التشبيو إىل االستعارة د 
 تتفتح الوردة. تبسمت الطفلة كما (1)

 .تبسمت الوردة يف احلديقة -

 زران بستاان كأنو الفردوس مجاال. (2)

 .زران الفردوس يف ادلساء -
 رأيت ادلعلم مثل البحر يف السماحة. (3)

 .يعلم البحر يف الفصل -

 تكلمت مع اخلطيب الشجاع كاألسد. (4)

 .تكلمت مع األسد يف ادلسجد -

 اإلدارة.يدخل العامل كالسلحفاة يف  (5)

 .تدخل السلحفاة يف اإلدارة -

 درجات[ ٓٔ]            

 السؤال الرابع:
  استخدم الًتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة : أ 

 اتفق على (ٔ)
 .اىتمام ابلنظافة علىاتفق  الناس - 

 اجملتمع ادلتحاب (ٕ)
 .اجملتمع ادلتحاباحلكومة إىل إجياد هتدف  - 

 إىل يؤدي (ٖ)
 .النجاح يؤدي إىلاالجتهاد  - 

 العمل اجلماعي (ٗ)
 .مهم يف االجتماع العمل اجلماعي -

 اىتم بـ (٘)
 .نجاح الطالباىتم بادلدير  - 
 درجات[ ٓٔ]            

 

خاطب " الطالبتني " ابلعبارات اآلتية مع تغيري ما  بـ
 : يلزم

           رجعت إىل قريتك يف العطلة؟ىل  (ٔ)
 ؟قريتكماإىل  رجعتماىل  - 

   انتبو إىل نصيحة أمك. (ٕ)
 .أمكمابنصيحة انتبها  - 

       ال زبف وال ربزن إّن هللا معنا. (ٖ)
 .إّن هللا معناحتزان وال ختافا ال  - 

 إْن هتتم ابلنظافة تصّح. (ٗ)
 .تصّحاابلنظافة  هتتماإْن  - 

         رمضان ورّتل القرآن.صم  (٘)
 .القرءان رّتالرمضان و صوما - 
 درجات[ ٓٔ]            

 

َس " مث ضعها يف مجل  –َر  –اشتق من مادة " َد  جـ
  : مفيدة

 الفاعلاسم  (ٔ)
 .: درس الدارس الدرس   دارس -

 اسم ادلفعول (ٕ)
 .: الدرس مدروس مدروس -

 ادلصدر (ٖ)
 .: درس الدارس الدرس    درس -

 اسم ادلكان (ٗ)
 .: درس الدارس الدرس يف ادلدرسة  مدرسة -

         فعل األمر (٘)
 .: اي طالب ! ادرس جبد واجتهاد   ادرس -
 درجات[ ٓٔ]          

 

  مّثل دلا أييت: د 
 اجملاز ادلرسل عالقتو احمللية  (ٔ)

 .سرق اللص ادلنزل -

 اجلناس غري التام (ٕ)

 .لكل داء دواء -
 األسلوب اإلنشائي نوعو طليب (ٖ)

 .أين والدك؟ -

 الطباق السليب  (ٗ)

 .قل ىل يستوي الذين يعملون والذين ال يعملون -       

  السجع  (٘)

 .والضحى، والليل إذا سجى -
 درجات[ ٓٔ]          


