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 أسئلة. أربعةىذه الورقة ربتوى على 

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

 أسئلة فقط. ثالثة اؼبطلوب أف ذبيب على 
 

 ل األول:السؤا
من اؼبوضوعات اآلتية حبيث ال يقّل عدد   واحداكتب ىف 

 كلمة:  (154)كلماتو عن مائة وطبسُت 
 اػبطبة عن اؼبوضوع "أنبية اغبياة اعبوارية يف اجملتمع". (ٔ)

 دور اغبكومة يف تطوير اللغة العربية. (ٕ)

 ؿباسن ومساوئ اؽباتف الذكي. (ٖ)
 ؿ يف اؼبدرسة. التقرير عن احتفاؿ يـو االستقال (ٗ)
  قاؿ اغبكيم: "فاستبقوا اػبَتات". (٘)

 درجة[ ٖٓ]                   
 

 السؤال الثاين : 

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

يف السنوات األخَتة أعدت اغبكومة اؼبكاتب  
الستقباؿ السياح والزوار األجانب خاصة من الشرؽ  السياحية

 ألوسط وجنوب شرؽ آسيا.ا
ومن اػبطط اليت أعدتو اغبكومة لزايدة عدد الزوار 
والسياح ىو القياـ دبعارض سياحية دولية. وأقيمت اؼبعارض يف 
أماكن كثَتة منها العواصم اآلسيوية وبعض الدوؿ العربية، كما 
قامت ابلدعاية اؼبوجهة عند طريق وسائل اإلعالـ العربية 

ؼبنتشرة. وذلك ألف ماليزاي أفضل مكاف والقنوات الفضائية ا
لقضاء اإلجازة اؼبختلفة : الصيفية والربيعية. وماليزاي لديها 
فبيزات كثَتة، فهي تضم أعراقا متنوعة وثقافات ومعتقدات 

 متعددة وأماكن سياحية وأماكن اترىبية وأسواقا سياحية.
ومن أىداؼ إقامة ىذه اؼبعارض تشجيع االقتصاد، 

ألف لدى السياح العرب القوة الشرائية. وؾبيء ورفع الدخل 

السياح إىل بالدان يساعدان على تنشيط حركة االقتصاد يف 
 ماليزاي.

وتقدـ اغبكومة تسهيالت كثَتة لًتحب دبجيء 
السياح، منها الفنادؽ والشاليهات الكثَتة. ويشعر السياح 
العرب ابالرتياح حينما يقضوف عطلتهم يف بالدان، وىم وببوف 

ف أيتوا إىل ماليزاي. فيجدوف الطعاـ اغبالؿ بسهولة واؼبساجد أ
الكثَتة للصالة. وتعد اغبكومة األسواؽ السياحية مثل السوؽ 
يف شارع مسجد إينداي والسوؽ يف شارع تونكو عبد الرضبن 

. فينغ، جبزيرة فريغضيوالسوؽ اؼبركزي، وسوؽ الليل يف ابتو 
وتباع فيها األطعمة الشعبية والصناعات اليدوية واؼبالبس 
والساعات اليدوية وغَتىا. وهتتم اغبكومة بدور اؼبرشدين 

ويرشدوهنم إىل  الذين يساعدوف السياح ليال وهناراالسياحيُت 
األماكن السياحية، كما تقدـ اغبكومة خدمات اؼبواصالت من 

 حافالت وسيارات األجرة وطائرات.
 لة : األسئ

 ماذا تعد اغبكومة الستقباؿ السياح ؟ (ٔ)
 أين أقيمت اؼبعارض خارج ماليزاي ؟ (ٕ)
 اذكر ىدفُت من إقامة معارض سياحية دولية ؟ (ٖ)
دباذا يشعر السياح العرب حينما يقضوف عطلتهم يف  (ٗ)

 ماليزاي ؟
 ماذا تباع يف األسواؽ السياحية ؟ (٘)
 ما دور اؼبرشدين السياحيُت؟ (ٙ)
  اذكر الوجو البالغي للعبارة الىت ربتها خط. (ٚ)

 درجة[ ٕٔ]     
 

( 04)اكتب فقرة قصَتة ال يقل عدد كلماتػها عن ثالثُت بـ  
  كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية:

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

 درجات [ ٘]    
 كمة اآلتية شرحا وافيا:اشرح اغبجـ  

 "    الناس أيدي كسبت دبا الفساد ظهر "
 درجات [ ٗ]     
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 السؤال الثالث:
 ماذا تقوؿ يف اؼبواقف اآلتية:  أ
 تشكو إىل معلمك عن عدـ فهمك للدرس. (ٔ)

تدعو صديقك إىل بيتك اؼبفتوح دبناسبة عيد الفطر  (ٕ)
 اؼببارؾ.

 عشوائيا. سبنع أخاؾ الصغَت عن رمي القمامة (ٖ)
 ألمك عندما تعود إىل البيت متأخرا. (ٗ)
 لعمك اؼبريض عندما تزوره يف اؼبستشفى. (٘)

 درجات[ ٓٔ]           
 

 كّوف ما أييت : بـ 
 .صبلة اظبية خربىا صبلة اظبية (ٔ)

           لة فيها فعل الشرط.صب (ٕ)
       صبلة فعلية فيها مفعوؿ مطلق. (ٖ)
 .صبلة فيها توكيد (ٗ)
   صبلة فيها اسم من األظباء اؼببنية. (٘)

 درجات[ ٓٔ]    
 

حّوؿ األفعاؿ إىل اسم اؼبفعوؿ مث ضعو يف صبل مفيدة  جـ 
: 
 احًـت (ٔ)
 ردّ  (ٕ)
 سأؿ (ٖ)
 رّتب (ٗ)
            استجاب (٘)

 [اتدرج  ٓٔ]    
 

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

 ال.زران بستاان كأنو الفردوس صبا (2)
 رأيت اؼبعلم مثل البحر يف السماحة. (3)

 تكلمت مع اػبطيب الشجاع كاألسد. (4)

  يدخل العامل كالسلحفاة يف اإلدارة. (5)

 درجات[ ٓٔ]            

 السؤال الرابع:
  استخدـ الًتاكيب اآلتية يف صبل مفيدة : أ 

 اتفق على (ٔ)
 اجملتمع اؼبتحاب (ٕ)
 يؤدي إىل (ٖ)
 العمل اعبماعي (ٗ)
 بػ اىتم (٘)
 درجات[ ٓٔ]            
 

خاطب " الطالبتُت " ابلعبارات اآلتية مع تغيَت ما  بـ
 : يلـز
           ىل رجعت إىل قريتك يف العطلة؟ (ٔ)
   انتبو إىل نصيحة أمك. (ٕ)
       ال زبف وال ربزف إّف هللا معنا. (ٖ)
 إْف هتتم ابلنظافة تصّح. (ٗ)
         رمضاف ورّتل القرآف.صم  (٘)

 درجات[ ٓٔ]            
 

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

 اسم الفاعل (ٔ)
 اسم اؼبفعوؿ (ٕ)
 اؼبصدر (ٖ)
 اسم اؼبكاف (ٗ)
         فعل األمر (٘)

 درجات[ ٓٔ]          
 

  مّثل ؼبا أييت: د 
 اجملاز اؼبرسل عالقتو الية  (ٔ)

 اعبناس غَت التاـ (ٕ)
 يباألسلوب اإلنشائي نوعو طل (ٖ)

 الطباؽ السليب  (ٗ)

  السجع  (٘)

 درجات[ ٓٔ]       
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