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 أسئلة . أربعةىذه الورقة ربتوي على 

سؤاال  مث اخًتالسؤال األول والسؤال الثاين   أجب عن
 السؤال الرابع. أو السؤال الثالث منواحدا 

 .أسئلة فقطثالثة   اؼبطلوب أف ذبيب عن
 

 السؤال األول :
 فقط من الػموضوعات اآلتية حيث ال يقل واحد اكتب يف

 : كلمة  154عدد كلماتو عن 
 ة. اؽباتف اليدوّي وآاثره يف اغبيا (ٔ)
 التعاوف وأنبيتو يف اغبياة االجتماعية. (ٕ)
 اافظة على سالمة البيئة مسؤولية اعبميع.  (ٖ)
الرسالة إىل صديقك األجنيب عن األماكن  (ٗ)

 اعبّذابة يف ماليزاي. 
  قوؿ اغبكيم "الػجار قبل الدار".  (٘)

 [درجة ٖٓ]   
 السؤال الثاين :

 يت تليها :أ     اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن صبيع األسئلة ال
إف مادة الًتبية الرايضية ىي مادة مفضلة عند الطالب 
حيث يًتكوف غرفة الدراسة، وهبروف ويلعبوف يف سعادة وسرور. 
وؽبا فوائد كثَتة ، وىي الشك من أسباب اجملد والنجاح للفرد 
والوطن. فهي تعطي اعبسم قوة وصحة، وتعلم النفس اؼببادئ 

لتعاوف بُت األفراد، وترفع من واألخالؽ العالية، وتنشر روح ا
شأف األمة، وتساعد على االتصاؿ بُت الشعوب وتوجهها كبو 

 السالـ.
وقد انلت الًتبية الرايضية عناية ابلغة يف كل الدوؿ. 
وبذلت اغبكومة جهودا كبَتة وأمواال كثَتة لتحقيق ىذا الغرض. 
فأنشأت آالؼ األندية يف اؼبدف والقرى. يشًتؾ فيها الشباب 

صبيع طبقات الشعب حيث ىبتاروف ألنفسهم ما وببوف.  من
وكبن نسمع كثَتا عن دورات الرايضية األوؼببية واألوروبية 

 واألفريقية وغَت ذلك من الدورات.
فالرايضة ضرورة وبتاج إليها كل الناس: الصغار 
والكبار، والرجاؿ والنساء. إذ أف العمل الدائم من غَت راحة أو 

ليب على اإلنساف. كل واحد منا وبتاج بال رايضة لو أتثَت س
شك إىل نوع من النشاط خارج العمل، وإذا أردت أف تعيش 
حياة سعيدة دوف أف تزور الطبيب ودوف أف ربّس أنك شيخ 
عجوز، فال بد أف ربصل على قدر من النشاط اغبر بعد أف 

 تنتهي من العمل الرظبي.
يطلب من وديننا اإلسالمي يدعو إىل القوة. فالقرءاف 

اؼبؤمنُت أف يكونوا أقوايء للدفاع عن دينهم وعن أنفسهم. ويف 
أعمل الرسوؿ  وأقوالو أمثلة للمسلمُت يف قوة الروح وقوة 

اؼبؤمن القوي خَت وأحب إىل هللا اعبسم. والرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: "
". وهبب علينا القياـ ببعض التمرينات من اؼبؤمن الضعيف

لبتار ألنفسنا نوعا من أنواع الرايضة اؼبعروفة لكي الرايضية أو 
نستطيع أف كبقق اؼبثل الذي يقوؿ: "العقل السليم يف اعبسم 

 السليم".
 األسئلة:

 ؼباذا وبّب الطالب مادة الًتبية الرايضية؟( ٔ)
 . اذكر فائدتُت اثنتُت من فوائد الًتبية الرايضية( ٕ)
 الًتبية الرايضية؟ ماذا فعلت اغبكومة لتحقيق اؽبدؼ من( ٖ)
 ملَ مل يصلح أف يعمل اإلنساف طواؿ الوقت؟( ٗ)
 ؟كيف تبعد نفسك عن كثرة الذىاب إىل الطبيب( ٘)
 ؟ما سبب اىتماـ القرآف ابلقوة للمؤمنُت( ٙ)
 لعبارة اليت ربتها خط.لاذكر الوجو البالغي  (ٚ)

 ]درجة ٕٔ[
 
اكتب فقرة قصَتة حيث ال يقل عدد كلماتػها عن  بـ

  :كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتيةثٌن ثال
ظبعت أبّف جّدتك يف القرية تصيب ابؼبرض. اّتصل 
بػها ابؽباتف واسألػها عن أحوالػها اآلف والدعاء لػها.  

 [درجات ٘]                                        
 

 ماذا تستفيد من اغبكمة : جـ
 " ظهر الفساد بػما كسبت أيدي الناس"

[اتدرج ٗ]  
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 السؤال الثالث:
 
 :تيةماذا تقوؿ يف اؼبواقف اآل أ

 ( تػهنئ صديقك الناجح يف اؼبسابقة.ٔ)   

 ( ؼبعّلمك إذا أردت أف تدخل إىل غرفة اؼبعلمُت. ٕ)   

 ( تطلب من زميلك أف يرسل إليك الكتاب الذي ألّفو.ٖ)   

 ( تنّبو إخوانك على عدـ اإلزعاج يف اؼبكتبة.ٗ)   

 ّمك إىل بيتك وتستقبلو استقباال حارا.( جاء ع٘)   
 [اتدرجٓٔ]

 
 كّوف ما أييت: بـ

 .صبلة فعليةصبلة اظبية خربىا (   ٔ)   
 .فعلها مضارع منصوب(   صبلة فعلية ٕ)   
 معنويّ  توكيدصبلة فيها (   ٖ)   
 (   صبلة فيها اسم من األظباء اػبمسة.ٗ)   
   .(   صبلة فيها أسلوب الشرط٘)   
 [اتدرج ٓٔ]     

 
حّوؿ األفعاؿ اآلتية إىل اسم اؼبفعوؿ مث ضعو يف صبل جػ  
 :مفيدة

  ذكر (ٔ)
 أغلق (ٕ)
  رّتب (ٖ)
  احًـت (ٗ)
  استجاب (٘)
 [درجات ٓٔ ]    

  : حّوؿ االستعارة إىل التشبيو د
 طلع البدر علينا. (ٔ)
 .جلس األسد يف اؼبصّلى (ٕ)
 .رأيت الشمس ذبري يف اؼبلعب (ٖ)
 .اؼبعهد كواكب نسَت على ىديهميف  (ٗ)
  .طار اػبرب يف أكباء العامل (٘)

 [درجات ٓٔ ]

 السؤال الرابع:

 

 ضع الًتاكيب اآلتية يف صبل مفيدة حىّت يتضح معناىا :  أ  
 وبتفل بِػػػػػػػ ( ٔ)
 وبصل على (ٕ)
 بعيد عن (ٖ)
 األطعمة الشعبية (ٗ)
 [درجات ٓٔ]  احًتاـ اؼبعلمُت (٘)

 
 ابلعبارات اآلتية مع تغيَت ما يلـز : لطالباتخاطب ابـ    

 كيف حالك اي أخي؟   (ٔ)
 صوموا تصّحوا. (ٕ)
 ال تنم يف فصلك. (ٖ)

 ( اجتهدي يف الدراسة سوؼ تنجحُت يف االمتحاف.ٗ)     
 ( عليك أف تقرأ ىذا الكتاب. ٘)     

 [درجات ٓٔ]
 

حّوؿ األفعاؿ اآلتية إىل اسم الفاعل مث ضعو يف صبل  جـ
 :مفيدة

 كتب (ٔ)

 أسلم (ٕ)
 ابع (ٖ)
 تربّع (ٗ)
 أطاع (٘)
 [درجات ٓٔ]     

 اجعل ما أييت خربا إنكاراي.  د

 قد فازت البنت يف اؼبباراة.  (ٔ)
 اؼبناظر الطبيعية كثَتة يف سابو.  (ٕ)
 أان ؿبًـت الوالدين كل وقت.  (ٖ)
 يراجع التالميذ دروسهم.  (ٗ)
 إّف اؼبوظفاف ماىراف يف العمل.  (٘)

 [تدرجا ٓٔ] 
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