
 .الاسؤ  04ىذه الورقة حتتوي على 
 أجب عن األسئلة مجيعها.

 .أن جيب يف ىذه الورقة لطلو  دلا
 

 عن ادلفردات  6-1 السؤال
 :اآلتية  هات معان الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل

 . .الضيوف إكرام( من فضائل اإلسالم 1) 
 احًتام / تعزيزاإلجابة: 

 اجلاد. عملُت على الندلواطا تشجعاحلكومة   (2)
  حتث / حترضاإلجابة:  

 يف.معظم اللطال  إىل الفصل اإلضا حضر (3)
 أتى / جاءاإلجابة: 

 
 ل اآلتية:هات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلم

 ..يف العملية اجلراحية فاشالناللطبيبان  (0)
 انجحان / فائزاناإلجابة: 

 .حلافلةا ركو كا  يصلطفون عند ر ال (5)
  ولنز اإلجابة: 

 باهتن.واجبوظفات ادل تم  اىت( 6)
 أمهلت / ال تبايلاإلجابة: 

 
 عن النحو  17-7 السؤال

 .:استخرج ادلستثٌت وادلستثٌت منه من اجلمل اآلتية
 اور اجلَتان بينهم غَت حسُت.يتح( 7)
  ما قرأت اللطالبات الكتب إال فاطمة  (8)
 دلرأتُت.تكتسب النساء ثقة اآلخرين عدا ا( 9)

 : اإلجابة
 ادلستثٌت منو ادلستثٌت السؤال

 اجلَتان حسُت (7)
 فاطمة اللطالبات (8)
 النساء دلرأتُتا (9)

 استخرج اخلرب مع بيان نوعه من القطعة اآلتية: 
اإلسالم يرفع شأن العلم والعامل. والعلم نور ال يهدى 

وىو يبصر الناس  ،اذلداية. فأما العامل كالسراج يف ىصللعا
 .مذلويفتح عقو 
 اإلجابة: 
 النوع اخلرب السؤال

 مجلة فعلية يرفع (14)
 مفرد نور (11)
 كالسراج (11)

 يبصر
 شبو اجلملة
 مجلة فعلية

 
 .:أعرب الكلمتني اللتني حتتهما خط فيما أن إعرااب اتما

(31)   يف العاصمة.  يتجولونالسي اح 
 فعل مضارع مرفوع بثبوت النوناإلجابة: 

 ال.داا عقظكن ية!  ار باادل حكم اي (10)
 منادى منصو  ابلفتحةاإلجابة: 

 
 ية: تاستخرج ادلضاف إليه من اجلمل اآل

 قص..كتب من ادل  ةاشًتيت سبع  (31)
 كتباإلجابة:  

 .رئيس اجلامعة أعلن النتائج االمتحانية (16)
 اجلامعةاإلجابة: 

 .اجتمع اللطال  أمام القاعة ابلسرور (17) 
 القاعةاإلجابة: 

 
 عن الصرف 88 - 18السؤال 

ة رداستخرج األفعال من اجلمل اآلتية مع بيان نوعيها اجمل
 وادلزيدة:

 صالة.و ادلسلمون إىل ادلسجد ألداء التوج   (18)
 .ايمأ ربعةدق أن الفيف سافردلاابت  (19)
 صندوق.يف ال ئعاضل البخالبائع يد (14)
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 اإلجابة: 
 النوع األفعال السؤال

 دالفعل ادلزي وتوج   (18)
 الفعل اجملرد ابت (19)
 الفعل ادلزيد لخيد (14)

 

 فيما أييت:ها خط تال اليت حتعهات مصدرا لألف
يف الدراسة ليصل إىل  تكاسليالتلميذ وال  اجتهد

 األبوان وادلعلمون بنجاحو. يفرحالدرجات و  أرقى
 ادااجته:  اجتهد (11)
 تكاسال:  تكاسلي (11)
 فرحا:  ( يفرح13)
 

 ، ت، ب.ت اآلتية بكلمة مشتقة من مادة: كامال الفراغا
 . .ة ابلكتب اجلديدةئملي ىذه ____ ( 10)

 ادلكتبةاإلجابة: 
 ة.يلكتابة مج  ______على للطالب أن  (15)

  يكتباإلجابة: 
 زلاضرة و_____ مشهورة.ب زين ستا األ (16)

 كاتبةاإلجابة:  
 

فعل الذي بني كال من الفراغني ابسم ادلفعول من ال امأل
 القوسني:

 ء _______ يف الفصل. )منع(الضوضا (17)
  شلنوعاإلجابة: 

 . )استجا (هللاعند _______ ظلوم ادل ءدعا( 18)
 مستجا اإلجابة: 

 

 عن البالغة 04-89لسؤال ا
 أييت:از ادلرسل مع بيان عالتته فيما جملااستخرج 

 شعب.للحكومة يد على ال  (22)
 يزاي.ا عن اتريخ مال. الشهَت يؤل. حرفا ىامل  ؤ ادل( 34)

 ة.لصحياُت نواقفق رللس الوزاء على الاو  (31)
 اإلجابة: 
 عالقتو اجملاز ادلرسل السؤال

 سببية يد (19)
 جزئية حرفا (34)
 زللية رللس الوزراء (31)
 
 أييت: فيما كنيةز االستعارة التصرحيية واالستعارة ادليم
 بكت السماء ىذا ادلساء.( 31)

 كنيةعارة ادلاالستاإلجابة: 
 .شاىدت مشسا جتري يف الشارع (33)

 االستعارة التصرحييةاإلجابة: 
 4يغضب الدىر من اخلاملُت.  (30)

 كنيةاالستعارة ادلاإلجابة: 
 

 :يتأي اميف هيقتطر يان بي مع ئكر نوع األسلوب اإلنشااذ 
 ان. ءنعم الصديق القر  (35)
 4ال تضيعوا أوقاتكم بسدى.  (36)
 حلديقة بعد نزول ادللطر.مجل اما أ (37)

 اإلجابة: 
 ويقتطر  يئنوع األسلو  اإلنشا السؤال

 ادلدح ء غَت اللطليباإلنشا (35)
 النهي ء اللطليباإلنشا (36)
 التعجب ء غَت اللطليباإلنشا (37)
 
   كال من السعع والطباق وادلقابلة فيما أييت: نيع
 ( كدر اجلماعة خَت من صفوة الفرقة.38)

 قابلةادلاإلجابة: 
 .وإ ا أعان كفى ىف،احلر إ ا وعد و   (12)

 السجعاإلجابة: 
 صل.حياان يسكت اللطالب ويتكلم يف الفأ (04) 

 اللطباقاإلجابة: 



 لة.ئسأ أربعة توي علىىذه الورقة حت
  م اخًت سؤاال واحدا ينالثا أجب عن السؤال األول والسؤال

 .أو السؤال الرابع من السؤال الثالث
  .أسئلة فقط ةيب عن ثالثلطلو  أن جتادل
 

 :السؤال األول
ية حيث ال يقل تاكتب يف واحد فقط من ادلوضوعات اآل

 :كلمة   (154 )سنيمخة و ئعدد كلماته عن ما
)1(  األماكن السياحية اجلذابة يف ماليزاي. 
 .دور ادلعلمُت يف تكوين جيل ادلستقبل (1)
 .ماليزاي بُت ادلاضي واحلاضر وادلستقبل (3)
 .قريرا عن أسبوع اللغة العربية يف مدرستكت (0)
 ".اجلار قبل الدار" قول احلكماء: (5)

 درجة[ 34]     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجابة:
 .األماكن السياحية اجلذابة يف ماليزاي( 1)

 العناصر ادلقًتحة
ماليزاي من أحب البالد السياحية اليت زارىا السياح * 

العامل من أفريقيا وأورواب وآسيا من أضلاء  األجانب الذين أيتون
بلدان آسيوية اجلميلة  والبلدان األخرى. إمنا تعد إحدى
 .وتتمتع ابللطقس ادلعتدل طوال السنة

 : من األماكن اجلذابة* 
وجبل اتىن  ،اجلبال الشاسلة مثل جيل "كيناابلو يف سابو -1

 .جراي يف قدح وما إىل  لك لبوج ،يف فاىغ
ومن أمهها  ،ابألماكن التارخيية دلتعددةبالدان أيضا تتميز  -1

  تغاليون عامرب وىي قلعة اليت بناىا ال إي فاموسا مبالك
الربتغالية ادلستعمرة  حلماية مالك وإبقاء السللطة 3133

 .لوطننا  لك الوقت
عندان أيضا جزر رائعة مثل جزيرة لغكاوي بقدح وجزيرة   -3

  لك. وىذه كافس يف ترنكانو وما إىل مابول بسابو وجزيرة
الفتانة تتميز برمال انعمة  اجلزر طبعا معروفة بشواطئ البحر

 .ومياه نقية
بالدان أيضا مليئة ابلكهوف اللطبيعية اجلميلة  ات قيمة  -0

نياه بسراوق اليت حتتوي على الرباىُت  اترخيية. منها كهوف
من الفنون  األوىل اليت تدل على وجود احلياة البشرية

 ية والتوابيت اليت ترجع اتريقها إىلوالرسومات الصخر 
 سنة. 04444

: علينا احملافظة على ىذه األماكن السياحية  اخلائمة *
 .يةواترخي لقيمتها الغالية اقتصادية

--------------- 
 
 
 
 
 
 



 .دور ادلعلمني يف تكوين جيل ادلستقبل (8)
 العناصر ادلقًتحة

جليل ادلثق. : يلعب ادلعلمون دورا ىاما يف إعداد اادلقدمة 
كاد ادلعلم أن ،   للمعلم وفو التبجيال قمثل العريب:"فقال ادل

 ."يكون رسوال
 : من أدوار ادلعلمُت *
 .إعداد النفوس ابلعلوم ادلتنوعة -
 .التسلح ابدلهارات ادلعاصرة من التكنولوجيا احلديثة -
 .وعة ادلختلفة والثقافات ادلعاصرةنتزويد اللطلبة ابلعلوم ادلت -
حلي ابألخالق احملمودة وإظهار قدوة حسنة وأسوة الت -

 .صاحلة أمام اللطلبة
احملافظة على الصحة البدنية والعقلية حىت يصبحوا قادرين  -

 .على تنفيذ العمل
: على ادلعلمُت بذل قصارى اجلهد لتحقيق  ةمتاخلا

 .ممسؤولياهت
---------------- 

 
 .ماليزاي بني ادلاضي واحلاضر وادلستقبل (3)
 لعناصر ادلقًتحةا
: ماليزاي من بلدان آسيا تفع يف جنو  سرق آسيا.  ادلقدمة 

من األجناس ادلتعددة من ادلاليويُت  يعيش فيها شعو 
 .والصينيُت واذلنود

قد سيلطر عليها ادلستعمرون من يف ادلاضي كانت ماليزاي * 
 .والياابنيون دلدة سنوات طويلة يلطانيونرب تغاليون والالرب 
 ،االستقالل بيد تونكو عبد الرمحن ماليزاي على قد انلت *

 .رئيس الوزراء األول
يف يومنا احلاضر أصبحت ماليزاي بالدا معروفة ومتقدمة  *

 .وتعليمية اقتصادية وسياسية
تسعى احلكومة إىل تلطوير البالد حىت تق. يف ص. واحد  *

ى ىف العامل خاصة ىف رلال العلوم ر األخ مع البلدان ادلتقدمة
 .تكنوجلاوال
 .يد سعي احلكومة بكل استلطاعتناي: جيب علينا أتةمتااخل

 .تقريرا عن أسبوع اللغة العربية يف مدرستك (0)
 العناصر ادلقًتحة

: اتريخ الربانمج/ ادلكان/ اجلهة ادلسؤولة / ادلقدمة 
 .ادلشاركون

: غرس روح حب اللغة العربية بُت اللطلبة. / األهداف 
للغة العربية يف الكالم./ توطيد ا ةتشجيع اللطلبة على شلارس

 .صلة الرحم بُت أعضاء اجلمعية
خالل الربامج: رللس االفتتاح/ ادلسابقات ادلختلفة  األنشطة 

اجلماعي واختبار الذكاء وما إىل  لك/  من اخللطابة والكالم
 .حفلة االختتام

 .: الشعور ابلسرور والفرح واالستفادة من الربانمجاخلامتة 
-------------- 

 
 
 
 
 
 ."اجلار تبل الدار" تول احلكماء: (5)

 العناصر ادلقًتحة
 .للجَتان حقوق كثَتة *
ينبغي لنا االىتمام ابختيار اجلار قبل الدار وأن نعامل  *

 .اجلَتان معاملة طيبة
سعادة اإلنسان ذلا ربط قوي  ابلعالقات االجتماعية اليت  ن  إ *

 .ما مع اجلَتانادلعاملة احلسنة ال سي   تتم من خالذلا
 .ادلعاملة احلسنة تودي إىل سعادة اإلنسان *
 
 

  



 :ثاينالسؤال ال
 : تليهايتلة الئ أجب عن مجيع األس مية تآلاقرأ القلطعة أ  ا
 

 يف عهد التكنولوجيا وعهد انفجار نعيش اآل
من ادلصلطلحات. وكل ىذه  ادلعلومات وعهد العولة وغَتىا

 إلنسان من التقدمادلصلطلحات تدل على ما قد حق قو ا
 .العلمي والتلطور الفكري اذلائل

ومن التقدم التكنولوجي الذي استفاد منو اإلنسان  
وىذه الوسائل تشبو جسرا اإلعالم.  بشكل كبَت ىو وسائل

فالدول يف  .مبا وصلت إليو البشرية من معرفة يربط الناس
 تستخدم ىذه الوسائل لتوصيل ادلعارف وادلعلومات إىل ملالعا
 .وهباشع

إن وسائل اإلعالم اليت ظهرت يف بالدان كثَتة  
الصحيفة واجمللة ومنها ادلسموعة  منها ادللطبوعة مثل ،ومتنوعة

 مثل ادلذايع والشريط ومنها ادلرئية وادلسموعة مثل القرص
ادلدمج والتلفزيون. واإلنًتنت تقوم بدور ىام بوساطة شبكاتو 

األقمار الصناعية فتقوم بنقل  العتكبوتية العالية. وأما
 ادلعلومات مباشرة إىل شبكات التلفزيون حىت يستلطيع

ينية يف مكة ادلشاىدون يف ماليزاي مثال أن يشاىدوا مراسم د
 .ادلكرمة وقت إقامتها

ووسائل اإلعالم إ ا حسن استخدامها كانت  ات 
تسَت ابلشعب ضلو الوجهة اليت  فوائد وفَتة؛ فهي تستلطيع أن

على  وىي تقدر ، و الرأي السديد والقيادة الرشيدة يرمسها
تكوين شخصية اإلنسان ادلثق. القادر على مواجهة 

بث يف وسائل اإلعالم من ي التحدايت ادلعاصرة. وكل ما
يف  العلوم وادلعلومات واألحداث وما أشبو  لك لو دور فعال

 .تثقي. الشعب وتربيتهم تربية صاحلة
 
 
 
 
 

 : ٍ األسئلة
)1(  ىو العهد الذي نعيش فيو اآلن؟ ما 

العهد الذي نعيش فيو اآلن ىو عهد التكنولوجيا / عهد 
 (3)العولة.  انفجار ادلعلومات / عهد

 
 ألي غرض تستخدم الدول وسائل اإلعالم؟ (1)

الدول وسائل اإلعالم لتوصيل ادلعارف وادلعلومات  تستخدم
  (3) .إىل شعوهبا

 
لطبوعة ا كر مثال واحدا لكل من الوسائل اإلعالمية ادل( 3)

 .سموعةادل والوسائل اإلعالمية
مثال واحد من الوسائل اإلعالمية ادللطبوعة ىو الصحيفة / 

الوسائل اإلعالمية ادلسموعة ىو  ومثال واحد من ،اجمللة
 (3. )ايع / الشريطادلذ
 
 مار الصناعية؟ما دور األق (0)

دور األقمار الصناعية ىو نقل ادلعلومات واألحداث مباشرة 
 (3. )التلفريون إىل شبكات

 
 تستلطيع وسائل اإلعالم أن تسَت ضلو األىداف ىتم (5)

 ادلرسومة؟
تستلطيع وسائل اإلعالم أن تسَت ضلو األىداف ادلرسومة إ ا 

 (3. )حسن استخدامها
 
 كي. تثق. وسائل اإلعالم الشعب؟ (6)

تثق. وسائل اإلعالم الشعب بكل ما بيث فيها من العلوم 
 (3. )أشبو  لك وادلعلومات واألحداث وما

 
 .ا كر الوجو البالغي يف العبارة لٍت حتتها خط (7)

 (3. )شبيهالتالوجو البالغي للعبارة الٍت حتتها خط ىو 
 [درجة  11]
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   34 اكتب فقرة قصَتة حيث ال يقل عدد كلماهتا عن بـــ 
 :اآلتية كلمة مستعينا ابلتوجيهات

فشل صديقك يف االمتحان. اكتب بلطاقة لو 
ا عن رب وعدم اليأس مع تشجعو وتنصحو على االجتهاد

 .اىتمامك بو
 [جاتر د 5]

 :اإلجابة
 التحية والسالم -
 (1تعلقة )دلن وج ة ىذه البلطاقة وما احلادثة ادل -
وعدم اليأس يف   ))1 التشجيع والنصيحة على االجتهاد -

  ))1 الدراسة
  ))1 الرجاء والدعاء - 
  ))1 النحو + األسلو  - 

 
 :اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا ـــ  ج 

” يكثر نفعو ءبقدر لغات ادلر “ 
 [جاتر د 0]

 :اإلجابة
 .ءإن  تعلم اللغات األجنبية تزيد ثقافات ادلر  -
 .خداع الناس من يعرف لغة الغَت ينجو من -
 .تعلم اللغات األجبية فرض كفاية -
 

 لث:اثالسؤال ال
 :يةتاآل .ما ا تقول يف ادلواقأ   

 .لزميلك إ ا قابلتو يف يوم عيد الفلطر (1)
 .كل عام وأنتم خبَتعيد الفلطر ادلبارك.   زميلي! اي -
 .االعتذار إىل أستا ك عن عدم إصلاز الواجبات ادلنزلية (1)
 زلية.ناجبات ادلالو أان متأس. على عدم إصلاز  ! أستا اي -
 .ألصدقائك تدعوىم إىل ادللطعم لتناول الفلطور (3)
 لتناول الفلطور.ىيا إىل ادللطعم اي أصدقائي !  -
 .اراجاء الضي. إىل بيتك وتستقبلو استقباال ح (0)
 إىل بييت.أىال وسهال ومرحبا بك ضي.!  اي -

 .تنبو إخوانك على عدم اإلزعاج يف ادلستشفى (5)
 يف ادلستشفى.نوع اإلزعاج شلاي إخواين !  -

 [درجات  31]
 
 :ل مفيدة يف مجيتأين ما كو    ـــــ  ب
)1(  لة فيها حالمج. 
 ت إىل ادلدرسة مسرورا.ب ى -
 .لة شبة مجربل فيها خمج (1)
 .اللطالب يف الفصل  -
 .لة فيها توكيد معنويمج (3)
 .جاء الوزبر نفسو إىل اجمللس -
 .لة فيها مفعول ملطلق مبُت للنوعمج (0)
 .فاز دمحم فوزا عظيما -
 .لة فيها اسم من األمساء اخلمسةمج (5)
 أبوك رلتهد -
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 :مفيدةىات مثاال مناسبا دلا أييت  م ضعو يف مجل  جــــ 
)1(  فو ل أجعتل معف 
 .صام ادلسلمون يف رمضان: امص -
 ملفعل صحيح سا (1)
 .كتب دمحم الرسالة   :كتب -
 اسم مقصور (3)
 . ىب موسى إىل ادلسجد  :موسي -
 دودشلاسم  (0)
 .العلماء وزثة األنبياء: العلماء -
 عل معتل لفي.ف (5)
 .سبكوى عمر ادلال: كوى -
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 :يتدلا أي لمث    د
)1(  أسلو  اخلرب االبتدائي 
 .طالب أان -
 اجلناس غَت التام (1)
 .اجلد يف اجلد -
 اللغوي زااجمل (3)
 .خيلطب األسد على ادلنرب -
 ساالقتبا (0)
 .عسر يسراهللا إن مع الو -
 التشبيو ادلرسل اجململ (5)
 .العلم مثل النور -
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 لسؤال الرابعا 
 يتض  ىتل مفيدة حمل الًتاكيب اآلتية يف مجعستا   أ

 :معناها
 حصل على (1)
 .النجاح الباىر حصل على  التلميذ -
 الرحلة العلمية (1)
 .الرحلة العلمية ىبت إىل  -
 ساحة البيت (3)
 .اسعةو  ساحة البيت -
 يدعو إىل (0)
 .االحتاد يف بناء الدولة يدعو إىلاإلسالم  -
 ا عظيماز فو  (5)
 .فوزا عظيمافاز اللطالب يف االمتحان  -
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سة  م ضعها يف مخاجعل األفعال اليت حتتها خط أفعاال  ـــــ  ب
 :مفيدة مجل

)1(   يف رمضان يصومادلسلم. 
 .دلسلمون يصومون يف رمضانا: يصومون -
 .اللطالبان أكال األرز يف ادللطعم (1)
 .اللطالبان أيكالن األرز: نكالأي -

 .ادلشاركون صلحوا يف االمتحان (3)
 دلشاركون ينجحون يف االمتحان.ا: ينعحون -
 .التلميذة لن تكتب الرسالة (0)
 .التلميذاتن لن تكتبا الرسالة :تكتبالن  -
 .طبخت العشاء أنت   (5)
 تلطبخُت العشاء أنت   :تطبخني -
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 .لة مفيدةيف مج جــــ  اجعل ما أييت اسم الفاعل  م ضعه

 لعب( 1)
 دمحم العب كرة القدم.: العب -
 ( يشر 1)
 .أمحد شار  العصَت :شارب -
 يستمعون( 3)
 .اللطال  مستمعون إىل نصيحة ادلعلم: مستمعون -
 مل  ع( ت0)
 .عمر متعل م اللغة العربية :متعل م -
 زارت (5)
 .طٍتفاطمة زائرة ادلتح. الو : زائرة -
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يه مشبها به مع ذكر وجه تجعل كال من الكلمات اآلد   ا
 :الشبه

)1(  األسد 
 .يف الشجاعة األسدعمر بن اخللطا  مثل  -
 القمر (1)
 .مجاال القمرالنيب يوس. ك -
 جللثا (3)
 .يف الربودة لجثالادلاء ك -
 احلجارة (0)
 .قسوة احلجارةقلب الكافر ك -
 سلعال (5)
 .حالوة العسلكالمك ك -
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