
 .سؤاال. أجب عن األسئلة مجيعها 44 ىذه الورقة حتتوي على
 .يب يف ىذه الورقةجتطلوب أن ادل
 

 عنادلفردات6إىلالسؤال١ السؤال
 

 :الكلماتاليتحتتهاخطيفاجلملاآلتيةهاتمعاين
)ضية ادلعاصرةقعن ال تحدثونيالوزراء   )١. 

 يتكلمون : اإلجابة
 .إىل الوالدين تنل رضا هلل أحسن (2)

  بر   : اإلجابة
 .قبل الطريق قالرفياجلار قيل الدار و  (3)

 الصديق / الزميل : اإلجابة
 

 :يةتهاتأضدادالكلماتاليتحتتهاخطيفاجلملاآل
 .ادلاضيةأقامت ادلدرسة الرحلة العلمية يف العطلة ادلدرسية  (4)

 القادمة: اإلجابة
 .بنزول ادلطر يفرحونالفالحون  (5)

 حيزنون : اإلجابة
 .ةر حاال أتكل األطعمة  (6)

 ابردة : اإلجابة
 

 عنالنحو71 إىلالسؤال7السؤال
 

ادلنادىفيما  :م ييانووع يتأيعّين
 .اي أيتها ادلؤمنات! أطعن هللا ورسولو  (6)
 .زة! كن صاحلا مطيعا ألوامر هللا( أمه8) 
 .بعلمك( أاي زلبا للعلم! اعمل 9) 
  

 : اإلجابة
 النوع ادلنادى السؤال

 النكرة ادلقصودة أية  (7)
 العلم ادلفرد زةمه (8)
 شبيو ابدلضاف زلبا (9)

 :استخرجاخلربم ييانووع مناجلملاآلتية
 .الطائرة أقلعت من ادلطار متجهة إىل مكة ادلكرمة  (01)
)هللا عز  وجلالعلماء مكانتهم عالية عند   )١١. 
 .مبعوث رمحة للعامٌن ملسو هيلع هللا ىلصدمحم النيب  (01)
 : اإلجابة  

 النوع اخلرب السؤال
 خرب مجلة فعلية أقلعت (١4)
 خرب مجلة امسية مكانتهم عالية (١١)
 خرب مفرد مبعوث (١2)
 

 :أعربالكلماتاليتحتتهاخطفيماأيإعرااباتما
 .احمرتاما وأخاهمرتم الرجل األستا  موسى حي (02)
 معطوف منصوب ابأللف : اإلجابة 
 .ابدلناظر الطبيعية اجلميلة يتمتعونالزوار   (03)

 فعل مضارع مرفوع بثبوت النون : اإلجابة
  
 :يتأيمن فيماىنادلستثىنوادلستثعّي 
 .ا ضعيفاب إال طاليف( حضر الطلبة الفصل اإلضا١5) 
 .م سوى ادلنافقٌنهنينصر ادلسلمون إخوا (05)
 ردد ادلنشدون النشيد ما عدا سعيدا.  (06)
 : اإلجابة  

 منو ىنادلستث ادلستثىن  السؤال
 الطلبة ابطال (١5)
 مهنإخوا ادلنافقٌن (١6)
 ادلنشدون سعيدا (١7)

 

 عنالصرف88إىلالسؤال71 السؤال
 :يتهاتمصدراللكلماتاليتحتتهاخطمماأي

 .السياح موعد وصول الطائرة انتظر (07)
 راانتظ : اإلجابة

عن ادلشكالت  يناقشونما زال رجال الدولة   (08)
 .االقتصادية

 مناقشة: اإلجابة
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ا ا واحتسااب ففر لو ما تقدم من ميرمضان إ صاممن   (11)
 . نبو

 صوم / صيام: اإلجابة
 

ووعيها ييان م  األفعال اآلتية العبارات من استخرج
 : وادلعتلةالصحيحة

 .الطالب اجملتهد وعى درسو  (2١)
 .جاىد ادلؤمنون يف سبيل إعالء كلمة التوحيد (22)
 .تسًن السيارة على الشارع سريعة (23)
 : اإلجابة  

 نوع الفعل  الفعل السؤال
 الفعل ادلعتل وعى (2١)
 الفعل الصحيح جاىد (22)
 الفعل ادلعتل تسًن (23)

 

 :وادلنقوص وادلمدود من العبارات اآلتيةاستخرج االسم ادلقصور 
 .تعمل احلكومة على رفع مستوى ادلعيشة (24)

 مقصور - مستوى : اإلجابة
 .خًن الكساء ما سمرت اجلسد ووقى من احلر والربد (25)

 شلدود - الكساء : اإلجابة
 .يصلي ادلصلي خلف اإلمام (26)

 منقوص - ادلصلي : اإلجابة
 

 :م ييانوزو يتيّياسماآللةفيماأي
 .ال تضيعئضع األقالم يف ادلقلمة ل دمحم، اي (27)
 .تستخدم األم الثالجة حلفظ الطعام (28)
 : اإلجابة  

 الوزن اآللة اسم السؤال
 مفعلة مقلمة (27)
 فع الة ثالجة (28)

 

 عنالبالغة04إىلالسؤال89السؤال
وض ح كل نوع من أنواع التشبيو ابعتبار األداة ووجو الشبو فيما 

 .يتأي

 .كالنجوم يف الليلملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الرسول  (29)
 ادلرسل  ،  اجململ : اإلجابة

 . س علوا وضياءمشأنت  (34)
 ادلؤكد  ،  ادلفصل : اإلجابة

 .حديثو يضارع عسال يف احلالوة  (20)
 ادلرسل  ،  ادلفصل : اإلجابة

 

   :م ييانعالتت يتاجملازادلرسلفيماأيعّين
 .( ولدت األم مهندسا ماىرا يف ادلستشفى32) 
 .( وآتوا اليتامى أمواذلم33) 
 .( إن الفجار لفي جحيم34) 

 العالقة اجملاز ادلرسل السؤال 
 اعتبار ما يكون مهندسا (32)
 اعتبار ما كان اليتامى (33)
 حالية جحيم (34)

 

 :اإلوشاءفيماأييتم ييانطريقت يّيووع
 .ل الطق س اليومما أمج (35)
 .صو إ ا تكلم ادلعلم (36)
 .وهللا ما عصيت أوامر والدي   (37)

  : اإلجابة
 طريقتو نوع اإلنشاء السؤال

 التعجب اإلنشاء فًن الطليب (35)
 األمر اإلنشاء الطليب (36)
 القسم اإلنشاء فًن الطليب (37)

 

 .الطباقوادلقايلةمنالعباراتاآلتيةزمي
 .عيم وإن الفجار لفي جحيمنإن األبرار لفي  (38)

 ادلقابلة : اإلجابة
 .خذ ما صفا ودع ماكدر (39)

 ادلقابلة : اإلجابة
 .وتعز  من تشاء وتذل  من تشاء (44)

 الطباق : اإلجابة
 



الورقة حتتوي على أربعة أسئلة. أجب عن السؤال األول ىذه 
السؤال الثالث أو السؤال  والثاين مث اخمرت سؤاال واحدا من

 .الرابع
 

 :السؤالاألول
اكتب يف واحد فقط من ادلوضوعات اآلتية حبيث ال يقل 

 :كلمة  ١54عدد كلماتو عن 
 
 .التلواثت أثرىا ضلو احلياة (١)
 .حتقيق االلعام الوطيندور ادلواطنٌن يف  (2)
 .عادات ادلسلمٌن ادلاليزيٌن يف استقبال العيدين (3)
 "اردقبل ال راقال احلكيم " اجل (4)
قصة عن قضاء العطلة ادلدرسية اليت قمت هبا مع  (5)

 .أسرتك
 [درجة 34]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اإلجاية
 .ةالتلواثتأثرهاحنواحليا( ١)

ىي احلالة السيئة  العارضة  بسبب من  تالتلواث
األسباب. ومن أكثر ما حدث من التلوث ىو تلوث اذلواء 
وادلاء.  إن أوىل ما يسبب  تلوث اذلواء ىو وجود أي مواد 
صلبة معلقة ابذلواء كالدخان من ادلصانع، وعوادم السيارات، 

واألمسدة الكيماوية وادلبيدات  وفًنىا. ولو آاثر سيئة  ضلو  
 نسان والبيئة.اإل

ومن آاثره على اإلنسان : اإلصابة أبمراض اجلهاز  
التنفسي، والعيون، والسرطان، واجلهاز العصيب، ومشاكل 

اسيات وفًنىا. وآاثره على التنف س مثل مرض  الرئتٌن  واحلس  
البيئة : اختناق النبااتت من اذلواء ، وسرعان ما دتوت  

 وزون.واالحتباس احلواري، واتساع ثقب  األ
والثاىن ىو تلوث  ادلاء. وىو ما أكثر احلدوث يف 
البحر والنهر. التلوث ادلائي حيدث  بتلوث ادلياه  الطبيعية من 
آابر  أو حبًنات أو أهنار  أو حبار نتيجة إمهال البشر  أو 

كون ادلاء ادللوث مركزا خصبا لنمو يحدوث الكوارث.  ف
وفًنىا ى التيفودية احلم  الطفيليات ادلسببة لألمراض كالكولًنا و 

من ادلوت خاصة  روىذه األمراض تسبب أكث من األمراض.
أخرى  فًن وىناك أنواع  من بٌن السكان يف القرى واألرايف.

تلوث السمعي أو الضوضائي الذى الىذين من التلوث، منها 
ش العقل، ويقلق السمع ، ويتعب األعصاب، ويشو   ييؤ 

إىل  يالذى يؤدالتلوث البصري  ومنها الراحة، ويطرد النوم.
فقد اإلحساس ابجلمال، واهنيار  االعتبارات اجلمالية، والرضا 

 ابلصورة القبيحة وقبوذلا.
فيبدو لنا أن التلوث ىو أمر كبًن يصيب  اإلنسان 

فًن  يف مجيع الدول يف العامل، خاصة الدول النامية  أو
ل نومهم ادلتقدمة، حيث يشرب الناس اذلواء فًن الصايف ك

واليقظة.  ويشربون ادلاء  ادلختلطة ابلمرتاب  يف كل فطورىم 
وفذاءىم وعشاءىم. ىذه ىي مصيبة، وىذه ىي حقيقة 

 اذلواء والشراب. واحلياة اليوم.  فما أمجل احلياة إ ا يصف
 



  .دورادلواطنّييفحتقيقااللتئامالوطين( 2)
 

 ال شك وال ريب أن بالد ا ماليزاي دولة آمنة وسليمة
وسعيدة. إن ىذا األمن نتيجة من االلتئام الوطين. إن أبناء 
الوطن من األجناس ادلتعددة كادلاليويٌن والصينيٌن واذلنود 
وفًنىم يعيشون يف أمن وسرور وسعادة. يعيش شعب ماليزاي 

 يف تسامح وتفاىم وتعاون فيما بينهم.
 
يلعبون دورىم لدوام االلتئام الوطين يف  ادلواطنٌنن إ

اآلخرين من  واطنٌنأن يعاشر ادل ادلواطنا احملبوبة، على دولتن
يف سلتلفة   واطنونادل األجناس ادلختلفة معاشرة حسنة.

الذين يدرسون ويراجعون ويناقشون الدرس معا  األعراق
 .شعبب وتقوية العالقة واالحتاد بٌن الآسيظهر اجملتمع ادلتح

 
أن يبتعدوا عن سوء الظن واحلسد  واطنٌنفعلى ادل

اآلخرين، ىذا سوء األخالق يؤدي  واطنٌنضلو ادل
ضعف و التبافض والعداوة، ىذا األمر يؤدي إىل االفمرتاق  إىل 

أن تقيم األنشطة  كومةوجبانب إىل  لك فعلى احل األمة.
من األجناس ادلتعددة، ىم يعملون  مواطنٌناالجتماعية لل

 ابلنف س.ويتعاونون فيما بينهم لغرس روح التعاون واحملبة والثقة 
وخالصة القول ال بد لنا أن نشعر ابلفخر واالعتزاز 
والفرح والسرور اباللتئام الوطين يف بالد ا. علينا أن صلتهد 
الستمرار أمن بالد ا وسعادهتا، إن االلتئام الوطين أفضل 

 ط لسعادة الشعب ادلاليزي.و شر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

األمم يف العامل بتعليم الرايضة البدنية يف اعتنت 
ريب أن  وال ،ادلدارس ال فرق يف  لك بٌن البنٌن والبنات

الرايضة تفيد اإلنسان جسمو وعقلو فالعقل السليم يف اجلسم 
اإلنسان على مزاولة أعمالو  السليم. وىذا األمر ليساعد

 .وسعادة نفسو وأسرتو
يل ولعب الكرة وللرايضة أنواع كثًنة منها ركوب اخل

ودتيل إىل مزاولتو  و النف سفالسباحة والرماية وضلوىا شلا أتلو 
اس إليها ابختالف أعمارىم ا. وختتلف حاجة النبفطرهت
والشباب أشد احتياجا إليها  .م اجلسميةم وقواهتوأعماذل

 .لتكوين جسمو وعقلو منذ الصغر
م وقد كونت الرايضة البدنية يف كثًن من األم

فيزاولون  إليها كثًن من شبان األمة م  ينض ،ةاعات وأنديمج
فيها أنواعا من الرايضة ويقضون هبا أوقات فرافهم فتصبح 

ونشيطة. وتكون أندية الرايضة  أجسامهم قوية وعقوذلم  كية
سببا يف ارتباط قلوب الرايضيٌن برابط الصداقة وادلودة فيكون 

الرايضة كما جتمع األخوة  اد أسرة جتمعها آصرة  منهم يف كل
 .رابطة النسب والقرابة

والرايضة البدنية صلة متينة ابألخالق الفاضلة إ  
فًنه يف تذليل  ىي تعلم اإلنسان حب التعاون واالحتاد مع

الصعاب وختطي العقبات؛ كما ترشده إىل ما حيب عليو من 
والكرامة. والرايضة البدنية جتعل  معاملة اآلخرين ابلشرف

ان شخصا يقدر على رلاوزة ادلشقات وجيعل النظام اإلنس
عدتو ويعطي جلسمو نصيبا ولعملو مثلو يف نظام  رائده والصرب

 اثبت وصورة مرتبة. وللرايضة أيضا آاثر يف الفنون
اع أن الرايضيٌن فالبا يستطيعون اخمرت والصناعات حيث 

 .والعقلية ب صحتهم وقوجتم اجلسميةبسباألشياء النافعة 
 
 
 

 :لةئاألس
  ؟ملاعتنت األمم يف العا مب (١)
اعتنت األمم يف العامل بتعليم الرايضة البدنية يف  -

 .ادلدارس
 

 كيف تساعد الرايضة البدنية اإلنسان ؟ (2)
تساعد الرايضة البدنية اإلنسان مبزاولة أعمالو  -

 .وسعادة نفسو وأسرتو
 

 دلا ا ختتلف حاجة الناس إىل الرايضة البدنية ؟ (3)
ختتلف حاجة الناس إىل الرايضة البدنية الختالف  -

 .أعمارىم وأعماذلم وقواهتم اجلسمية
 

 من أشد الناس احتياجا إىل الرايضة البدنية ؟ (4)
 .أشد الناس احتياجا إىل الرايضة البدنية ىم الشباب -

 
ما فائدة انضمام الشبان إىل مجاعات وأندية  (5)

 الرايضة البدنية ؟
اعات وأندية الرايضة فائدة انضمام الشبان إىل مج -

البدنية ىي أهنم يزاولون فيها أنواعا من الرايضة 
 .ويقضون هبا أوقات فرافهم

 
 ؟لرايضة يف رلال الفنون والصناعاتكيف تؤثر ا (6)
تؤثر الرايضة يف رلال الفنون والصناعات حبيث أن  -

 .النافعةفالبا يستطيعون اخمرتاع األشياء الرايضيٌن 
 

 . ا كر الوجو البالفي يف العبارة اليت حتتها اخلط (7)
الوجو البالفي يف العبارة اليت حتتها اخلط ىو  -

 .األسلوباخلربي
 [درجة 2١]
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ب( اكتب فقرة قصًنة حيث ال يقل عدد كلماهتا عن )
 :ثالثٌن كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية

يتزوج أخوك يف العطلة القادمة؛ اكتب بطاقة  "
حبضوره إىل تلك  الدعوة إىل معلمك معربا عن رجاءك

 ".الوليمة
 [درجات 5]

 :اإلجاية
 العناصر ادلقمرتحة:

 معلمياي  خطاب
 /تفضل إىل / أىال وسهال إىلإىل الوليمة أدعوك دعوة
 يف  لك اليوم أرجوك احلضورو  رجاء
 يف الدنيا واآلخرة عسى هللا أن يبارك عليك دعاء

 
 :ىات الدروس والعرب من احلكمة اآلتية ج()

 [درجات 4]  ما أحسن الدين والدنيا إ ا اجتمعا""
 :اإلجاية
 .جيب على كل إنسان أن جيتهد للحياة الدنيوية -
 .االىتمام أبمور الدين والدنيا يضمن السعادة -
 فعلى اإلنسان أن ال يكسل يف العبادة -

 
:السؤالالثالث

 
 ية ؟تأ ما ا تقول يف ادلواقف اآل

 .إىل أصدقائك تدعوىم دلراجعة الدرس يف ادلكتبة (١)
 .اي أصدقائي، ىيا نراجع الدرس يف ادلكتبة -
 .تقايل عم زميلك يف السوق (2)
 اي عمي، كيف حالك؟ -
 .لصديقك الذي رسب يف االمتحان (3)
 .اي صديقي، اجتهد يف ادلستقبل -
 .ابلوزير اجلديد الذي جاء إىل مدرستكترح ب  (4)
 .أىال وسهال اي معايل الوزير إىل مدرسيت -

 .يالأصلبت أختك ولدا مج (5)
 .اي أخيت، مبارك على ادلولود اجلميل -

 [درجات ١4]
 

 : ماأييت نكو    ــــ  ب
 .اخلرب فيها مجلة فعلية ،لة امسيةمج  (0)
 .ادلهندسان يعمالن يف اإلدارة -
 .جلة فيها اسم من األمساء اخلمسة (2)
.ىو  و مال -
 .فيها النعت ،لة فعليةمج  (2)
.فرح دمحم الوسيم بنتيجة امتحانو -
 .لة فيها منادى منصوبمج  (3)
 .اي عبد الرمحن، تفض ل -
 .فيها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ةلمج (5)
 .الطالب جيتمعون يف القاعة -

  [درجات ١4]
 

 :ىات مصدرا لألفعال اآلتية مث ضعو يف مجل مفيدةـــ  ج
 أشرف (١)
 .أشرف الطالب معلميهم إشراف العلماء:  إشراف -
 سابق (2)
اشمرتك الطالب يف مسابقة احلوار على ادلستوى :  مسايقة -

 .الوطين
 لب س (3)
 .يسرين لباس أوالدي ادلالب س اجلديدة:  لباس -
 ( انفتح4)
 .اجلديديتساءل الناس عن انفتاح الدكان  : اوفتاح -
  ىب( 5)
 .ابنو الصغًن حيزن األب  ىاب:  ذهاب -

 [درجات ١4]
 
 
 
 
 
 



 : يتأيالقتو ما ىات مثاال مناسبا فيو رلاز مرسل ع   د
 حالية (١)
 .برار لفي نعيمالإن ا -
 .كلية (2)
 .شرب القرويون ماء النيل -
 .اعتبار ما يكون (3)
 .نطبخ اليوم كاري فدس -
 بيةبس (4)
.يل يد يف صلاحكم -
 .جزئية  (4)
 .واركعوا مع الراكعٌن -

 [درجات ١4] 
 :السؤالالراي  

 
 :ضع المرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة  أ
 ( حسن دلعاملة١) 
 .مهم يف حياة اإلنسان  حسن ادلعاملة - 

 ثو  ( ماء مل2)
 .ماء ملو ثىذا  - 

 ( حيتاج إىل3)
 .اجلهد واالجتهاد حيتاج إىلالنجاح  - 

 يف دد  ( تر 4)
 .مواصلة الدراسة إىل اخلارج ترد د يفالطالب  - 

 ( احلاصالت الزراعية 5)
 .يف بالد ا كثًنة احلاصالت الزراعية -

 [درجات ١4] 
 

 :خاطب " الطالبات " ابلعبارات اآلنية مع تغيًن ما يلزمبــــ 
 .حتزناصرب وال   ( ١)
 .وال حتزن   ناصرب  -

 .( ال تلعبا وال تناما يف الفصل2) 
 .يف الفصل منوال تن ال تلعنب - 

 قٌنو  ( أرجوك أن تكون من ادلتف3)
 .قٌنمن ادلتفو   أن تكن   نأرجوك - 

 .( حافظ على صحتك4)
 .نتكعلى صح   نحافظ - 

 ( اي طالب؛ ادرسوا ابذلدوء.5)
 .ابذلدوء ن، ادرسالباتاي ط -

 [درجات ١4]
 

 :اجعل ما أييت امسا فاعال مث ضعو يف جل مفيدةـــ   ج
 ظلم (١)
 .ادللك ظامل:  ظامل -
 كتابة (2)
 .دمحم كاتب:  كاتب -
 مو ص (3)
 أ ا صائم.:  صائم -
 دجتته (4)
 .ىي طالبة رلتهدة:  جمتهدة -
 استهلكوا  (5)
 .اذلاتف الذكي  ىؤالء مستهلكو :  نمستهلكو -

 [درجات ١]
 

 :كل واحد فيما أييت مشبها يف مجل مفيدة اجعل   د
 ادلعلم (١)
 .كالبحر يف الكرم ادلعلم -
 أةر ادل (2)
 .مثل الوردة يف اجلمال ادلرأة -
 السيارة (3)
 .كالربق السيارة -
 قلب أيب جهل (4)
 .حجارة يف القسوة قلب أيب جهلكأن  -
 نالقرآ (5)
 .نور القرآن -

 [درجات ١4]


