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ىذه الورقة ربتوي على أربعة أسئلة. أجب عن السؤاؿ األوؿ 
لث أو السؤاؿ السؤاؿ الثا والثاين مث اخًت سؤاال واحدا من

 .الرابع
 

 :السؤال األول 
اكتب يف واحد فقط من اؼبوضوعات اآلتية حبيث ال يقل 

 :كلمة  ٓ٘ٔعدد كلماتو عن 
 
 .التلواثت أثرىا كبو اغبياة (ٔ)
 .دور اؼبواطنُت يف ربقيق االلعاـ الوطٍت (ٕ)
 .عادات اؼبسلمُت اؼباليزيُت يف استقباؿ العيدين (ٖ)
 "اردقبل ال راقاؿ اغبكيم " اعب (ٗ)
قصة عن قضاء العطلة اؼبدرسية اليت قمت ِبا مع  (٘)

 .أسرتك
 [درجة ٖٓ]

 
 : السؤال الثاين

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

اعتنت األمم يف العامل بتعليم الرايضة البدنية يف 
ريب أف  وال ،اؼبدارس ال فرؽ يف ذلك بُت البنُت والبنات

لرايضة تفيد اإلنساف جسمو وعقلو فالعقل السليم يف اعبسم ا
اإلنساف على مزاولة أعمالو  السليم. وىذا األمر ليساعد

 .وسعادة نفسو وأسرتو
وللرايضة أنواع كثَتة منها ركوب اػبيل ولعب الكرة 

وسبيل إىل مزاولتو  و النفسفالسباحة والرماية وكبوىا فبا أتلو 
اس إليها ابختالؼ أعمارىم نا. وزبتلف حاجة البفطرهت
والشباب أشد احتياجا إليها  .م اعبسميةم وقواهتوأعماؽب

 .لتكوين جسمو وعقلو منذ الصغر
وقد كونت الرايضة البدنية يف كثَت من األمم 

فيزاولوف  إليها كثَت من شباف األمة مّ ينض ،ةاعات وأنديصب
ح فيها أنواعا من الرايضة ويقضوف ِبا أوقات فراغهم فتصب

ونشيطة. وتكوف أندية الرايضة  أجسامهم قوية وعقوؽبم ذكية
سببا يف ارتباط قلوب الرايضيُت برابط الصداقة واؼبودة فيكوف 

اند أسرة ذبمعها آصرة الرايضة كما ذبمع األخوة  منهم يف كل
 .رابطة النسب والقرابة

والرايضة البدنية صلة متينة ابألخالؽ الفاضلة إذ 
غَته يف تذليل  ب التعاوف واالرباد معىي تعلم اإلنساف ح

الصعاب وزبطي العقبات؛ كما ترشده إىل ما وبب عليو من 
والكرامة. والرايضة البدنية ذبعل  معاملة اآلخرين ابلشرؼ

اإلنساف شخصا يقدر على ؾباوزة اؼبشقات وهبعل النظاـ 
عدتو ويعطي عبسمو نصيبا ولعملو مثلو يف نظاـ  رائده والصرب
 ة مرتبة. وللرايضة أيضا آاثر يف الفنوفاثبت وصور 

اع أف الرايضيُت غالبا يستطيعوف اخًت والصناعات حيث 
 .والعقلية ب صحتهم وقوذبم اعبسميةبسباألشياء النافعة 

 :لةئاألس
  ؟ملاعتنت األمم يف العا مب (ٔ)
 كيف تساعد الرايضة البدنية اإلنساف ؟ (ٕ)
 ؼباذا زبتلف حاجة الناس إىل الرايضة البدنية ؟ (ٖ)
 من أشد الناس احتياجا إىل الرايضة البدنية ؟ (ٗ)
ما فائدة انضماـ الشباف إىل صباعات وأندية  (٘)

 الرايضة البدنية ؟
 ؟لرايضة يف ؾباؿ الفنوف والصناعاتكيف تؤثر ا (ٙ)
 . اذكر الوجو البالغي يف العبارة اليت ربتها اػبط (ٚ)

 [درجة ٕٔ]
ب( اكتب فقرة قصَتة حيث ال يقل عدد كلماهتا عن )

 :كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتيةثالثُت  
يتزوج أخوؾ يف العطلة القادمة؛ اكتب بطاقة  "

حبضوره إىل تلك  الدعوة إىل معلمك معربا عن رجاءؾ
 ".الوليمة

 [درجات ٘]
 :ج( ىات الدروس والعرب من اغبكمة اآلتية)

 [درجات ٗ]  ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا""
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 :السؤال الثالث
 

 ية ؟تيف اؼبواقف اآل أ ماذا تقوؿ
 .إىل أصدقائك تدعوىم ؼبراجعة الدرس يف اؼبكتبة (ٔ)
 .تقايل عم زميلك يف السوؽ (ٕ)
 .لصديقك الذي رسب يف االمتحاف (ٖ)
 .ترّحب ابلوزير اعبديد الذي جاء إىل مدرستك (ٗ)
 .يالأقببت أختك ولدا صب (٘)

 [درجات ٓٔ]
 

 : ماأييت فكوّ   ػػػػ  ب
 .اػبرب فيها صبلة فعلية ،لة اظبيةصب  (7)
 .جلة فيها اسم من األظباء اػبمسة (ٕ)
 .فيها النعت ،لة فعليةصب  (2)
 .لة فيها منادى منصوبصب  (0)
 .فيها فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف ةلصب (٘)

  [درجات ٓٔ]
 

 :ىات مصدرا لألفعاؿ اآلتية مث ضعو يف صبل مفيدةػػػ  ج
 أشرؼ (ٔ)
 سابق (ٕ)
 لبس (ٖ)
 فتح( انٗ)
 ذىب( ٘)

 [درجات ٓٔ]
 

 : يتأيالقتو ما ىات مثاال مناسبا فيو ؾباز مرسل ع   د
 حالية (ٔ)
 .كلية (ٕ)
 .اعتبار ما يكوف (ٖ)
 بيةبس (ٗ)
 .جزئية  (1)

 [درجات ٓٔ] 

 :السؤال الرابع 
 
 :ضع الًتاكيب اآلتية يف صبل مفيدة  أ
 ( حسن ؼبعاملةٔ) 
 ثوّ ( ماء ملٕ) 
 ( وبتاج إىلٖ) 
 يف ددّ ر ( تٗ) 
 ( اغباصالت الزراعية ٘) 

 [درجات ٓٔ] 
 

 :خاطب " الطالبات " ابلعبارات اآلنية مع تغيَت ما يلـزبػػػػ 
 .اصرب وال ربزف  ( ٔ)
 .( ال تلعبا وال تناما يف الفصلٕ) 
 قُتوّ ( أرجوؾ أف تكوف من اؼبتفٖ) 
 .( حافظ على صحتكٗ) 
 ( اي طالب؛ ادرسوا ابؽبدوء.٘) 

 [درجات ٓٔ]
 

 :اجعل ما أييت اظبا فاعال مث ضعو يف جل مفيدةػػ   ػج
 ظلم (ٔ)
 كتابة (ٕ)
 ـو ص (ٖ)
 دذبته (ٗ)
 استهلكوا  (٘)

 [درجات ٔ]
 

 :كل واحد فيما أييت مشبها يف صبل مفيدة اجعل   د
 اؼبعلم (ٔ)
 أةر اؼب (ٕ)
 السيارة (ٖ)
 قلب أيب جهل (ٗ)
 فالقرآ (٘)

 [درجات ٓٔ]


