
 اال .   ؤ س 04 وتوي لى حتىذه الورقة 
 ألسئىة رتيعها.اأجب لن 

 .يب  ي ىذه الورقةحتلطىو  أن ادل
 

 لن ادلفردات 6إىل السؤال   ١ السؤال
 :ىات معان الكىمات اليت حتوتها خط  ي اجلمل اآلتية

 .ابلدراسة  ي مصر تىوتحقاألخت أن  ٌتوتم( ت١)
 تواصلاإلجابة: 

 الولد إل ايابن انوتقل( 2)
  ارحتلإلجابة: ا
 .اإلنسان حياة( النظافة مهمة  ي 3)

 ليشةاإلجابة: 
 

 :ىات أضداد الكىمات اليت حتوتها خط  ي اجلمل اآلنية
 .من ادلؤمنُت أمواذلم وأنفسهم اشًتىإن هللا ( 4)

 ابعاإلجابة: 
 ' .ال توتم إال مممارسة الرايضة الصحة( 5)

  ادلرضاإلجابة: 
 . ي العامل الثمينة الذىب والنفط من ادلعادن (6)

 الرخيصةاإلجابة: 
 

 لن النحو 71 إىل السؤال  7السؤال 
 : نولوُّت مث ب يتع فيما أيب الوتواُّت ل
 .يشر  اللطفل احلىيب كىو (7)
 .لقب اخلىيفة لثمان. بذي النورين( 8)
 .جزيرة لفكاوي مشهورة مبناظرىا اجلذابة( 9)

 :اإلجابة
 نوع الوتوابع الوتوابع السؤال

 الوتوكيد وكى (7)
 البدل لثمان (8)
 النعت اجلذابة (9)
 

 :يتاسوتخرج ادلسوتثٌت وادلسوتشٌت منو فيما أي
 .حاشا واحدا بييتحضر اجلَتان إىل   (١1)

 .تصفحت الكوتا  غَت صفحة  (77)
 .فهمت كل القصص سوى قصة واحدة (١2 )

 :اإلجابة
 ادلسوتشٌت منو ادلسوتثٌت السؤال

 اجلَتان واحدا (١1)
 الكوتا  صفحة (١١)
 القصص قصة (١2)
 

 :ألر  الكىموتُت الىوتُت حتوتهما خط إلرااب اتما
 .يوم ميالدىا وثثىتناولت البنت الكعك   )١3)

 .بدل منصو  ابلفوتحةاإلجابة: 
 .إىل بالدىم سادلُتلاد احلجاج ( ١4)

 حال منصو  ابلياء: اإلجابة
 

 :اسوتخرج ادلنادى مع بيان نولو من اجلمل اآلتية
 .اي طالبا لىعىم! احًتم العىماء (71)
 ' .أذا مال! أنفق مالك  (١6)
 أي لىي! انصت لند شرح ادلعىم.  (١7)

 :اإلجابة
 ادلنادىنوع  ادلنادى السؤال

 شبيو ابدلضاف طالبا (١5)
 ادلضاف ذا (١6)
 العىم ادلفرد لىي (١7)
 

 لن الصرف 28إىل السؤال   ١8 السؤال
 بُت يتم الفالل ادلناسب من األفعال الامال الفراغات اآلنية ابس

 :الفوسُت
 (مفوتاح السيارة لى  ادلكوتبة. )ساق____ وضعت  (71)

 السائقاإلجابة: 
 ق(_ اجلوائز. )تفو ____م ىست  (١9)

 ادلوتفوقاإلجابة: 
 (انححان  ي ادلسابقة. )اجوتهد( ______ 21)

 اجملوتهداناإلجابة: 
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 :ان نولها مع بييتلُّت األفعال الصحيحة فيما أي
)2الولد يوسوس  ي الوتوضؤ  )١. 
 .السياح يسألون مرشد السياحي (22)
 .ارس الشعب ادلاليزري لادات كثَتةدي  (32)

 :اإلجابة
 النوع  الفعل السؤال

 مضعف يوسوس (2١)
 مهموز يسألون (22)
 سامل ارسدي (23)
 

 : مع بيان نوليها اجملردة وادلزيدةيتاسوتخرج األفعال فيما أي
 فاف؟ز اي فاطمة! ىل حتضرين إىل حفىة ال (24)
 .رج اللطالب الكوتب من حقيبوتوخي (25)
 .بعثرت أوراق الشجر  ي اخلريف (26)

 :اإلجابة
 النوع  الفعل السؤال

 اجملرد حتضرين (24)
 ادلزيد رجخي (25)
 اجملرد بعثرت (26)
 

 :ىات اسم اآللة ادلناسب من الكىموتُت الىوتُت حتوتهما خط
 .اللطالب الىوحة سحم (27)

  ممسحةاإلجابة: 
 .ار اخلشب  ي الورشةنجال ثقب (28)

 مثقباإلجابة: 
 

 لن البالغة  41 إىل السؤال 29السؤال 
 
اآلتيةمعبيانطريقتها: اإلنشائية  ي اجلمل بيالسع األو  نُّت ب
 العىم.سر ج القراءة ا أنو أيها اللطال ! الىم  (32)
 أذتن من الذىب. الوقتن أل وقاتكمال تضيعوا أ (31)
 ( والوتُت والزيوتون وطور سينُت.3١)
 
 

 :اإلجابة
 اللطريقة  اإلنشائية بيالسع األو ن السؤال

 النداء طىيب (29)
 النهي طىيب (31)
 القسم غَت طىيب (3١)
 

 لُّت مواضع اجلناس مع بيان نولو فيما أييت:
 ( ارع اجلار ولو جار.32)
 ( لقيت شوال  ي شوال.33)
 الىهم كما حسنت خىقي فحسن خىقي. (34)

 :اإلجابة
 النوع  مواضع اجلناس السؤال

 جناس اتم جار –اجلار  (32)
 جناس اتم شوال -شوال  (33)
 جناس غَت اتم خىقي –خىقي  (34)

 

 :االسوتعارة مع بيان نولها يتا أيمماسوتخرج 
 .داول ابدلياهت اجلس فمألأماء ليىة مالسبكت  (21)
 فدع  ي ادلسرح.(ينشد الض36)
 .دخل السحا  اجملىس فقام الناس احًتاما لو (37)

 :اإلجابة
 االسوتعارةنوع  االسوتعارة السؤال

 مكنية بكت (35)
 تصرحيية الضفدع (36)
 تصرحيية السحا  (37)
 

 لُّت اجملاز ادلرسل  ي العبارات اآلتية مع بيان لالقوتو: 
 وتفوق.نح اجلائزة لىمدرس ادلمبقررت ادلدرسة  (38)
 .جرى النهر سريعا بعد نزول ادللطر (39)
 ( قالت األم: نلطبخ اليوم كاري فدس.41)

 :اإلجابة
 ةعالقال اجملاز ادلرسل السؤال

 زلىية  ادلدرسة (38)
 زلىية النهر (39)
 الوتبار ما يكون كاري فدس (41)



 ىذه الورقة حتوتوي لى  أربعة أسئىة
ًل اخثر سؤاال واحدا من  السؤال الثاينو السؤال األولأجب لن 

 .السؤال الرابعأو  لسؤال الثالثا
 سئىة فقط.أيب لن ثالثة حتن ألطىو  ادل
 

 السؤال األول:
تية حيث ال يقل لدد  اكوتب  ي واحد فقط من ادلوضولات اآل

 مة.ىك (١51وستسُت )كىمات لن مائة.
 جالعال خَت من الوقاية( ١)
 ( مسؤلية االبن جتاه أسرتو.2)
 .رسةدلدا بة  يبُت اللطى احلسنة مىةادلعا( 3)
 ".ا كسبت أيدي الناسمبظهر الفساد " :قول احلكماء ( 4)
 يب حتّدث فيها لن األماكن نرسالة إىل صديقك األج( 5)

 اجلذابة  ي ماليزاي. السياحية      
 درجات[ 31]

 اإلجابة:
)الوقاية خري من العالج   )١ 

 :العناصر ادلقًتحة
 .ابخوتصار تعريف معن الوقاية والعالجادلقدمة  ي ذكر  -
اجملوتمع  بيان بعض أمهية الوقاية لن إنوتشار األمراض بُت -

 .وأىل القرية وأبناء الوطن
 .يشرح أن الوقاية أرخص من العالج -
 .ذكر بعض األدلة من القرآن أو السنة وغَتىا -
 اخلادتة واخلالصة -
 
 اه أسرتوجتن بمسؤلية اال (2)

 :العناصر املقرتحة
 ن حنو والديوبمسؤلية اال -
 وة واألخواتمسؤلية االبن حنو اإلخ -
 يعامل االبن معامىة حسنة بُت ألضاء األسرة -
 يسالد أسرتو بوتنظيم حياة األسرية اليومية -
 ما بينهمالوتسامح والوتفاىم والًتاحم في -
 
 

 
 يف املدرسةاملعاملة احلسنة بني الطلبة ( 3)

 :العناصر ادلقًتحة
 احًتام اللطال  فيما بينهم -
 حيافظ احلقوق بُت اللطال  -
 لدم اإليذاء بُت اللطال  -
 ادلسالدة فيما بينهم -
 
 
 ".ا كسبت أيدي الناسمبظهر الفساد " :قول احلكماء (4)

 :العناصر ادلقًتحة
 احلكم واألمثال شرحا موجزا يشرح معٌت -
 ليكوتب أي قصة تناسب احلكم يقب -
 كوتابة ادلقالة توتعىق ابحلكم واألمثال  -
 ي بسبب اإلكوتسا ئكوتابة مقالة حادثة الوتىوث البي -

 .اإلنسان
 يوتكىم لن القضااي ادلعاصرة بفساد الرب والبحر -
 
 
يب حتّدث فيها عن األماكن نرسالة إىل صديقك األج( 5)

  اجلذابة يف ماليزاي السياحية
 :العناصر ادلقًتحة

 الوتحية والسالم -
 لوصديقو وأحوايسال لن  -
 يذكر بعض أماكن احلذابة وادلشهورة  ي ماليزاي -
 يدلو صديقو لزايرة إىل ماليزاي -
 الرجاء والدلاء واخلوتام -
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 :ينالسؤال الثا
 : تىيويتىة الئب لن رتيع األسجمث أ يتاقرأ احلوار اآل أ

 
ة األخَتة؛ : السالم لىيكم اي أخي؛ أان أزتد. أان طالب  ي السنأمحد

 !أىال وسهال بك
أان لمر. أىال وسهال  ،: ولىيكم السالم ورزتة هللا وبركاتوعمر
 .وشكرا
يبدو أنك طالب جديد  ي ىذه اجلامعة.  ي أي قسم  ،: اي أخيأمحد

 سجىت؟
أان طالب جديد. لقد مت الوتسجيل  ي قسم الىغات  ،: نعمعمر

 .احلديثة
ذا ال تواصل الدراسة العربية : رائع! سوتكون  ي نفس الكىية. دلاأمحد

  ي دول لربية؟
اليزاي ال مبلى  يقُت أبن دراسة العربية  ي أحضان اجلامعات  : إينعمر

 .ينقصها شيء
 ي ت معاااجلو ة مة لظيغية لب: ابللطبع اي أخي. إن الىغة العر أمحد
ابلغة األمهية واجلامعات ىنا ليست زلال خاصا  ىيةم مراكز لماليزاي

ورات شمركًزا جيدا لىبحوث وادلن ب وإمنا تكونسىيم فحلىوتعىم والوتع
 .والواثئق العىمية

: أنت لى  حق. ال شك فيو أن كثَتة من ادلؤدترات واحملاضرات عمر
 .دوات العىمية تقام هبذه الىغةنال والورشات

فهذه اجلامعة قد ألدت لنا الوتسهيالت الكافية من  ،: صحيحأمحد
درس فيها طالب جامعي هبمدوء وفَتة كي ي أجهزة تكنولوجية 

 وسكينة.
هم الدرس ويردد األساليب مث يوتكىم ففعى  اللطالب أن ي ،: نعمعمر

 .موضوع ما بينو وبُت أصدقائو هبا مث حياور  ي   
: بل يوتحاوز إىل العرض ابلىغة العربية. وقبل ذلك لىيو أن أمحد

ادلراجع وادلصادر ادلوتنولة ويلطالع لىيها  يبحث لن ادلعىومات  ي
 .ملطالعة لميقة

ىذا دليل لى  أن الىغة العربية رمز من بُت رموز  ،: ما أحالىاعمر
 .تقدم الدولة

ا وجنوتهد د  ي إتقاهجن: لوتحصل لى  درجة مموتازة  ي الىغة العربية أمحد
 . ي تعىمها

ا فّعاال  ي ا تسوتخدم  ي سوق العمل اسوتخدامجند أه ،: واليوم عمر
 .واالقوتصاد والسياحة وغَتىا ال الصنالة والسياسةرل

سوتعيش الىغة : نعم اي أخي؛ الختاف لى  مسوتقبل ىذه الىغة.  أمحد
 : .نسوتخدمها يوميا دائما إذا العربية

 
 :األسئلة

(١ ) و ي أي قسم يوتعىم؟ ؟من أزتد 
يوتعىم  ي قسم الىغات  ة،أزتد ىو طالب السنة األخَت  -

 .احلديثة
 
 اذا مل يواصل لمر دراسوتو  ي البىدان العربية؟م  (3)
لمر مل يواصل دراسوتو  ي البىدان العر  ألنو موتيقن اتم أبن  -

أحضان اجلامعات مباليزاي الينقصها  دراسة الىغة العربية  ي
 .شيء

 
 ألدت اجلامعة لوتعىيم الىغة العربية وتعىمها؟( ماذا 3)
ت ألدت اجلامعة لوتعىيم الىغة العربية وتعىمها ابلوتسهيال -

تكنولوجية وفَتة كي يدرس فيها طالب  الكافية من أجهزة
 .دوء وسكينةجامعي هب

 
 .اذكر طرقا فعالة  ي تعىم الىغة العربية( 4)
من طرق فعالة  ي تعىم الىغة العربية أن يفهم الدرس ويردد  -

حياور  ي موضوع ما بينو وبُت  ا مثاألساليب مث يوتكىم هب
 .أصدقالو

 
 كيف نعوتز ابلىغة العربية؟( 5)
 .عربية إبتقائها وحنوتهد  ي تعىمهانعوتز ابلىغة ال -
 
 ما أمهية الىغة العربية  ي يومنا احلاضر؟ ,أ( 6)
ا تسوتخدم  ي سوق لعربية  ي يومنا احلاضر أبهية الىغة اأمه -

ال الصنالة والسياسية واالقوتصاد رل اال  يعالعمل اسوتخداما ف
 .والسياحة وغَتىا

 
 .اذكز الوجو البالغي  ي العبارة ايل حتوتها خط( 7)

 .االستعارةوتها خط ىو حت يتالوجو البالغي  ي العبارة ال
 [درجة  37]



ثني  الثن ع اهتلماد كعدال يقل  يثاكتب فقرة قصرية ح  ــــب
 :اآلتيةمة مستعينا ابلتوجيهات كل

قدم لو نصيحة ابلصرب والرضا  ،زرت صديقك ادلريض  ي ادلسوتشف 
اء لااللوتزام بوتوتاول الدواء كما أمره اللطبيب والد لى  ما أصابو ولى 

 .هللا إىل
 [درجات 5]

 :اإلجابة
 ،السالم لىيكم ورزتة هللا وبركاتو

ألازيك لى  ما أصابك من ىذا ، اي صديقي العزيز
ما أصابك. ولىيك أن  صحك ابلصَت والرضا لى ادلرض. أن

أتخذ الدواء كما أمر اللطبيب. وأدلو هللا لك ابلصحة 
أن تودي واجباتك أبداء جيد  تسوتلطيع ىتح والعافية دائما

 ، ان أحبك  ي هللا اي صديقي. وشكراوأ ،وحسن
 وتوالسالم لىيكم ورزتة هللا وبركا

 

 :شرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا ـــج
 "اتَت بقوا اخلاسوتف"

 [درجات 4]
 :اإلجابة
 .أمر االسالم الناس ابدلسابقة إىل اخلَتات -
 .السابقون إىل اخلَتات ينجحون  ي احلياة -

 

 السؤال الثالث: 
 ماذا تقول يف املواقف اآلتية: : أ
 .إذا جاءك الضيوف إىل بيوتك  )١(
 .أىال وسهال ومرحبا بكم اي ضيو ي الكرام -
 ملزكاابلزميىك إذا أصيب  (2)
 .شفاك هللا اي زميىي -
 ( إذا شاىدت اصلطدام السيارات3)
 .االصلطدام ما أشد ،ماشاء هللا -
 الة اجلمالة.ص( دلوت زمالئك إىل ادلسجد ل4)
 .ىيا زمالئي نذىب إىل ادلسجد لصالة اجلمالة -
 بة.حلقيا حلمل د زمالئكحأ نطىبت ادلسالدة م (5)

 .ىل ديكن أن تسالدين  ي زتل احلقيبة ،اي زميىي من فضىك
 ات[درج  74]

 يت:كّون ما أي بــــ
 خرب شبو رتىة.رتىة فيها   (١)
 .ت الشجرةحتالسيارة  -
 ضمَت.رتىة فيها اإلضافة ابل( 2)
 .سافر ادلدير مع زوجوتو -
 .مالشوتزتىة فيها بدل اال  )3)
 .ألجيب دمحم أخالقو -
 وتثٌت منصو  ابلياء.سم رتىة فيها( 4)
 .صفحوتُتإال  يدةقرأ دمحم اجلر  -
 مفعول ادللطىق مبُت لنولو.رتىة فيها  (5)
 .جىس أزتد جىوس األمَت -

 [جاتدر  ١1]
 

 ىات فعال لألوزاانآلتية مث ضعو يف مجلة مفيدة: جــــ
 افعل (١)
 .وجو أيب لند الغضب ازترّ  : امحرّ  -
 تفّعل (2)
 .م الوتكنولوجياتقّدم ماليزاي  ي اسوتخدا : تقّدم -
 انفعل  (3)
 .انفوتح البا  بعد جبيء الريح الشديد : انفتح -
 فعول (4)
 .إن هللا غفور بعباده : غفور -
 فالل (5)
 جادل دمحم زميىو : جادل -

 [جاتدر  ١1]
 

 ما أييت استعارة: اجعل د
)جاءت إمرأة رتيىة كالقمر إىل ادلدرسة. ا  )١ 
 .ت القمر دتشي إىل ادلدرسةرأي -
 سدرت مع أزتد الذي ىو كاألفا( س2)
 ربناألسد خيلطب لى  ادل -
 . لبحر إىل الفقراءٍتتصدق الرجل الغ( 3)
 تصدق البحر اىل الفقراء -
 دة.تبسمت فاطمة كما توتفوتح الور ( 4)

 .تبسمت الوردة  ي احلديقة -



 .. .يوضح ادلعىم الدرس كما توضح الشمس األرض( 5)
 .لقيت الشمس  ي اإلدارة -

 [درجات ١1]
 السؤال الرابع

 
 اآلتية يف مجل مفيدة: ضع الكلمات والرتاكيب أ

 
)ادلسوتشثمرون  )١ 
 .اسوتثمارىم  ي ماليزاي ادلسوتثمرونيدفع  -
 ( ادلنوتجات2)
 .إىل خارج البالد حاتادلنوتأصدرت ماليزاي  -
 ( ربة البيت3)
 .ربة البيتأمي  -
 ( دتثل بــــــ4)
 .نجاح اللطىبةدتثل بمهارة ادلعىم  -
 أحوتاج إىل (5)
 أان أحوتاج إىل مسالدتك -

 درجات[ ١1] 
 
 اجعل الكلمات اآلتية مضاف إليو يف مجل مفيدة: بـــــ
 

 اإلدارة (١)
 .اإلدارةمام أقابىت ادلدير  -
 ادلعىم (2)
 .ادلعىمينوتبو اللطال  إىل شرح  -
 الشجرة (3)
 .الشجرةالسيارة حتت  -
 النعيم (4)
 .النعيمدخل ادلؤمنُت  ي جنة  -
 الوتخرج (5)
 .خي الكبَتأل الوتخرجحضرت  ي حفىة  -

 درجات[ ١1]
 
 

 عوال مث ضعو يف مجل مفيدة:ضع مما أييت امسا مف جــــ
 

 كوتب (١)
 .ىذا اإللالن مكوتو  ابلقىم األزتر : مكتوب -
 صنع (2)
 .ادلكوتب مصنوع من اخلشب : مصنوع -
 أخذ (3)
 .الزكاة مأخوذة من األغنياء : مأخوذ -
 شاىد (4)
 .جزيرة تيومن من مشاىد اجلميل : دمشاى   -
 بعث (5)
 ادلصلطف  ُت ىو نبينادلادلبعوث رزتة لىعا : مبعوث -

 درجات[ ١1]
 

 اجعل كل واحد مما أييت جمازا يف مجل مفيدة: د
 

 البحر( ١)
 .موالو لىفقراءأ البحرينفق  -
 ( أايد2)
 .أايدلىوتنفيذ ىذا ادلشروع  -
 ( القرية3)
 . كنت فيهايتال القريةفاسأل  -
 (سترا4)
 .ار ست ألصر ينإن ارا -
 القمح( 5)
 .صباحا القمحأكىت  -

 درجات[ ١1]


