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 ىذه الورقة ربتوي على أربعة أسئلة
ا من ًل اخثر سؤاال واحدالسؤال الثاين و السؤال األولأجب عن 

 .السؤاؿ الرابعأو  لسؤاؿ الثالثا
 سئلة فقط.أيب عن ثالثة ربف أطلوب اؼب
 

 السؤال األول:
تية حيث ال يقل عدد  اكتب يف واحد فقط من اؼبوضوعات اآل

 مة.لك (ٓ٘ٔوطبسُت )كلمات عن مائة.
 جالعال خَت من الوقاية( ٔ)
 ( مسؤلية االبن ذباه أسرتو.ٕ)
 .رسةؼبدا بة يفبُت الطل احلسنة اؼبعاملة( ٖ)
 ".ا كسبت أيدي الناسدبظهر الفساد " :قوؿ اغبكماء ( ٗ)
 يب ربّدث فيها عن األماكن نرسالة إىل صديقك األج( ٘)

 اعبذابة يف ماليزاي. السياحية      
 درجات[ ٖٓ]

 :ينالسؤال الثا
 : تليويتلة الئب عن صبيع األسجمث أ يتاقرأ اغبوار اآل أ

 
أخي؛ أان أضبد. أان طالب يف السنة األخَتة؛ : السالـ عليكم اي أمحد

 !أىال وسهال بك
أان عمر. أىال وسهال  ،: وعليكم السالـ ورضبة هللا وبركاتوعمر

 .وشكرا
يبدو أنك طالب جديد يف ىذه اعبامعة. يف أي قسم  ،: اي أخيأمحد

 سجلت؟
أان طالب جديد. لقد مت التسجيل يف قسم اللغات  ،: نعمعمر

 .اغبديثة
رائع! ستكوف يف نفس الكلية. ؼباذا ال تواصل الدراسة العربية  :أمحد

 يف دوؿ عربية؟
اليزاي ال دبعلى يقُت أبف دراسة العربية يف أحضاف اعبامعات  : إينعمر

 .ينقصها شيء
يف ت معاااعبو ة مة عظيغية لب: ابلطبع اي أخي. إف اللغة العر أمحد
ىنا ليست ؿبال خاصا ابلغة األنبية واعبامعات  ليةم مراكز عماليزاي

ورات شمركًزا جيدا للبحوث واؼبن ب وإمبا تكوفسللتعلم والتعليم فح
 .والواثئق العلمية

: أنت على حق. ال شك فيو أف كثَتة من اؼبؤسبرات وااضرات عمر
 .دوات العلمية تقاـ ِبذه اللغةنال والورشات

من  فهذه اعبامعة قد أعدت لنا التسهيالت الكافية ،: صحيحأمحد
وفَتة كي يدرس فيها طالب جامعي ِبمدوء  أجهزة تكنولوجية 

 وسكينة.
هم الدرس ويردد األساليب مث يتكلم ففعلى الطالب أف ي ،: نعمعمر

 .موضوع ما بينو وبُت أصدقائو ِبا مث وباور يف ٍ 
: بل يتحاوز إىل العرض ابللغة العربية. وقبل ذلك عليو أف أمحد

اجع واؼبصادر اؼبتنوعة ويطالع عليها اؼبر  يبحث عن اؼبعلومات يف
 .مطالعة عميقة

ىذا دليل على أف اللغة العربية رمز من بُت رموز  ،: ما أحالىاعمر
 .تقدـ الدولة

ا وقبتهد د يف إتقاهنقب: لتحصل على درجة فبتازة يف اللغة العربية أمحد
 .يف تعلمها

اال يف ا تستخدـ يف سوؽ العمل استخداما فعّ قبد أهن ،: واليـو عمر
 .واالقتصاد والسياحة وغَتىا اؿ الصناعة والسياسةؾب

ستعيش اللغة : نعم اي أخي؛ الزباؼ على مستقبل ىذه اللغة.  أمحد
 : .نستخدمها يوميا دائما إذا العربية

 
 :األسئلة

 ويف أي قسم يتعلم؟ ؟من أضبد (ٔ  
 اذا مل يواصل عمر دراستو يف البلداف العربية؟م  (3
 اعبامعة لتعليم اللغة العربية وتعلمها؟ ( ماذا أعدتٖ
 كيف نعتز ابللغة العربية؟( ٗ
 .اذكر طرقا فعالة يف تعلم اللغة العربية( ٘
 ما أنبية اللغة العربية يف يومنا اغباضر؟ ,أ( ٙ
 .اذكز الوجو البالغي يف العبارة ايل ربتها خط( ٚ

 [درجة  37]
ثُت  الثن ع اهتد كلماعدال يقل  يثاكتب فقرة قصَتة ح  ــــب

 :اآلتيةمة مستعينا ابلتوجيهات كل
قدـ لو نصيحة ابلصرب والرضا  ،زرت صديقك اؼبريض يف اؼبستشفى

اء عااللتزاـ بتتاوؿ الدواء كما أمره الطبيب والد على ما أصابو وعلى
 .هللا إىل

 [درجات ٘]
 :شرح اغبكمة اآلتية شرحا وافيا ػػػج

 "اتَت بقوا اػباستف"
 [درجات ٗ]
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 ال الثالث: السؤ 
 
 ماذا تقوؿ يف اؼبواقف اآلتية: : أ

 
 .إذا جاءؾ الضيوؼ إىل بيتك  )ٔ(
 ـلزكاابلزميلك إذا أصيب  (ٕ)
 ( إذا شاىدت اصطداـ السياراتٖ)
 الة اعبماعة.ص( دعوت زمالئك إىل اؼبسجد لٗ)
 بة.غبقيا غبمل د زمالئكحأ نطلبت اؼبساعدة م (٘)

 ات[درج  74]
 
 كّوف ما أييت: بػػػػ
 
 خرب شبو صبلة.صبلة فيها   (ٔ)
 ضمَت.صبلة فيها اإلضافة ابل( ٕ)
 .ماؿشتضبلة فيها بدؿ اال  )ٖ)
 مشتثٌت منصوب ابلياء. صبلة فيها( ٗ)
 مفعوؿ اؼبطلق مبُت لنوعو.صبلة فيها  (٘)
 

 ىات فعال لألوزاانآلتية مث ضعو يف صبلة مفيدة: جػػػػ
 

 افعل (ٔ)
 تفّعل (ٕ)
 انفعل  (ٖ)
 فعوؿ (ٗ)
 فاعل (٘)

 [درجات ٓٔ]
 
 ما أييت استعارة: اجعل د
 
 جاءت إمرأة صبيلة كالقمر إىل اؼبدرسة. ا  )ٔ( 
 سدرت مع أضبد الذي ىو كاألفا( سٕ)
 . لبحر إىل الفقراءٍتتصدؽ الرجل الغ( ٖ)
 دة.تبسمت فاطمة كما تتفتح الور ( ٗ)
 .. .يوضح اؼبعلم الدرس كما توضح الشمس األرض( ٘)

 [درجات ٓٔ]

 السؤال الرابع
 
 الكلمات والًتاكيباآلتية يف صبل مفيدة:ضع  أ

 
 اؼبستشثمروف  )ٔ( 
 ( اؼبنتجاتٕ)
 ( ربة البيتٖ)
 ( سبثل بػػػػػػٗ)
 ( أحتاج إىل٘)

 درجات[ ٓٔ]
 
 اجعل الكلمات اآلتية مضاؼ إليو يف صبل مفيدة: بػػػػػ
 

 اإلدارة (ٔ)
 اؼبعلم (ٕ)
 الشجرة (ٖ)
 النعيم (ٗ)
 التخرج (٘)

 درجات[ ٓٔ]
 

 مث ضعو يف صبل مفيدة: ضع فبا أييت اظبا مفعوال جػػػػ
 

 كتب (ٔ)
 صنع (ٕ)
 أخذ (ٖ)
 شاىد (ٗ)
 بعث (٘)

 درجات[ ٓٔ]
 

 اجعل كل واحد فبا أييت ؾبازا يف صبل مفيدة: د
 

 ( البحرٔ)
 ( أايدٕ)
 ( القريةٖ)
 (طبراٗ)
 ( القمح٘)

 درجات[ ٓٔ]


