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1. Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian. 

2. Jawab semua soalan. 
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 أ “ ”  قسم 
 درجة [  ٣٠] 

 
 تية مع تغيري ما يلزم: ابلعبارات اآل  التلميذاتخاطب  أ

 تصف ابألخالق الكرميةاطفل اي  (۱)
 هل ترتدي اخلوذة عند ركوب دراجتك؟ (٢)
 اي ولدا ! اربط احلبل جيدا  (۳)
 استخدم البوصلة وستعرف االجتاه ( ٤) 
 .أشرف على أصدقائك  (٥)

 [ درجات  ١٠]
 
 : كّون ما أييت بـ 

 .زومفعل مضارع جم مجلة فيها (۱)
 مجلة فيها ال النافية للجنس. (  ۲)
 .  املضاف فيها مجع مذكر تركيب إضايفمجلة فيها   (  ۳)
 . عدد "مائتان"مجلة فيها  (٤)
                        . ظرف "حيث"مجلة فيها   (٥)

 [درجات  ۱].              

 مث ضعه يف مجلة مفيدة:  ةاآلتي األوزانهات مثاال لكل وزن من  ـج
 ُمَفــعِّل  (١)
 يستفعل  (٢)
 مستفعلون  (٣)
 ُمفاعِّلة  (٤)
   أفَعلَ  (٥)

 [درجات  ١٠]             
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 قسم "ب" 
 درجة[ ۳۵]

 
 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها:

 
لقد حان موعد القبول والتسجيل يف جامعة السلطان إدريس الرتبوية للطلبة اجلدد للعام الدراسي      

ابء  الطلبة احملليون واألجانب إىل اجلامعة ومعهم اآل حضر. وذلك يف يوم اإلثنني لقد ٢٠٢٢\٢٠٢١
املوظفني وااو  اليوم مزدحم ابلناس من  حملاضرين وعمداء ألمهات واألقارب. واحلرم اجلامعي يف ذلك 

 الكليات وغريهم. 
وفيه استمعوا إىل الكلمة الرتحيبية اليت ألقاها رئيس    ،اجتمع كلهم يف مدرج اجلامعة  الصباحويف       

 ، عن إجراءات التسجبل  . وبعد ذلك ألقى انئب عميد القبول والتسجيل التعليمات املوجزةاجلامعة
وقدم بعده انئب عميد شؤون الطلبة تعليماته عن القوانني واللوائح يف اجلامعة وعن اإلقامة يف السكن 

 وما إىل ذلك. التعليميواملنحة والقرض 
،  وذلك بتقدمي املستندات املطلوبة إىل املوظفني  ،عملية التسجيل للطلبة اجلدد  بدأتوبعد ذلك       

ة واإلستمارات وغريها. مث حصلوا على بيشهادات الدراسية والطمنها رسالة القبول وكشف الدفع وال
ات والنشرات واإلرشادات املتعلقة ابلدراسة يف اجلامعة. مث حضر الطلبة إىل كشك  يبفيها الكت  ،امللفات 

على بطاقة الطالب. وطبعت على البطاقة املعلومات الشخصية عن    واحصل ي التصوير والتقطوا صورهم ل
 والرقم اجلامعي والكلية والرمز الشرطي والصورة الشخصية. كاملالسم الطالب كاال

فيما    اجلددتعارف والتوجيه. ويف هذا األسبوع تعرف الطلبة  لسبوع اأوبعد انتهاء التسجيل بدأ        
وع حضروا بخالل هذا األس  بينهم. وهم وزعوا إىل اجملموعات واشرتكوا يف األنشطة اليت صممت هلم.

امج ب ة ابلدراسة والقاللقاءات وزاروا املباين يف اجلامعة. واستمعوا أيضا إىل التعليمات واإلرشادات املتعل 
 . واحلياة اجلامعية
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   :تيةأ       أجب عن األسئلة اآل
 ما موضوع هذا النص؟        (  ١)
 (   مىت موعد القبول والتسجيل؟ ٢)
 (   أين جيتمع الطلبة يف الصباح؟ ٣)
 الكلمة الرتحيبية؟  الذي ألقى(   من ٤)
 مل حضر الطلبة اىل كشك التصوير؟ (٥)
 أسبوع التعارف والتوجيه؟  من خاللماذا فعل الطلبة  (٦)

 [ درجة ١٢]                                                                                           
 
هات مرادفا للكلمات االتية :         ـب  

 حضر (  ١)    
 مدرج  (  ٢)    
 الكامل  (٣)    

 [درجات  ٣]                                                                                          
 
 

 ج      هات مضادا للكلمات االتية : 
 الصباح  (  ١)     
 بدأت (  ٢)     
 اجلدد (٣)     

 [درجات  ٣]                                                                                        
 
 
 
 
 



5 
 

 د       استخرج ما أييت من النص:
 على وزن "ُمفاعِّل" اسم فاعل (  ١)      

 الظرف (  ٢)       
 الرتكيب اإلضايف   (٣)       

 [ درجات  ٣]                                                                                           
 

: اعرب الكلمات اليت حتتها خط إعرااب اتماه         
 اجلامعة  (١)       
 وا حصل ــيل (  ٢)       

 [ درجات  ٤]                                                                                          
 

 و       اضبط اللكلمات اليت حتتها خط ابلشكل التام :  
، املطلوبة إىل املوظفني  املستندات وذلك بتقدمي    ،عملية التسجيل للطلبة اجلدد   بدأت وبعد ذلك          

مث حصلوا على   القبول وكشف الدفع والشهادات الدراسية والطيبة واإلستمارات وغريها.  رسالةمنها  
 يف اجلامعة. ابلدراسة فيها الكتبيات والنشرات واإلرشادات املتعلقة  ،امللفات 

 [درجات  ٤]                                                                                 
 

 عندك.  أفكار رئيسة من النص السابق ابجلملة من ثالثز       استخرج 
 [ درجات  ٦]                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 "   ج"  قسم

 درجة [  ٣٥] 
 

   .اآلتية ابملعلومات  مستعينا كلمة  40 عن كلماهتا  عدد يقل ال حبيث دعوة بطاقة اكتب أ

 
 [ درجات  ۱۰]          

 
 يث ما ال يقل عدد كلماته عن مائةحبفقط من املوضوعات اآلتية واحد اكتب يف  بـــ

 :كلمة (120) وعشرين 
 . رايضيت املفضلة (1)
 . مدرستك  يف املقصف يوم عن التقرير (2)
 .منافعها ومضارّها التجارة اإللكرتونية   (3)
 االحنالل اخللقي لدى الشباب. (4)

 [ةدرج ۲٥]

 

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 

 

دعوةالبطاقة 

حفلة تكرمي الطلبة 
يناملتفوقني و املتميز 

الضيف الشرف

٢٠٢١أكتوبر ٣

قاعة احلاج وان أدم

أتكيد احلضور


