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 قسم أ

 مع تغيري ما يلزم :"مجاعة الذكور"  وّجه العبارات اآلتية إل  (أ
 متجول اإلنرتنت متقن يف حبث الـمعلومات.  (1
 كان مستخدم احلاسوب ماهرا.  (2
 الطباخ مـحافظ على النظافة.  (3
 . الـمخلصان متعاوانن يف إعداد الواجبات  (4
 يف الـمعاملة.  اليتيم مؤدب  (5

 
 : صّحح األخطاء للكلمات اليت حتتها خط  (ب

 الدراسة عرب اإلنرتنت.  حب  ـي ةطالبكنَت  (1
 هن أبخالق كرمي مع شيخاتـيتعاملن  الفتاة (2
 لأليتام.   محيمصديقا  تكونالـمدير  (3
 الـمرضى كل يوم. تفحص الـماهراألطباء  (4
 يف أعمالـها.  نشيطات يف مدرسيت  الـمعلمون (5

 

 مث ضعه يف مجلة مفيدة :   اآلتية لألفعال لةج( هات اسم اآل

 رسم ( 1

 حفظ ( 2

 حرث ( 3

 نظر (  4

 غسل( 5

1منوذج   



 قسم أ

 مع تغيري ما يلزم : " مثىن"الـالعبارات اآلتية إل  حّول (أ
 القضية معروضة يف موقع اإلنرتنت.  (1
 جبانب البحرية.الـمشرف يسرتيح  (2
 الـمدر سة مستعدة لشرح الـمعلومات.  (3
 الطالب يقرؤون الـجمل قراءة صحيحة.  (4
 اليتيم مؤدب يف الـمعاملة.  (5

 
 : صّحح األخطاء للكلمات اليت حتتها خط  (ب

 .العالبتسلق اجلبل  الـمتسابقتانأيمر الـمشرف   (1
 السيارة.  الركوب احللم على   ذواي أمحد، در ب  (2
 . درسالطالب  الـمعلمنيدر س  (3
 .أبنائهنعلى  الوجبتانيوز ع أولياء األمور  (4
 على اجلد الالعبان  الـمدير تشجع (5

 

 مث ضعه يف مجلة مفيدة :   اآلتية لألفعال مصدرا ج( هات 

 أقام( 1

 شارك( 2

 قرأ( 3

 تناول (  4

 أكل ( 5

2موذج ـن  



 قسم أ

 تغيري ما يلزم : مع " مجاعة اإلانث" العبارات اآلتية إل  حّول (أ
 تغرس الـمزارعة الشجرة يف بستانه.  (1
 يسبح الطالب النشيط يف مسبح البيت. (2
 شرح  الـمدر ابن القوانني.إىل الـمتسابقات   (3
 شج عت الـمشاهداتن فريقهما يف الـمباراة.  (4
 الباب. قابلت احلارسة الـمطيعة الـمشاركني أمام (5

 
   لكلمات اآلتية :ابتشتمل فيه " حال مفرد" مستخدما مفيدة كّون مجال    (ب

 مجاعة  (1
 مسرعا  (2
 مسرورين (3
 فرحة (4
 ماشيا (5

 

 م ضعه يف مجلة مفيدة :  ـث مثاال لألوزان التاليةج( هات 

 َتفِعل  ( 1

 يَفَعلَ ( 2

 فـَعِ ل  ( 3

 افتعال (  4

 يفُعلون( 5

3موذج ـن  



 قسم أ

 تغيري ما يلزم : مع " مذكر مثىن" العبارات اآلتية إل  حّول (أ
 يراجع الطالب الدراسة  يشعر ابلنعاس. بينما  (1
 يركب الركاب النشيطون  الدراجات اجلديدة. (2
 ال هتمل جهود معل ميك  (3
 الـمتدر ب يـمارس اللياقة البدنية. (4
 اغسلي ثيابك ابلغس الة.  (5

 
   كّون ما أييت :   (ب

 بدل مطابق. مجلة فيها  (1
 الضم .مجلة مشتملة فيها ظرف مبين على   (2
 مجلة مبدوؤة بفعل مبين للمجهول.  (3
 مجلة، الـمعدود فيها مجع جمرور.   (4
 مجلة فيها مستثىن منصوب ابلياء  (5

 

 م ضعه يف مجلة مفيدة :  ـث  مصدر األفعال التاليةج( هات 

 انقش ( 1

 غسل( 2

 جنح ( 3

 احرتم (  4

أرسل( 5

4موذج ـن  
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 قسم أ

 : صّحح األخطاء للكلمات اليت حتتها خط (أ
 .الـمتعدديف الـمواقع التجارية  تتسو قالزبون   (1
 .الفاسد أمي، أتك دوا من اسرتجاع النقود للسلعة اي (2
 يف الـموقع التجاري  يتجولمثقب حينما ـن الئالزاب تشرتي (3
 .بكلية التجارة هذه السنةطالب ستمئة ومخسة  تلتحق (4
 طالب  الطلبة جلسة االختتام إال حضرت  (5

 

   كّون ما أييت :   (ب
 صيغة التعجب  فيها  ،مجلة (1
 فيها خرب كان منصوب ابلياء ،مجلة (2
 مضافه مجع مذكر. تركيب إضايف و  فيها ،مجلة (3
 مجلة فيها "لكن" (4
 مجلة مبدوؤة بــ"إن"  (5

 

 م ضعه يف مجلة مفيدة :  ـث  مثاال  ألوزان  التاليةج( هات 

 ِمف علة( 1

 ِمفَعل ( 2

 ِمفعال( 3

 فع الة(  4

 ِفعالة( 5

5موذج ـن  
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الفهم واالستيعاب قسم ب :   

 :   يت تليهاأجب عن األسئلة الاقرأ القطعة اآلتية مث  أ

ِلِسَباِق   :  لنكاوي لَنكاوي((  ))َطَواِف  بـَر اَنِمِج  تـَن ِفِذ  ِمن  الَيوِم  َصَباَح  َوالر اَِيَضِة  الشََّباِب  َوزِيُر  أكََّد 
بَ  السِ  َهَذا  جَنََح  َوَقد   الَعاِم.  َهَذا  ِمن   َماِرس  ِر  َشه  ِِنَايَِة  يف  َسَيُكوًن  والَّلِذي  اهلََوئِيَِّة،  يف الدَّرَّاَجاِت  اُق 

َ )ال ِب اُلَشارِِكنَي َحيُث َشاَرَك ِفيَها َما يـَُقاِرُب ِمَئًة َومَخ ِسني  ( ُمَشارًِكا ِمن   15٠سَّنَـَواِت السَّاِبَقِة ِمن  َجذ 
رِيَن ) َ )32َثاَلٍث َوِعش  َباِق ِإىَل أَل ٍف َوَثالِثَِئٍة َوَسب ٍع َوأَر بَِعني  ًا  ( كي134٧( َدولًَة. َوََت َتدُّ َمَسافَُة السِ  ُلوِمرت 
( َِثَاِن  يف  ))َطَواِف ٨ُمَوزََّعًة  بـَر اَنِمُج  يـََناَل  َأن   نـََتَمىنَّ   : والر اَِيَضِة  الشََّباِب  َوزِيُر  قَاَل  ُُم َتِلَفٍة.  َمرَاِحَل   )

َوِل ال رَبُ وفـَعَّاليَّاٍت أَف َضَل ِمن الدُّ َتِهَز    َشارَِكِة َوَأَضافَ ـملنكاوي(( هِلََذ الَعاِم ُمَشارََكًة َأك  َسَعاَدتُُه رَاِجًيا َأن  يـَنـ 
تَـَواُه ََن َو األَف َضِل يف ال َِة َويـَر َفُع ُمس  و لَِة. ـمُ فَرِيُق َمالِيزاَِي ِمن  َهِذِه اخِلرب  تَـَواَيِت الدَّ  س 

 األسئلة : 

 من الذي يؤكد من تنفيذ برانمج طواف لغكاوي؟  (1
................................................................................. 

 مىت يكون برانمج طواف لغكاوي لسباق الدراجات الـهوائية ؟ (2

   ................................................................................... 

تَـوَ ـمُ َعَلى ال يف السنوات السابقة يتسابقون نالذيكم عدد الـمشاركني  (3  ؟ ى الدَّو ِلِ  س 
................................................................................. 

 ؟برانمج طواف لغكاوي لسباق الدراجات الـهوائيةدولة تشارك يف  بني  عدد (4
................................................................................. 

 مسافة السباق؟   فيكم مرحلة توز ع (5
................................................................................. 

 ما أمنية وزير الشباب والرايضة من برانمج طواف لغكاوي؟  (6
................................................................................. 

................................................................................. 

1تدريبات   
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الفهم واالستيعاب قسم ب :    

ِر اَلَماِضي. اهلََدُف ـ أَقَاَمت  ِوزَارَُة الش َباِب َوالر اَِيَضِة  مبورـكواال ل (( يف الشَّه  ُبوُع الر اَِيِضيُّ بـَر اَنِمَج ))اأُلس 
َ الشََّباِب، اِبإِلَضافَِة إِ  ِجيُع ُروِح التـََّعاُوِن َوالتـََّناُقِش الر اَِيِضيِ  َبني  ىَل َذِلَك َغر ُس  ِمن  َهَذا الرَب اَنِمِج ُهَو : َتش 

سُؤلِيَِّة لِلِحَفاِظ َعَلى َسالَ 
َ
ُبوِع :َتَسلُُّق اجلَِباِل، ِوِسَباُق امل َ الشََّباِب. َوِمن  أَن ِشطَِة َهَذ اأُلس  َمِة الِبيَئِة َبني 

َشارُِكوَن يف َهَذا الرَب اَنِمِج ُطالَّ 
ُ
اَيِت والَعَقَباِت الر اَِيِضيَّة. امل َداِرِس الدَّرَّاَجِة، واجلَري، َوُمَواِجَهُة التََّحدِ 

َ
ُب امل

رِِفنَي ِفيَها. انـ تَـَهى الرَب اَنِمُج بِ  واجلَاِمَعةِ  ُش 
َُدر ِِبنَي وامل

َالِيزِيَِّة، اِبلتـََّعاُوِن َمَع امل
ِلٍس ِخَتاِميٍ  ـمَ امل َحَضَر ِفيِه ج 

 َشارِِكنَي.لـمَوزِيُر الشََّباِب والر اَِيَضِة َوقَاَم بِتَـو زِيِع اجلََوئِِز َوالشَِّهاَداِت َعَلى الَفائِزِيَن َوا

 األسئلة : 

 أقامته وزارة الشباب والرايضة  يف الشهر الـماضي؟  الذيماذا    (1

      .................................................................................... 

 هدفني الـمنشودين من هذا الرباانمج. هات    (2
.................................................................................. 
.................................................................................. 

 من األنشطة  لألسبوع الرايضي. اذكر ثالث أمثلة   (3
.................................................................................. 

 من الـمشاركون يف هذا الربانمج؟     (4
.................................................................................. 

 ؟ م ينتهي الربانمجـب   (5
 .................................................................................. 

 ات ؟ يقام بتوزيع اجلوائز والشهاد عالمن   (6
..................................................................................

2تدريبات   
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الفهم واالستيعاب قسم ب :   

َتَخُب الشََّباِب الـمَ ـ تَ  كوات كيناابلو   أَع َلى  وهو  "كيناابلو"الِيزِيِ  ِمن الُوُصوِل ِإىَل ِقمَِّة َجَبِل ـمكََّن ُمنـ 
( اَلِعًبا  15َتَسلِ ِقنَي ُمَكوَّاًن ِمن مَخ َسَة َعَشَر )ـمُ ِقمَِّة َجَبِليِ ٍة يف َمالِيزاَِي َصَباَح اأَلم ِس. َحيُث َكاَن فَرِيُق ال

رِيِب ال قُ ُمَدر ِِبنَي. َبَدأَ الَفرِيُق التََّسلُ  َن بـَر اَنِمِج َتد  نـ َتَخِب ـمُ ِمن  َخاِضرَِة اجلَِباِل ُمن ُذ َيوَمنِي، َوَذِلَك ِضم 
اَيِت الـَحىتَّ يُ  َتِعدَّ ِلُمَواَجَهِة ََتَدِ  َباَراَيِت يف الشَّهِر الَقاِدم. َكَما َكاَن فَرِيُق ـمُ َحاِفَظ َعَلى لَِياقَِتِه الَبَدنِيَِّة َوَيس 

ا لَِتمِديِد الاإِلسَعافَاتِ  ُر ِلَذِلَك. َوَقد  جَنََح بـَر اَنَمُج َتَسلُِّق ـ اأَلوَّلِيَِّة ُمسَتِعدًّ َتَخِب ِإَذا لَزَِم األم  ُمَساَعَدِة لِل ُمنـ 
َمالِيزِيِ  نـَي َل الَفو ِز  ـالاجلََبِل ُدوَن أَيَِّة ِإَصااَبٍت َجارِيٍَة. َونـََتَمىنَّ ََن ُن َشع ُب َمالِيزاَِي لَِفرِيِقَنا ُمنـ َتَخِب الشََّباِب 

ِبَلِة.ـمُ ِباَراَيِت الـمُ َوالنََّجاِح يف ال ق   

 األسئلة :

 "؟ كيناابلو"الِيزِيِ  ِمن الُوُصوِل ِإىَل ِقمَِّة َجَبِل ـمَ المكن منتخب الشباب يـمىت  (1
 .................................................................................. 

 التسلق منذ يومني؟من أين بدأ الفريق  (2
.................................................................................. 

 ؟الَبَدنِيَّةِ ة ِلَياقَ الَعَلى م حيافظ الفريق ـل (3
...................................................................................

................................................................................... 
 لـماذا يستعد الفريق االسعافات األولية؟  (4

.................................................................................. 
 ؟بـَر اَنَمُج َتَسلُِّق اجلََبِل جنح  كيف  (5

................................................................................... 
 الشباب الـماليزي؟   ـمنتخبماذا يتمىن شعب ماليزي ل (6

................................................................................... 

................................................................................... 

3تدريبات   
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واالستيعاب الفهم قسم ب :   

تَـزَِه  ـمُ ِديَنِة. َوتـََقُع حُبَريٌَة َكِبريٌَة يف َوَسِط الـمَ َجِميَلِة يف الـَحَدِئِق الـُمنتَـزَُه بوتراجااي ِمن  ال  ـ يـُع َترَبُ   بوتراجااي نـ 
ِكُن لِلزَّ ـهاَ َمَساٌر َطوِيٌل يُ ـَوَحولَ  ِي، َوُر ـمَ اَرَسُة الـمَ ئِِر التـَّنَـزُُّه ِفيِه، َومُ ام  َناِظِر ـمُكوُب الدرَّاَجِة، َمَع التََّمتُِّع اِبلش 

ال يـَُوفِ ُر  َوتَ ـمالطَِّبيِعيَِّة. َكَما  الَبَدنِيَِّة،  اللِ َياقَِة  ِخنِي  لَِتس  راَِيِضيٍَّة،  اِت  ُمَعدَّ تَـزَُه  َوَتَسَلقُّ ـنـ  الَعَضاَلِت،  ِديُد    م 
ال َوالَعَقَباِت  اَيِت  لِل ِحَفاظِ ـمالتََّحدِ  وَ تَـَوفِ رَِة  الَبَدنِيَِّة،  الصِ حَِّة  َعَلى  الالا  ُز  َوُُيَهِ  اأَلم رَاِض.  َعن   تَـزَُه  ـمب ِتَعاِد  نـ 

َوتـَق   لِلزَّائِريَن،  َواحلَب ِل  َوالُبوَصَلِة،  ِسيَِّة،  َوالنَّظَّارَِة الشَّم  َواخلوذة،  ِتئ َجاِر الدَّرَّاَجِة،  َمَة اس  أَمِن ِخد  ِدمِي ُخطَِّة 
تِيِش. َهَذا ال رتَاَحِة، َورَاَحِة الَباِل َمَع  كـمَ السَّاَلَمِة ِعن َد نـُق طَِة التـَّف  الَعائَِلِة َواأَلص ِدقَاِء، َكَما اُن ُمَناِسٌب ِلاِلس 

رِيِب َومُ   اَرَسِة األَن ِشطَِة الر اَِيَضِة. ـمَ أَنَُّه يـَُناِسُب أَي ًضا ُمُِّبِ  الر اَِيَضِة، لِلتَّد 

 األسئلة :

نة؟  يف الـمدي ةليجمـحدائق الـال مكان يعترب من ما هو  (1
................................................................................. 

   توجد يف وسط الـمنتزه؟ماذا  (2
................................................................................. 

 مسار طويل حول منتزه فرتاجاي؟  ما األنشطة اليت يستطيع الزائر أن يفعلها يف  (3
.................................................................................. 

.................................................................................. 
 لـم يوفر الـمنتزه معدات رايضية؟  (4

.................................................................................. 
..................................................................................  

 ا منتزه فرتاجاي؟ جهزمه  نيتلال نيخدمتالـبني  (5
.................................................................................. 
.................................................................................. 

 لـماذا منتزه فرتاجاي مناسب لـمحّب الرايضة؟  (6
.................................................................................. 

4ت تدريبا  
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 ب  قسم 

 عن األسئلة اليت تليها: اقرأ القطعة األتية مث أجب 

تـهتم  حكومة ماليزاي ابلتعليم اهتماما ابلغا من الـمرحلة قبل االبتدائية إىل مستوى التعليم العال. 
منها اجلامعات احلكومية واجلامعة األهلية.   وتنقسم مؤسسات التعليم العال يف ماليزاي إىل عدة أنواع

. ومن أشهر هذه اجلامعات هي اجلامعة الوطنية الـماليزية. وكذلك اجلامعة الـمفتوحة واجلامعة التوأمية
.   يف ماليزاي وأعرقها  تعد  من أقدم اجلامعات وهي    19٧٠أسست اجلامعة الوطنية الـماليزية يف عام   و 

على الـمعدل الرتاكمي الكايف يف    حيصلوا  جلامعات يف ماليزاي ، فعلى الطلبة أنابالتحاق    شروطمن  
امتحان الشهادة الثانوية الـماليزية  و كذا الـمشاركة  الفعالة يف األنشطة الالصفية.  لذلك، ال بد   

 عليهم أن يكونوا مـجتهدين يف دراستهم ويف األنشطة الالصفية.   

 )درجتان(     اهتماما ابلغا؟ تـهتم  حكومة ماليزايبـم  ( 1 أ 

.................................................................................. 
 )درجتان(    إال كم قسم تنقسم مؤسسات التعليم العال يف ماليزاي؟  (2

................................................................................... 
................................................................................... 

 )درجتان(     ما هي أشهر اجلامعات وأقدمها يف ماليزاي؟  (3
................................................................................... 

 )درجتان(      اجلامعة الوطنية الـماليزية؟ مىت أسست  (4
................................................................................... 

 )درجتان(      .بني  شروط االلتحاق ابجلامعة يف ماليزاي (5
...................................................................................
................................................................................... 

1نـموذج  
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 هات مرادفا للكلمات اآلتية :  بــ

 : ...................................... هتم  ـت (1
 : ......................................   التعليم (2
 درجات( 3)        : ......................................  امتحان (3

 هات مضادا للكلمات اآلتية :  جـ 

 : ...................................... اهتماما  (1
 ......................................:  أشهر  (2
 درجات( 3)              : ......................................مـجتهدين   (3

 :استخرج ما أييت من النص   د

 : ...................................... اإلضافة بـ "ظرف"  (1
 ......................................:  فعل مضارع مبين للمجهول  (2
       :................................. اسم فاعل لفعل ثالثي مزيد      (3

 درجات( 3)   

 أعرب الكلمات االيت حتتها خط إعرااب اتما : ه

 : ......................................   شروط ( 1

درجات( 4)          : ......................................  ـحصلواي (2
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 اضبط الكلمات اليت حتتها خط ابلشكل التام : و

التعليم  تـهتم  حكومة ماليزاي ابلتعليم العال اهتماما ابلغا من الـمرحلة قبل االبتدائية إىل مستوى  
ماليزاي إىل عدة    مؤسسات العال. وتنقسم   منها اجلامعات احلكومية واجلامعة    أنواعالتعليم العال يف 

هذه اجلامعات هي اجلامعة الوطنية   أشهراألهلية. وكذلك اجلامعة الـمفتوحة واجلامعة التوأمية. ومن  
وهي تعد  من أقدم اجلامعات يف ماليزاي    19٧٠اجلامعة الوطنية الـماليزية يف عام     أسست الـماليزية. و 

 درجات( 4)                وأعرقها.     

 درجات( 6) استخرج ثالث أفكار رئيسة من القطعة التالية ابجلملة من عندك.            ز

  ....................................................................................................................

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ......................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................................ . .. . 
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 ب  قسم 

 اقرأ القطعة األتية مث أجب عن األسئلة اليت تليها: 

وهي األسرة الواعية والـمدرسة الناجحة والبيئة   على ثالثة عوامل أساسية جاح األمة  ـيعتمد ن
ما هي األسرة؟  وحضارتـها.  فاألسرة الواعية الصاحلة من أهم العوامل اليت تؤيد يف جناح األمة  الـحسنة.  

 .طفالاألسرة أول مدرسة لألاألسرة هي أول مـجتمع يعيش فيها األطفال بعد والدتـهم . وتكون  
، لألبوين دور   من األب واألم ويكون فيها أيضا إخوة وأخوات.األسرة  كون  تكما علمنا تو  وال شك 

ويف اخلالصة، نعرف   اللغة والدين والـحياة.  األطفال منهمايتعل م  . فوتربيتهم  كبري يف تثقيف األطفال
إذن،  هم طريق الـحياة.  االدين وعل م  أمور  هماأول من در ب األطفال على النطق، وأرشد  بويناألأن  

 دائما. به أن يهتموا طفالمن األمور اليت ُيب على األ ة األطفالجهود األبوين يف تربي

 ؟ عالم تعتمد جناح األمة (1 أ

................................................................................. 

 اذكر أهم العوامل اليت تؤيد يف جناح األمة؟   (2
.................................................................................. 

 هم؟  ـأين يعيش األطفال بعد والدت (3
.................................................................................. 

 ؟فيم يكون دور كبري للوالدين َنو األطفال (4
.................................................................................. 

 ماذا يتعلم األطفال من أسرتـهم؟     (5
.................................................................................. 

 .من واجبات األبوين َنو األطفال مثالنيهات  (6
.................................................................................. 

2منوذج   
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 هات مرادفا للكلمات اآلتية :  بـ

 : ...................................... جناح (1
 : ......................................  سرةاأل (2
 درجات( 3)        ......................................:    در ب  (3

 

 هات مضادا للكلمات اآلتية :  جـ 

 : ...................................... الـحسنة  (1
 : ......................................  عل م (2
 درجات( 3)              ......................................:  الـحياة  (3

 

 :استخرج ما أييت من النص   د

 : ................................ مضاف إليه اسم مثىن  (1
 : ................................ مصدر على وزن "ِفعالة" (2
 درجات( 3)        :.................................   تكوناسم      (3
 

 أعرب الكلمات االيت حتتها خط إعرااب اتما : ه

 : ......................................  أمور ( 1

درجات( 4)          ............................: ..........  ا هتمو ي (2
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 اضبط الكلمات اليت حتتها خط ابلشكل التام : و

وهي األسرة الواعية والـمدرسة الناجحة والبيئة   أساسية   عواملنـجاح األمة على ثالثة    يعتمد 
الـحسنة. ما هي األسرة؟ األسرة هي أول مـجتمع يعيش فيها األطفال بعد والدتـهم . وتكون األسرة  

من األب واألم ويكون فيها أيضا إخوة وأخوات. وال األسرة  أول مدرسة لألطفال. وكما علمنا تتكون  
، لألبوين   . فيتعل م األطفال منهما اللغة والدين والـحياة.األطفال يف تثقيف دور كبريشك 

 درجات( 4)       

 

 درجات( 6) استخرج ثالث أفكار رئيسة من القطعة التالية ابجلملة من عندك.            ز

 

 

 

 

 

 

 ....................................................................................................................

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ......................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................................ . .. . 
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 ب  قسم 

 اقرأ القطعة األتية مث أجب عن األسئلة اليت تليها: 

إنه جهاز اتصال جديد   ال شك وال ريب أن اإلنرتنت يلعب دورا هاما يف حياتنا احلاضر.
حاسن ومساوئ. من ـيدل على تقدم اإلنسان مسايرا بعصر تدفق الـمعريف احلديث. واإلنرتنت له م

  جمعها بسهولة وسرعة. مث نـ  العديدةحصل على الـمعلومات والثقافات  ـنستطيع أن ن،  حاسن اإلنرتنتـم
عن الوظائف وتسوق البضائع وإعالنـها   الرسوم والبحث  دفعليسهل أعمال الناس اليومية  أيضا  اإلنرتنت  

جانب ذلك، يـمكن الناس أن يتصلوا ابألقرابء واألصدقاء ابستخدام الربيد اإللكرتوين. ـوما إىل ذلك. وب
   السياسة والرايضة حول العامل يف أسرع وقت. وابإلنرتنت نطلع على أحداث الساعة ونشرة االقتصادية و 

حاضرة  ـمطيع الناس على تنزيل  الربامج الــمفيدة كاألانشيد اإلسالمية والـتابإلنرتنت يس   فضال عن ذلك،
 الدينية واألفالم النافعة وغريها.  

 أ

 ماذا يلعب دورا هاما يف حياتنا احلاضر؟   (1

 ........................................................................................ 

 ثالاث من ُماسن اإلنرتنت.  بني  ( 2

......................................................................................... 

......................................................................................... 

    ( لـماذا اإلنرتنت يسهل أعمال الناس؟      3

........................................................................................ 

3منوذج  3منوذج    
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 بـِم يتصل الناس ابألقرابء واألصدقاء يف عصران احلاضر؟  (4
............................................................................... 

 أحداث الساعة ابإلنرتنت؟ كيف يكون اإلطالع على  (5
............................................................................... 

 هات مثالني من الربامج الـمفيدة اليت يستطيع الناس على تنزيلها.    (6
 ...............................................................................
 ............................................................................... 

 هات مرادفا للكلمات اآلتية :  بـ

 ......................................:  جديد  (1
 : ......................................   هاما (2
 درجات( 3)         : ...................................... العديدة  (3

 هات مضادا للكلمات اآلتية :  جـ 

 ......................................:  سهولة (1
 : ...................................... سرعة  (2
 درجات( 3)              : ......................................  مجع (3

 :ستخرج ما أييت من النص  ا د

 ................................:  مصدر لفعل ثالثي  (1
 : ................................ اسم الفاعل  (2
 درجات( 3)        :.......................... نصوب حبذف النون فعل مضارع م     (3



19 
 

 أعرب الكلمات االيت حتتها خط إعرااب اتما : هـ 

 : ......................................  العديدة  ( 1

 درجات( 4)          : ......................................  دفع (2

 اضبط الكلمات اليت حتتها خط ابلشكل التام : و

اتصال    جهازإنه    احلاضر.  وقتناال شك وال ريب أن اإلنرتنت يلعب دورا هاما يف حياتنا يف  
اإلنسان مسايرا بعصر تدفق الـمعريف احلديث. واإلنرتنت له مـحاسن ومساوئ.   تقدم جديد يدل على

أن   نستطيع  اإلنرتنت  مـحاسن  والثقافات    نـحصل من  الـمعلومات  بسهولة ومجعها  العديدة  على 
أعمال الناس اليومية كدفع الرسوم والبحث عن الوظائف وتسوق البضائع    يسهلوسرعة.إن اإلنرتنت  

 درجات(  4)                                                                   ذلك.وإعالنـها وما إىل

 درجات( 6) استخرج ثالث أفكار رئيسة من القطعة التالية ابجلملة من عندك.            ز

 

 

 

 

 

 

 

 ....................................................................................................................

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ......................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................................ . .. . 
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 قسم أ 

 درجات( 1٠)       مع تغيري ما يلزم : اجلمع حول العبارات األتية إىل (أ
 الـمشارك انجحا يف الـمسابقة كان    (1
 همل جهود معلميك ـال ت (2
 الـمواطنة َتافظ على صحة اجلسم منذ الـحملة  (3
 على االبن أن ينذر بـخطاف األطفال (4
     شرحا وافيا.  مساعد العمل يشرح الـموضوع (5

 درجات( 1٠)           كون ما أييت :   (ب
 مجلة فيها ال النافية للجنس.   (1
 ركيب إضايف.تمجلة فيها   (2
 مجلة مبدوءة بـ "صار".   (3
 مجلة فيها االستفهام بـ "أي"  (4
 . زوممجلة فيها فعل مضارع جم (5

 درجات( 1٠)       ما أييت مث ضعه يف مجل مفيدة :ـهات مثاال ل جـ 

 مجلة مفيدة  الـمثال السؤال  الرقم  
   فعل"اسم اآللة على وزن "مِ  1
   فعل على وزن "تفع ل"  2
   على وزن "فاعل"  اسم الفاعل 3
   مصدر لفعل ثالثي جمر د 4
   " اسم مفعول لفعل "أكل 5

 الـمودول األول للورقة األول 
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 قسم "ب" 

-ضربت جائحة كوفيدم نرها من قبل. لقد  ـل م أزمة عمالقة غري طبيعي ة۲۰۲۰ام  ه عشهد العامل كل  
الظ هور، وهذا الفريوس ينتقل بني األشخاص   مث ل فريوس كوروان عدوى حديثةـم. يـأَناء العال مجيع  ۱۹
انتشر   هن ابلص ني مثو  و يفوبدأ ظهور الفريوس    .مسن نيـ طريق العدوى ويؤث ر بشكل أكرب على ال عن

 ال سيماالنكا و يهند وسر ـيا واتيلند والسة ورو مت حدـيا وأمريكا الس منها إندوني  ،مـإىل مجيع أَناء العال
 .ماليزاي

 ، ت ديث. وحسب الت قديرا اترخينا احليف الكوارث الط بيعي ة ربمريعة من أكـهذه الكارثة ال وتعد  
لن سبة إىل ا ابم  ها. وأـماليني أخرى أصيبوا ب  هم وأكثر من مخسةـأكثر من مليون الن اس قد فقدوا حيات

 141شخصا حيث مات    ۱۳۹۹۳منكوبني  ـال  غ عددمثال فقد بل  ۲۰۲۰ر  بأكتو   1٠ماليزاي، حىت   
 .اييف مجيع والايت ماليز  ۱۹-منهم، وقد انتشر کوفيد 

هذه   وقوع  الالكارثةوبعد  أسرعت  الـ،  غري  والـحمنظ مة  اي  معـجكومي ة  مد  ي  هلألات  إىل  ة 
،  يف معونة ـ الِت متضر رة. وأتـمناطق الـ اليفمصابني ـمساعدات واإلغااثت للمنكوبني والـلا  أشكال شىت 

الل األمحر ـهال. أما فرقة  مشروابت ـأكوالت والـملارة الن جدة والن قاالت واإلسعافات الط ارئة وامنها سي  
 صالح والبناء. ج واإلِ لية العالم عيف  ونكيشار الكش افة، وهم  ةوفرق

 ا وقتنيف؟ فجوابه: ال يوجد  ۱۹- ننا، هل هناك وقاية من كوفيداذه أقى الس ؤال يف  بأخريا، يو 
ع  بعض  ا مكننا الوقاية من هذا الفريوس ابت بـهذا الفريوس، ولكن ا يـ صابة بيقي اإل   مأي  مطعو   احلال

والممـال عاتاجلديدة  حي ةالص    ـمالزمات ارسات  فعلى  الت طوعـال  ق.  إيقاظ يف  هام    دورة  يمنظ مات   
. ا احلكومةـهت باع الض وابط الص ح ي ة ال يت قر رتمجتمع للحفاظ على صح تهم ابـال
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 أجب عن األسئلة اآلتية :  أ

    مجيع أَناء العامل؟ 19-مىت ضربت جائحة كوفيد (1)

.......................................................................................... 

 كيف ينتقل فريوس كوروان بني الناس؟ (2)

.......................................................................................... 

 بشكل أكرب؟  19-( على من يؤثر كوفيد 3)

.......................................................................................... 

 ؟  2٠2٠أكتوبر  1٠( كم عدد الـمصابني الذين ماتوا حىت  4)

..........................................................................................
 ( من الذي جاء إىل الـمناطق الـمتضررة لـمشاركة  يف عملية العالج واإلصالح والبناء؟5)

.......................................................................................... 

 ( هل يـمكننا الوقاية من فريوس كوروان؟ وكيف؟ 6)

.......................................................................................... 

 هات مرادفا للكلمات اآلتية :  بــــ 

 ......................................:  األشخاص (1
 : ......................................  ـمنظ مةال (2
 درجات( 3)        : ...................................... الكارثة   (3
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 هات مضادا للكلمات اآلتية :  جـ 

 ......................................:   أسرعت  (1
 : ......................................  ديث احل (2
 درجات( 3)       : ......................................  الـمسن ني (3

 :استخرج ما أييت من النص   د

 ......................................:  اإلضافة بـ "ظرف"  (1
 : ...................................... ب تـمييز منصو  (2
 درجات( 3)       :................................. اسم مفعول لـجماعة الذكور      (3

 أعرب الكلمات االيت حتتها خط إعرااب اتما : ه

 ......................................:   الكارثة   ( 1

 درجات( 4)          : ...................................... يشاركون  (2

 

 اضبط الكلمات اليت حتتها خط ابلشكل التام : و

الكارثة،   هذه  وقوع  ال  منظ مة ـلا  أسرعتوبعد  والـحغري  اي  معـجكومي ة  مد  ي  هلألات  إىل   ة 
،  يف  معونةـال ِت . وأتمتضر رةـالمناطق ـ اليفمصابني ـواإلغااثت للمنكوبني وال مساعدات ـلا  أشكال شىت 

وامنها سي   الط ارئة  والن قاالت واإلسعافات  الن جدة  واللـمارة  والـأكوالت  الل األمحر وفرق  ـهمشروابت 
 والبناء.صالح واإلج العال ليةمع يف ونكالكش افة، وهم يشار 

 درجات( 4)       
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 درجات(  6)           ابجلملة من عندك. من القطعة التاليةرئيسة  استخرج ثالث أفكار ز

اإلنرتنت   يف  التسوق  أن  اجلميع  لدى  الـمعلوم  ومضار.  فمن  منافع  الـمتسوقني له  فعلى 
دائما   يكونوا حذرين  أن  وسرقة  و والـمستهلكني  الـمحتالني  من خداع  وهذا حلمايتهم  وقت.  يف كل 

حني النقل وغريها. فيما يلي بعض اإلرشادات  ن فقدان البضائع  عالـمعلومات الشخصية واالبتعاد  
التجارية. اثنيا، فحص َتويالت ، على الـمتسوقني التأكد من أمن الـمواقع  أوالللمتسوقني يف اإلنرتنت.  

اثلثا، االعتبار بـمالحظات رضاء الزابئن وعدد النجوم. فلذلك، ال بد أن حساب البنك على الدوام.   
 كون ضحااي الـمحتالني والـمخادعني. ننتبع هذه اإلرشادات قبل إجراءات البيع والشراء كي ال 

  ....................................................................................................................
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 قسم "ج"

حبيث ال يقل  اآلتية والـمكوانت مستعينا ابلتوجيهاتعن كيفية إعداد السلطة   اكتب أ
 : لمةك  40عدد كلماتـها عن 

 

 

 

 

 

مكوانت :ـال  
بصل -خيار  - طماطم -فلفل حار  

 ملح وسكر
 عصري الليمون

 

 

 
 

ةطبق السلطخلطقطعقشرغسل

 ....................................................................................................................
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....................................................................................................................
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اكتب يف واحد فقط من املوضوعات اآلتية حبيث ال يقل عدد كلماتـها عن مائة وعشرين   ــ بـ
 ( كلمة : 120)

 ا " العقل السليم يف اجلسم السليم"خطبة موضوعه (1)
 رسالة إىل األم َتدث عن احلياة يف السكن  (2)
 صحيت ثروت  (3)
 درجة(  25)             يوم التسجيل اجلامعي (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................................................................................................................
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 قسم أ

 وّجه العبارات اآلتية إل مجع مؤنث سامل مع تغيري ما يلزم : (أ
 اي بنتان، وثقا الصلة بني إخوتكما  (1
 مىت َتصل على بطاقة الطالب اي طالب؟   (2
 اي مرأة، أديب طفلتيك أتديبا سليما.  (3
 ال تزعجي حينما يتكلم معلميك ابهلاتف الـمحمول. (4
 شكرا جزيال لكم على معلوماتكم النافعة.  (5

 كّون مجال مفيدة مستعينا ابلرتاكيب اآلتية :      ب(

 الرسوم الدراسية  (1
 واجبات األبناء (2
 يبحث عن (3
 عشرة آالف  (4
 لدى الـمجتمع (5

 هات اسم الـمفعول لألفعال مث ضعه يف مجلة مفيدة :   ج( 

 ( استخدمت 1
 ( عرف 2
 ( يـحرتم 3
 (  سر  4
 قال ( 5

 الـمودول الثاين للورقة األول 
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 قسم "ب" 

احلمد هلل رب العالـمني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والـمرسلني وعلى آله وصحبه 
 أجـمعني.                                                                 

 أيها الـمستمعون الكرام،                                                             

له فضل عظيم. وهو مفتاح الـخري وسبب دخولنا اجلنة. وهو مقدم على اجلهاد   إن  بر الوالدين
                             يف سبيل هللا ألن  الر سول صل ى هللا عليه وسل م شج ع الـمسلمني على بر  الوالدين قبل الـجهاد.                                  

                                                    أيها الـمستمعون األعز اء،       

اإلحسان إليهما. ومن أعظم سعادة الوالدين أن يشاهدوا   درجات إن  بر  الوالدين هو أقصى  
أبناءهم يف أحسن حال وأعظم مكانة. والت ضحيات العظيمة اليت يقد مها اآلابء ال بد  أن يقابلها األبناء 

                           بـحقوق ومسؤولي ات معي نة.

ولـهذا على كل  ابن أن يكرم والديه طول احلياة، ويرب  مها  بعد موتـهما أبن يدعو لـهما ابلر حـمة 
مها. قال هللا تعاىل:) واعبدو هللا وال تشركوا به شيئا وابلوالدين صدقاءأوالـمغفرة ويقضي دينهما ويـحرتم  

 وقال أيضا:)وقل لـهما قوال كريـما(  احساان(.

وأخريا أدعو  هللا عز  وجل  أن يـجعلنا من الـمحسنني والبار ين للوالدان. أكتفي بـهذا القدر، 
     .والس الم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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 أجب عن األسئلة اآلتية :   أ

 ؟ اجلنةالناس  الـخري وسبب دخولح ما هو مفتا  (1)
............................................................................... 

 ؟ على اجلهاد يف سبيل هللا امقدمـَم يكون بر الوالدين لِ  (2)
............................................................................... 

 ماذا يريد اآلابء واألمهات من أبنائهم؟  (3)
............................................................................... 

                   ؟مها اآلابءالت ضحيات العظيمة اليت يقد   يقابل أن األبناء بِـم يـجب على  (4)
............................................................................... 

 ما الذي سيفعله األبناء للوالدين بعد موهتما؟  (5)
............................................................................... 

 هات دليال من القرآن الكرمي يدل  على وجوب بر الوالدين. (6)
............................................................................... 

 درجة(  12)

 اآلتية : هات مرادفا للكلمات   بــ

 : ...................................... ( سعادة 1) 

 : ...................................... ( أعظم 2) 

 درجات( 3)   : ......................................                ( مسؤولي ات3) 
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 ات مضادا للكلمات اآلتية :  ه جــ 

 : ......................................  الـخري  (1)
 : ......................................  دخول (2)
 درجات( 3): ......................................            بر   (3)

 

 استخرج ما أييت من النص : د

 ......................: ........ ( مضاف إليه جمرور ابلياء 1) 

 : .............................. مصدر لفعل رابعي  ( 2) 

 درجات( 3): ..............................            جمزوم ( فعل مضارع 3) 

 

 أعرب الكلمات اليت حتتها خط إعرااب اتما. ه 

    درجات  (1)
 جات(در  4)                     صدقاءمها أ (2)

 

 الكلمات اليت حتتها خط ابلشكل التام :اضبط  و

 على  مقدم. وهو مفتاح الـخري وسبب دخولنا اجلنة. وهو عظيمالوالدين له فضل  برإن      

 هللا ألن  الر سول صل ى هللا عليه وسل م شج ع الـمسلمني على بر  الوالدين  سبيلاجلهاد يف     

 جات(در  4)                     .   الـجهادقبل     
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 درجات( 6)         استخرج ثالث أفكار رئيسة من النص السابق ابجلملة من عندك.  ز 

سبوع الرايضي" يف الشهر الـماضي. اهلدف  أقامت وزارة الشباب والرايضة برانمج " األ  –كواال لـمبور  
ابإلضافة إىل ذلك، أنه غرس  من هذا الربانمج هو تشجيع روح التعاون والتنافس الرايضي بني الشباب.  

روح الـمسؤولية يف نفوس الشباب للحفاظ على سالمة البيئة بني الشباب. ومن األنشطة اليت أقيمت 
والعقبات  التحدايت  ومواجهة  واجلري  السباحة  و  الدراجة  وسباق  اجلبل  تسلق  األسبوع هي  طوال 

الربامج   يف  الـمشاركون  الـمدهم  الرايضية.  والـجامعطالب  والـمدر بني  ارس  ابلتعاون  الـماليزية  ات 
بتوزيع  قد  والـمشرفني فيها. انتهى الربانمج حبفلة اختتامية اليت أقامها وزير الشباب والرايضة . و  قام 

 اجلوائز والشهادات على الفائزين والـمشاركني قبل االنصرف.  

 ......... ...........................................................................................................
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 قسم "ج"

 كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية:  40السؤال أ : اكتب فقرة واحدة ال يقل عدد كلماتـها عن 

 

 

 

 

                                     

   

رحلة 
رايضية 

الـمكان

التاريخ

الوقت

اهلدف

األنشطة 

الـمشاركون

 ....................................................................................................................
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اكتب يف واحد فقط من الـموضوعات اآلتية حبيث ال يقل عدد كلماته عن مائة وعشرين  بــ
 ( كلمة : 120)

 تقرير عن الرحلة العلمية إىل دار األيتام  (1)

 أمهية التغذية الـمتوازنة.  ( 2)

 التجارة اإللكرتونية : منافعها ومساوئها.  ( 3)

 خطبة موضوعها : أمهية الـمحافظة على العرض لدى الطلبة.  ( 4)

....................................... .............................................................................  درجة(  25)          

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .
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....................................................................................................................
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....................................................................................................................
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 قسم "أ"

 مع تغيري ما يلزم :  مذكر ساملالعبارات اآلتية إل مجع  خاطب أ

   بنات، أخلصن النية عند التصدق.اي  (1
  تذهبان إىل الطبيب لتفحصا عن الصحة؟مىت  (2
 خذ الـملح والسكر معتدال يف طعامك. (3
 . تتخلقي ابلصفات الـمذمومة بل تتخلقني ابلصفات الـمحمودةال  (4
 . لن تشعر ابلتعاسة حينما َتارس األنشطة مع األصدقاء  (5

 كّون مجال مفيدة مستعينا ابلرتاكيب اآلتية :  بـــــ 

 مجلة مبدوؤة بــ "ذو".  (1
 مجلة فيها تـمييز.   (2
 . "مشتملة على "حيثمجلة  (3
 مجلة فيها الم التعليل.  (4
 مجلة فيها نعت جمرور.  (5

 مث ضعه يف مجلة مفيدة :   مصدرا على األوزان التاليةهات  جــ 
 فعول ( 1
 فعالة( 2
 إفعال( 3
 فع ل (  4
 مفاعلة( 5

 الـمودول الثالث للورقة األول 



35 
 

 قسم "ب" 

 ثنني: اال صباح يوم يلقي مساعد املدير اخلطابة عن أمهي ة معال األخالق أمام الطلبة يف ساحة املدرسة

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، 

 والص الة والس الم على سي دان ُمم د وعلى آله  بسم هللا الرمحن الرحيم.إن احلمد هلل رب العاملني،
أمجعني. املدرسة،  وأصحابه  مدير  اجللسة.احملرتم  لرئيس  شكرا  بعد،  األساتذة            أم ا  صفوف  واألفاضل 

 ."معال األخالق"طال ب والط البات األحب اء حفظكم هللا.أقف أمامكم اليوم أللقي كلمة عن  األعز اء وال
 أيها األبناء األحباء ، 

مسلمني عليها اقتداء برسول هللا صل ى ـمحمودة اهتماما ابلغا وحث  الـاهتم  اإلسالم ابألخالق ال
 وقال الرسول صل ى هللا عليه وسل م يف هللا عليه وسل م كما قال هللا تعاىل :}وإنك لعلى خلق عظيم{،

 م مكارم األخالق . ـ  مـما بعثت ألت ـحديثه الشريف: إن  
ألن معال األخالق تعترب ضماان عظيما الستمرار الس الم   إن أساس حياة اإلنسان أخالقه وآدابه

وهذا .  األم ة أو فشلهاواملود ة يف احلياة. وهي أيضا دليل على حضارة األم ة وثقافتها.كما أِنا معيار جناح  
 فق قول أمحد شوقي:ايو 

ا األمم األخالق بقيت             فإن ُهُم ذهبت أخالقهم ذهبوا          وإّن 
 مخلوقات. ـمجتمع بل على مجيع الـهالك على اإلنسان والـبدون معال األخالق يقع الد مار والإذا، 

 اللسان وهو صون النفس من الكالم ومن أعظم مواصفات معال األخالق هي حفظ 
 الفاحش مثل الغيبة والن ميمة والس خرية وغريها.وكل هذه الصفات الر ديئة تؤد ي إىل فساد احلياة 

 هذا حث  اإلسالم أم ته على حفظه وصونهـول  قال احلكيم: بالء اإلنسان من اللسان. جتماعي ة.اال
 .  الكالمحني 

 بل مواجهته ببشاشة الوجه ق أيضا الصرب على َتم ل الكرب ومن مواصفات معال األخال         
 هم وكظم الغيظ وغريها.ـعن الن اس وحسن الظ ن  ب العفووكذلك سعة الصدر و  ورضا القلب.

 أكتفي هبذا القدر،وابهلل التوفيق،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 أجب عن األسئلة اآلتية :   أ

 ؟  ثننياال  صباح يوماخلطابة يلقي   أين (1)
…………………………………………………………. 

  يلقي مساعد الـمدير يف خطبته صباح يوم االثنني؟ م  ع (2)
…………………………………………………………. 

 ؟حمودة ـماهتم  اإلسالم ابألخالق الكيف  (3)
................................................................................. 

 .برسول هللا صل ى هللا عليه وسل مهات دليال نقليا يدل على تشجيع اإلسالم على اقتداء  (4)
................................................................................. 

 من أساس حياة اإلنسان؟  معال األخالق َم يكون لـ (5)
................................................................................. 

 ما هي النتيجة من عدم ختلق الناس بـمعال األخالق؟  (6)
................................................................................. 

 درجة(  12) 

 هات مرادفا للكلمات اآلتية :  بــ

 اهتم  ( 1) 

 بعثت( 2) 

 درجات( 3)              الر ديئة( 3) 



37 
 

 كلمات اآلتية :  هات مضادا لل جــ 

 الـخري  (1)
 حسن (2)
 درجات( 3)                 حث   (3)

 

 استخرج ما أييت من النص : د

 به منصوب ابلياءمفعول ( 1) 

 مصدر على وزن تفع ل ( 2) 

 درجات( 3)      فعل مضارع منصوب ( 3) 

 

 أعرب الكلمات اليت حتتها خط إعرااب اتما. ه 

    الكالم (3)

 درجات( 3)                 العفو     (2)
 

 اضبط الكلمات اليت حتتها خط ابلشكل التام : و

  الستمرار األخالق تعترب ضماان عظيما    معالألن    حياة اإلنسان أخالقه وآدابه  أساس إن    (أ
 مود ة يف احلياة. ـالس الم وال

 وهو صون النفس من الكالم  حفظ اللسانومن أعظم مواصفات معال األخالق هي  بـ( 
 والن ميمة والس خرية وغريها.الغيبة الفاحش مثل 
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 درجات(  6) استخرج ثالث أفكار رئيسة من النص السابق ابجلملة من عندك.   ز 

الـمعلم هو األب الثاين يف تعليم األوالد وتربيتهم. فهو الذي يريب األوالد القيم النبيلة واألخالق  
أيضا يدر سهم العلوم األكادـيمية يف الـمدرسة. وكما علمنا، الـمعلم الـمريب يبين يف نفوس احلسنة. وهو 

األوالد الثقة ابلنفس والشجاعة ودائما ينصحهم يف مواجهة تـحدايت الـحياة الدنيوية واألخروية. 
 ويقول الشاعر أمحد شوقي : 

 كاد الـمعلم أن يكون رسوال  قم للـمعلم وفه التبجيال   

ذلك علينا أن نـحرتم الـمعلم دائما. فلوال الـمعلم ما عرفنا الـحروف للقراءة. وما تعلمنا علوم ل 
 الـحضارة اليوم. فالـمعلم دائما قدوتنا يف مـمارسة األخالق الـحميدة.    
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....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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 قسم "ج"

 كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية:  40السؤال أ : اكتب فقرة واحدة ال يقل عدد كلماتـها عن 

 

 

 

 

                                     

   

دار األيتام 
الزهرة

الـموقع
الرائد 

والـمسؤول

أهداف 
عدد التأسيس

الـمقيمني

الـمميزات

اتريخ 
التأسيس

 ....................................................................................................................

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ......................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....... 
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اكتب يف واحد فقط من الـموضوعات اآلتية حبيث ال يقل عدد كلماته عن مائة وعشرين  بــ
 ( كلمة : 120)

 تقرير عن االحتفال بعيد الـمعلمني  (1)

 تعليم الرايضة البدنية يف الـمدرسة. َتد ث عنه. ( 2)

 وآاثره َنو الطلبة.  19- جائحة كوفيد ( 3)

 درجة(  25)   .  اإلعالم االجتماعي ُماسنها ومساؤئها( خطبة موضوعها : 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................. ......................................................

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ......................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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 قسم "أ"

 : مع الضبط ابلشكل التامل اسم إن وخربه إل الـمثىن حوّ  أ

 الولد عامل ابللغة التعليمية. إن  (1
 إن مشاركي الـمسابقة من مدرستنا انجحون يف الـمسابقة.    (2
 إن شاشة اهلاتف الذكي مكسورة.  (3
 جهول عن األبوين. ـإن اليتيم م (4
 دائما. اجلسم بنشاط مقيم اللياقة البدنية مهتم  إن  (5

 :  يف اجلمل من عندك ال انفية للجنس  اامسالكلمات اآلتية   ضع بــــــــ 

 مجدون الـ (1

 طالبان ال (2

 معلمةـال (3

 نقودال (4

 جاحـنال (5

 هات مثاال مث ضعه يف مجلة مفيدة :   جـــ 
 ( مستفَعلة 1
 ( أفَعل 2
 ( مفعوالت 3
 (  يفاِعل 4
( فع الة5

 للورقة األول  رابعالـمودول ال
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 قسم "ب" 

هي عملية بيع وشراء َتدث يف اإلنرتنت ابلوسائل اإللكرتونية. التسوُّق َعرب َ اإلنرتنت  أن    ال شك والريبَ 
يف السنوات األخرية. ويف احلال، عدد   خصوصالقد صار التسوق يف اإلنرتنت مشهورًا جدا أَناء العامل  

هؤالء .  سرع وأوفرألن هذه الوسيلة تكون أ   الـمستهلكني الذين يتسوقون يف اإلنرتنت يزداد يوما بعد يوم
لشراء البضائع واحتياجاهتم  كما يف السابق  ال يكادون أن خيرجوا إىل األسواق والدكاكني  الـمستهلكون  

ابلربيد.   إرسالـها  يـمكن  ال  اليت  األشياء  يف وبكثرة  إال  االجتماعية  واإلعالم  التجارية  الـمواقع  ظهور 
 ُملية وخارجية منها.   هموبضائعم ـهاإلنرتنت، يستطيع الـمستهلكون أن خيتاروا منتجات

إن للتسوق عرب اإلنرتنت إيـجابيات وسلبيات. ومن أبرز إيـجابياته هي قدرة الـمستهلكني على   
التسوق والبيع يف كل وقت ومكان بال حدود. وهم يستطيعون أن يـختاروا الـمنتجات والسلع من شىت  

سعرها رخيص. هذه الـمزااي  و ت ذات جودة مناسبة  أَناء العامل مبا فيها الـمنتجات من الصني حيث كان
 ابلطبع توفر األوقات وال سيما النقود.    

وكذلك للتجارة اإللكرتونية سلبياتـها، منها احتمال التعرض لالحتيال من جمرمي اإلنرتنت مثل   
للغش و  الفرصة  يقفون من حبث  الـمجرمون ال  والـمخرتفني. هؤالء  والـمحتالني  اهلوية  الـخداع.  سارقي 
للتأكد ع الـمطلوبة  والـمنتجات  البضائع  يفحصوا  للزابئن أن  جودهتا   نوابإلضافة إىل ذلك، ال ميكن 

وأصالتها مباشرة حني البيع. ويف األحيان، هؤالء الزابئن مضطرون يف االنتظار لـمدة أطول مـما يتوقع  
فيه تتعطل  هناك حاالت  ذلك  وجبانب  ومواصالت.  لوجيستيك  مشاكل  أو  بسبب  وتفقد  البضائع  ا 

 تتبادل خالل النقل واإلرسال.  

فلذلك، على الـمستهلكني أن حيرتسوا دائما وحيذروا حذرا حينما يتسوقون يف اإلنرتنت. عليهم   
أال يثقون ابلتجار أو ابلشركة التجارية ثقة اتمة. وإضافة إىل ذلك، ال يسرع الـمستهلكون يف الطلب 

الـمعلومات عن الشركة التجارية الـمتعلقة. وميكن الـمستهلكون أن خيتاروا    والدفع وال بد أن يدقق يف حبث
 الـمواقع اليت هلا تعليقات إُيابية وجنوم أكثر كما الحظها الزابئن والـمتسوقون اآلخرون.  
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 درجة(  12)                                                أجب عن األسئلة اآلتية : أ 
 ؟ ما هو التسوق عرب اإلنرتنت (1)

......................................................................................... 

 ؟لـَم يتسوق الناس عرب اإلنرتنت (2)

......................................................................................... 

 اذكر أبرز إُيابيات التسوق عرب اإلنرتنت.   (3)

......................................................................................... 

 من جمرموا اإلنرتنت؟   (4)

.......................................................................................... 

 مىت تكون البضائع معطلة عند تسليمها؟ (5)

.......................................................................................... 

 هات ثالثة شروط قبل أن نتسوق عرب اإلنرتنت. (6)

.......................................................................................... 

 هات مرادفا للكلمات اآلتية :  ــ بـ

 :.............................. الـمستهلكون ( 1) 

 :..............................  سعر( 2) 

 درجات( 3)                  :..............................  إُيابيات ( 3) 
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 هات مضادا للكلمات اآلتية :   جــ 

 :..............................  رخيص  (4)
 :..............................  واسعة (5)
 درجات( 3)           :..............................  تسه ل (6)

 استخرج ما أييت من النص : د

 :..............................  خرب صار ( 1) 

 :..............................  اسم كان( 2) 

 درجات( 3)    :.............................. مصدر ثالثي( 3) 

 أعرب الكلمات اليت حتتها خط إعرااب اتما. ه 

 :..............................    الكالم (4)
 درجات( 4)   :..............................  العفو  (5)

 

 اضبط الكلمات اليت حتتها خط ابلشكل التام : و

من جمرمي اإلنرتنت مثل   لالحتيالوكذلك للتجارة اإللكرتونية سلبياتـها، منها احتمال التعرض  
من حبث الفرصة للغش والـخداع.  يقفوناهلوية والـمحتالني والـمخرتفني. هؤالء الـمجرمون ال  سارقي

جودهتا ن البضائع والـمنتجات الـمطلوبة للتأكد ع يفحصواوابإلضافة إىل ذلك، ال ميكن للزابئن أن 
 . وأصالتها مباشرة حني البيع



45 
 

 درجات(  6)       ابجلملة من عندك.   التايل استخرج ثالث أفكار رئيسة من النص  ز 

إن اهلاتف الذكي مهم وضروري للطلبة. به يستطيع الطلبة اإلطالع على الـمعلومات  
اهلاتف   ويساعدهم  الـمتعددة.  الدراسية  والربامج  األخبار  مثل  العديدة  والثقافات  الـمفيدة 

اليت تـمر    19- بسبب كوفيد   الذكي يف الدراسة مساعدة اتمة خصوصا يف فرتة تقييد احلركة 
حىت اآلن. عند الدراسة، يتطلع الطلبة    2٠2٠شهرا بداية من شهر مارس عام    1٠حوال  

الـموضوعات الصعبة للفهم يف اإلنرتنت أو يسألون أصدقاءهم ومعلميهم عرب تيليجرام وواتس  
رب وميكنون  آب. وابإلضافة إىل ذلك، اهلاتف الذكي مهم أيضا للتواصل مع األصدقاء واألقا 

 استخدامه لتبادل الـمعلومات مع األشخاص من أَناء العامل.  

 ....................................................................................................................

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ......................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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 قسم "ج"

 كلمة يف فقرة واحدة :  40السؤال أ : اكتب عن هذا الرسم ما ال يقل عدد كلماتـ عن  

 

 

 

 (ات درج 1٠ )          

   

 األمنية والعزم

شعورال احلياة يف سكن الطلبة  

اليوميالنشاط   

شكرال  

 الربامج الـمدرسية

 ....................................................................................................................

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ......................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....... 
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اكتب يف واحد فقط من الـموضوعات اآلتية حبيث ال يقل عدد كلماته عن مائة وعشرين       بــ 
 ( كلمة : 120)

 الرفق بال حدود.( 1)

 .ودورها َنو الطلبة ( وسائل اإلعالم2)

 من مدير الـمدرسة لتعيينك كرئيس الطلبة. ( رسالة 3)

 درجة(  25)     . الغذاء الصحي ومنافعه( خطبة موضوعها : 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................................................................................................................

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .

.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ......................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................ 
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 درجة[ ۲۰] “أ”قسم 
 
 [ ات درج 5]        للمقدمة نموذجيةال األسئلة قائمة أ

 امسي ___________________     ما امسك؟ .1

 أان خبري واحلمدهلل   كيف حالك؟  .2

  أسكُن يف ________________ ؟تسكنني\أين تسكن .3

 أسُم أيب _________________  ما اسم أبيك؟ .4

 _________________اسم أمي   ؟ما اسم أمك  .5

 هواييت قراءُة الكتِب/ مشاهدُة التلفزيوَن/ السباحُة/   ما هوايتك؟ .6

   /لعُب كرِة الريشةِ  /ألعب الأللعاب على اإلنرتنت

 اإلنرتنت/ ركوُب الدراجِة/ تنظيُف البيتِ  التجوُُّل يفالطبخ/

 طبيبًة/ ُُماِسبًة /مهندسًة /  /اأملي أن أكوَن معل م  ما أمُلك يف املستقبِل؟ .٧

 موظ فًة /ممر ضًة/ُُماِضرًَة/اتجرًة/َصَحِفي ًة يف املستقبل                             

رِي اآلن َسب َع عشرَة سنةً    كم عمُرك؟ .٨  ُعم 

َتاِن اثنتانِ  ل /أٌخ واحٌد وأخٌت واحدةٌ  ِل   كم عدُد إخواِنك؟ .9  َأَخَواِن اثناِن وُأخ 

 َأَخَواٍت. ثالثُ إخوٍة و  ثالثَةُ  ل

                                 مهندسٌ ٌف/طبيٌب/معلٌم/عامٌل يف املصنِع/أيب موظ    أبيك؟ ما عملُ  .1٠

 معلمة/ ..... /أمي ربَُّة البيتِ   ما عمل أمك؟  .11

 _____________السيد/السيدة اسُم مدر سي   ما اسم مدر سك؟ .12

 مديرِي  األستاُذ إمساعيل بُن ُممد احلاج  اسُم   ما اسم مديرِك؟ .13

 الدينية الثانوية الوطنية  _______اسُم مدرسيت مدرسة   ما اسم مدرسِتك؟ .14

 أدرُس يف السَّنِة اخلامسِة ______   .يف أي فصل تدرس؟15     

  امتحان شفوي –ثانية للورقة المنوذج اإلجابة 
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 [ ةدرج ۱5]          صف عن الصورة اآلتية. السؤال الثاين :
                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

 يف احلديقة.  اتِ الدر اج جالَ يركُب الر ايضيون/الر ِ  .1

 مارُس الفتياُت الرايضة. ـُــ ت .2

 تتجو ُل األسرة يف احلديقة. .3

 ديقة.الكثريون يف احلَ  الناسُ  دُ وجَ تُ  .4

 .ةِ مَ الَ لسَّ ل  ةَ ذَ و  اخلَ  الُ جالر ِ  /ونَ يُّ ضِ ايَ تلبُس الرِ  .5

 .ةِ يقَ دِ حَ ـنُت يف الي البِ شِ م  ـتَ  .6

 حديقة.ـ يف ال لُ اجي الر ِ رِ ج  ـيَ  .٧

 
 

ِم داِر نور كاسيه بيستاري بوات.وٌر هُ ش  هذا داُر األيتاِم مَ . 3  اِبس 

اِر.  . 4  يقُع هذا الداُر يف ِمن طقِة بوات بِِفريق.  يـََتصافُح الزائِروَن مَع ُسك اِن هذا الدَّ

ِرُف الر ِحلِة ال. 5 بُ دااي الثَِّمينَة إىل األي  هَ ـيُوز ِع ُمش   ني. وبِ تاِم الـمح 
 الـهدااي.  كَ ل  تِ بِ  ونورُ رُ س  مَ   يتامُ األ رُ شعُ . ي6

 

 ة. نَ وازِ تَ الـمُ  يةِ ذِ غ  األَ  أو يح ِ الص ِ  ذاءِ الغِ  عنِ  الصورةُ هذه .1
 . ةُ رَ ُصو  هذه ال ري ُ شِ ا يُ مَ   باعِ ت ِ ابِ  اءَ ذَ الغِ  لَ أنكُ  علينا أن  .2
 نا.ي  دِ ي  أَ  ياسِ ق  مِ ـنا بِ عامِ طَ  ةَ يَّ م ِ كَ   يسَ قِ نَ  ينا أن  لَ غي عَ بَ ينـ  .3
 لُ ناوَ تَ نَـ .4 .دٍ واحِ  ف ٍ كَ   دارِ ق  وتني على مِ الربِ  ذَ خُ أنَ  لينا أن  عَ  بُ جِ ـيَ .3

 .  ةٍ دَ واحِ  ةٍ ضَ ب  قَـ  دارِ ق  على مِ  رات يد  بوهِ الكار  
 الكاربوهيدرات.و  الربوتني لِ اوُ نَ تَـ  ن  مِ  رُ ثَـ ك  أَ  اتِ روَ ض  اخلَ وَ  هَ الفواكِ  ذُ أنخُ  نُ ح  ـنَ .5

2)  

1)  

3)  

   أُِقيَمت  زايرُة َُمَبٌَّة إىل داِر األيتاِم  .1
   والـَمساِكنِي يف ِعش رين ِمن  يونيو     
 سنَة ألفني وتسعَة عشَر.    

   اش رتَك فيها الرجاُل الـُمتَطوِ عون  .2
 يف هذه الزايرِة.      
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  ياةِ يف حَ  ةٌ مَّ هِ مُ  ةِ حَّ على الص ِ  فاظُ ـحِ ال •
 سان. اإلن  

على   ولِ صُ حُ ل  لِ  واتِ طُ خُ ـال ضُ ع  بَـ  ناكَ هُ  •
 . لِ ق  العَ وَ  مِ س  جِ ـال ةِ حَّ صِ 

 . هُ دَ ع  بَـ وَ  لِ ك  ألَ ا لَ ب  قَـ  دِ اليَ  لُ س  نا غَ ي  لَ عَ  •
  اتٍ رَّ مَ  الثُ ثَ  ل ِ قَ على األَ  ةِ ايضَ الر ِ  ةُ سَ ـمارَ مُ  •

 . لِ ق  العَ وَ  سمِ جِ ـال ةِ حَّ صِ لِ  وعِ بُ س  يف األُ 
  لَّ كُ   نَ وازِ تَ الـمُ  ءَ ذاالغِ  ذَ خُ أنَ  نا أن  لَ  دَّ ال بُ  •

 .ومٍ يَ 

 . رِ شَ البَ  ةِ ومَ عُ يف نُـ  دُ ساعِ يُ الفيتامينات  لُ ناوُ تَ  •
 .ةِ حَّ على الص ِ  فاظِ حِ ـال واتِ طُ ن خُ ا مِ ضً ي  أَ  ّبِ  ـط ِ ال صِ ح  لفَ لِ  رٍ هُ ش  أَ  ةِ تَّ يف سِ  ةً رَّ مَ  يبِ بِ الطَّ  ةُ لَ ابَـ قَ مُ  •

4)  

بر 
الوالدين

الكالم 
اللني

يتودد 
إىل

إكثار 
الدعاء

معاملة 
حسنة

يساعد 
الوالدين

 .  ينِ الوالدَ  رُّ بِ  والدِ األَ وَ  ناءِ ب  على األَ  بُ جِ ـيَ  •

 إىل الوالدين. دُ دَّ وَ تَـ ا يَـ مً دائِ  فُ ي  طِ اللَّ  نُ ب  االِ  •

 والدين.ل  لِ  فارِ غ  تِ س  االِ وَ  عاءِ الدُّ  ثارُ ك  إِ  بناءِ على األَ  •

ِ اللَّ  المِ لكَ ابِ  ابءَ اآلوَ  هاتِ مَّ األُ  ونَ حُ ِـ الالصَ  األبناءُ  مُ ل ِ كَ يُ  •  .نيِ 

 .ةً نَ سَ حَ  ةً لَ عامَ مُ   م  يهِ دَ الِ وا و لُ عامِ يُ  أيضا أن   على األبناءِ  بُ جِ ـيَ  •

 . هِ بِ ي  تِ ر  تَـ وَ  يتِ البَ  يفِ ظِ ن  تَـ  يفالوالدين  دُ ساعِ ا يُ مً دائِ  البارُّ  االبنُ  •
•   

 

5)  
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 . ناحتفال عيد الـمعليمتقيم مدرسيت  •
 ة.ة الـمدرسام هذا االحتفال يف قاعيق •
 ظهار إلاحتفال عيد الـمعلمني يقام  •

 جنو الطلبة يف الـمدرسة. هم ـى خدماتعلالتقدير إىل الـمعلمني و والشكر  االمتنان
 ة صباحا تبدأ احلفلة يف الساعة الثامن •

 . بية والتعليم بوالية مالكهذه احلفلة الضيف الشرف من إدارة الرت يفتتح  •
 .السنة اخلامسة األانشيد طلبة، يقدم يف هذه الـحفلة •
 ـمعلمني والـمعلمات.ذكارية إىل مجيع الالضيف الشرف اهلدااي التتام، يوزع قبل اخل •
   تنتهي احلفلة يف الساعة الثانية مساء. •

 
 

حماسن الرايضة

تقوي العضالت

حب التعاون

محاية اجلسم عن الـمرضصحة اجلسم والعقل

روح التنافس

احتفال عيد 
الـمعلمني 

أين يقام 
االحتفال؟

مىت يقام 
االحتفال؟

الضيف الشرف 
لالفتتاح

األنشطة اليت تقام يف 
احلفلة؟

ه؟لـماذا حيتفل ب

 . يف حياة اإلنسان ةمهم ضة الراي •

 ضة سة الرايثرية من ممار سن كهناك ُما •

 سان الرايضة لصحة اجلسم والعقل.مارس اإلنـي  •

 .العضالت  ةتقويعلى  يستطيع الناس ، لرايضةاب •

 مارسهاـمن يوس روح التنافس يف نفأيضا تغرس  الرايضة •

   يةالقلبض امر األط الدم و طرية كضغض اخلامر هي محاية اجلسم من األالرايضة ُماسن من  وأهم األمور،  •
 
 

6)  

٧)  
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 درجة[ ۳۰] “ب”قسم 
 حوار مفتوح و إجاابت مقرتحة السؤال الثالث :

 . ةل  ض  ف  م  ـك الت  تكلم عن رايض    -1
 ِة الريشِة. رَ كُ   بُ ع  لَ  ةُ لَ ضَّ فَ مُ ـ اليِت ايضَ رِ  •
 مدرسِة.ـِب العَ ل   يف مَ ياانً ح  ة البيِت وأَ ِة يف ساحَ شَ ي  َة الر ِ رَ ُس كُ مارِ أُ  •
 ِة. يَّ سِ رَ د  مَ ـة اللَ ط  ساء/ ويف وقت الفراغ/ ويف ِنايِة األسبوِع/يف العُ مَ ـوأمارُسها يف ال •

 مدرسة. ـيف ال َأص ِدقاِءي عَ  مَ ياانً ات/وأح  وَ خَ  / أَ ِت وَ خ  أمارُس كرَة الريشِة مع األب واألم /وإِ  •
ِم س  جِ ـِة المايَ حِ ـِب/ لِ ل  شاِط القَ نَ ِة وَ اقَ ِة الطَّ ايدَ زِ الِت /لِ ضَ ظاِم والعَ ِة العِ يَ وِ ق  تَـ أمارُس كرة الريشِة لِ  •

َ ِة بَ وَّ خُ يِد األُ طِ و  تَـ ِة/ لِ ري  طِ خَ ـراِض الم  األَ  نَ مِ   ِة. رَ س  ضاِء األُ ع  أَ  ِم بنيَ حِ ِة الرَّ لَ ِة صِ يَ وِ ق  تَـ لِ /اأَلصدقاءِ  ني 

 ها.بِ ع  لَ  دَ ن  عِ   حِ رَ لفَ اوَ  ةِ احَ لرَّ ابِ  رَ عُ ش  أَ ي  كَ ِة لِ بَ ناسِ مُ ـِن الماكِ األَ قاِت وَ و  ياِر األَ تِ خ  أمارُس كرة الريشة ابِ  •
 

 السعيدة   ة  ر  س  م عن األ  ل  تك   -2
 . األب واألم واألبناء نَ مِ  نُ وَّ كَ تَ تَـ  ةُ األسرَ  •
  .اتٌ يَّ لِ و  ؤُ س  مَ وَ   باتٌ اجِ وَ  ةِ رَ س  األُ  ضاءِ ع  أَ  يعِ على مج •
 .بناءاألَ  ياجاتِ تِ ح  اِ  دادِ ع  يف إِ  والَ م  األَ  دانِ الوالِ  رُ ف ِ وَ يُـ  •
 ها.تِ قامَ إِ هللا وَ  رِ وامِ أَ  ةُ طاعَ ابهلل وَ   كِ ر  الش ِ  نِ عَ  عادُ تِ ب  حا األبناء ااِل صَ ن  يَـ  على الوالدين أيضا أن   •
ازِ ما يف ـهُ تُ دَ ساعَ مُ وَ  الوالدين ةُ ها طاعَ ن  مِ  ةٌ ري َ بِ كَ   اتٌ يَّ لِ و  ؤُ س  مَ   م  هُ َـ ل األبناءُ ا أمَّ  •  . ةِ يَّ تِ ي  البَـ  مالِ ع  األَ  ِإجن 
  َوِمثالِيٌَّة.يدةٌ عِ سَ  ةٌ سرَ أُ  م  هُ ُـ ترَ س  أُ  ونَ كُ تَ م لِ هُ وارَ د  وا أَ بُ عَ ل  أن يَـ  األسرةِ  أعضاءِ  على مجيعِ  •

 ّدث عن فوائ د  اإلنرتنت. حت -3

 ر.ان احلاضِ رِ ص  يف عَ  م  هِ إلنرتنت مُ ا •
رتين  ك  لِ اإلِ  يدِ آب و تيليجرام و الربَِ  واتس  رب َ عَ  م  هُ نَـ يـ  بَـ  صالُ ت ِ االِ  الناسُ  يعُ طِ تَ س  ابإلنرتنت يَ  •

 ها. ريِ وغَ 
 ة.يدَ فِ ة والـمُ وبَ لُ ط  الـمَ  لوماتِ ع  على الـمَ  ثِ ح  بَ ل  رتنت لِ ن  يف اإلِ  نَ و  لُ وَّ جَ تَ يَـ  الناسُ  •
 ينا.دِ ي  يف أَ  لوماتِ ع  الـمَ  أنَّ كَ ن اإلنرتنت  ة مِ يَّ ـمِ الَ العَ  باءَ ن  األَ وَ  ةَ اعَ السَّ  داثَ األح   الناسُ  فُ رِ ع  يَـ  •
 ل.ب  قَـ  ن  مِ  رُ فَـ و  أَ وَ  عُ رَ س  اإلنرتنت أيضا أَ  عربَ  قُ وُّ سَ التَّ  •
  .يف اإلنرتنت  ةِ يَّ صِ خ  الشَّ  لوماتِ ع  وا الـمَ رُ شُ ن   يَـ الَّ أِ  على الناسِ  •
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 . نات  و  ثر   ناصّحت  تكّلم عن  (4

 .اءِ حَّ صِ األَ  سِ و  ؤُ على رُ  اتجٌ  ةُ حَّ الصِ ، قال الناسُ  •
 .سانِ ن  لِ لِ  ةٌ مَّ هِ مُ وَ  ةٌ يمَ ظِ عَ  ةٌ مَ ع  نِ  ةُ حَّ صِ الف •
 .  مِ ـلَ ألَ ابِ  رُ عُ ش  يَ  نسانُ اإل عُ نَ م  ـيَ   حةِ على الصِ  ةُ ظَ حافَ مُ الـ •
 .رٍ هُ ش  أَ  ةِ تَّ يف سِ  ةً رَّ مَ   ّبِ  الطِ  صِ ح  لفَ لِ  الطبيبِ  ُمقابـََلةُ  نسانِ ى اإلعل •
 .نِ وازِ تَ الـمُ  اءِ ذَ غِ ال لُ ك  أَ  نسانِ لى اإلي عَ غِ بَ نـ  يَـ ، ةِ حَّ لص ِ لِ  •
 .قلِ والعَ  سمِ جِ ـال حةَ صِ  دُ ي  فِ تُ  أيضا الرايضةَ  نَّ أِل  الرايضةَ  س اإلنسانُ مارِ ُـ ي •

 .ع التعارف يف مدرستكحّدث عن أسبو ـت (5

 ةِ بَ لَ لطَّ لِ  فِ عارُ التَّ  سبوعَ سيت أُ مدرَ   يمُ قِ تُ ي، راسِ الد ِ  صلِ ن الفَ مِ  لِ وَّ األَ وع ِ سبُ يف األُ  •
 .دِ دُ الـجُ 

 . ذاَك الرَب انِمجِ يف  ةَ طَ شِ ن  األَ  هِ يجِ و  والتـَّ  رشادِ اإلِ  ةُ دَ ح  وِ   مُ ظ ِ ن  تُـ  •

 الـمدرسة.  دد يف قاعةِ جُ ـالطلبة ال عُ تمِ ج  ـي •
 . الطلبة أمامَ  ةً يَّ بِ ي  حِ ر  تَـ  ةً مَ لِ سيت كَ در مَ  ديرُ قي مُ ل  يُـ  •
 ي.درسِ الـمَ  نيِ انِ وَ قَ ال  عنليماتِ ع  التـَّ  ـمديرِ ال دُ اعِ سَ مُ   مُ د ِ قَ يُـ  •
 . مهُ ينَـ يما بَ فِ  ونَ فعارَ تَ  يَـ مثُ  وعاتٍ مُ ج  ـإىل مَ  الطلبةُ  َوزَّعيُـ  وبعد ذلك، •
 الـمدرسة.  لَ و  حَ  لِ وُّ جَ لتَّ د لِ جدـالطلبة الالربانمج  أَع ضاءُ  ذُ خُ أيَ  •

 لدى الطلبة.األخالق  مكارمأمهية  حّدث عنـت (6

 . هامادُ عِ و  ةِ مَّ األُ  جاحِ ـنَ  سُ أساي هِ  األخالقِ  مُ كارِ مَ  •
 . ةِ لَ و الدَّ  عمادُ وَ  ل بَ ق  ستَـ الـمُ  لُ ي  جَ  م  الطلبة هُ ا أم   •
ن  مِ  ةَ األم ظُ حافِ ـتُ ها ـنَّ أِل  األخالقِ  مِ كارِ ـمَ بِ  واقُ لَّ خَ تَ يَـ  أن   علينا كالطلبةِ ، ك لذل •

   .سادِ والفَ  رافاتِ حِ ـن  االِ 
 .يونِ العُ  وادِ سَ وَ  هِ جو الوُ  ةِ سامَ وِ  ن  مِ  لُ مج َ أَ  م األخالقِ كارِ مَ ، ماءُ كَ ـحُ قال ال •
   .ةِ ئَ ي ِ السَّ  ألخالقِ  ابِ نـََتَخلَّقَ  أالَّ نا علي، إذن   •
ما ـنَّ ريف : إِ الشَّ  هِ كالمِ نا بِ لَ  وةٍ د  قُ  ري ُ خَ   نهُ أِل رسول هللا  باعِ ت ِ على اِ  اإلسالمُ  ثَّ حَ  •

مكارم األخالق.    مَ م ِ ـتَ أِلُ  تُ ث  عِ بُ 
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 . يةونكرت لتكّلم عن التجارة اإل (7

 األخرية.  نواتِ يف السَّ  ةٌ شهور اإللكرتونية مَ  التجارةُ  •
 . هاـاتُ يَّ بِ ل  سَ وَ  هاـاتُ يَّ جابِ ـي  اإللكرتونية إِ  لتجارةِ لِ  •
 . كانٍ مَ وَ  تٍ ق  وَ  ي ِ يف أَ  قُ سوُّ على التَّ  ، القدرةُ ها ـجابياتِ ـإيمن  •
 .ك انِ الدُّ  أوِ  جاريتِ الـ وقِ إىل السُّ   هابِ الذَّ  ونَ دُ  مَ وازِ اللَّ  يعَ بِ أن نَ  نستطيعُ  •
 ي اإلنرتنت. مِ رِ ـج  ن مُ مِ   ضِ رُّ عَ التَـ  مالُ تِ ح  ، اِ هاـلبياتِ ن سَ ومِ  •
 .سالِ ر  واإلِ  لِ ق  النـَّ  اللِ خِ  عِ ائِ ضَ البَ  لُ طُّ عَ تَـ وأحياان،  •
  يف التجارة اإللكرتونية. لُ عامَ تَ ما نَـ ينَ دائما حِ  رَ ذَ ح  ـنَ وَ  سَ رُ ح  ـعلينا أن نَ  •

 

 .الطلبة ناء شخصيةبِ يف  معلمـدور ال (٨

 الطلبة. يفِ قِ ث  تَـ يف  كبريٌ   رٌ و  دَ  مِ للمعل ِ  •
 والعلوم الدينية.  ميةـياألكادِ  ومَ لُ الطلبة العُ  مَ ل ِ عَ أن يُـ  ممعل ِ ـعلى ال بُ جِ ـي •

 الطلبة. وسِ فُ يف نُـ  ةِ درَ القُ وَ  ةِ قَ الثِ  ر عِ الـمعلم يف زَ  هدُ تَ ج  ـي •
 الطلبة. ةِ يَّ سِ ف  ا على نَـ ريً بِ ا كَ رً ثَـ أَ  كُ رت ُ تَ  هُ لتُ عامَ مُ ه وُ وكُ لُ وسُ  هُ تُ قافَـ ثَ وَ  علمِ الـمُ  ماتُ لِ كَ  •
 الطلبة. هِ بِ  يَ دِ تَ ق  يَـ لِ  حسنةً  قدوةً  غي على الـمعلم أن يكونَ بَ ينـ   •

 

 ة.لطلبدى اه لنه ومساوئيدوي ، ُماساهلاتف ال (9

 فيما بينهم.   لِ تواصُ للَّ  ه الناسُ مُ دِ خ  تَ س  يَ   غريٌ صَ  هازٌ اهلاتف اليدوي هو جِ  •

 . ةٍ لَ و  هُ سُ بِ  ئِ وارِ الطَّ  ةِ وي يف حالَ اليد فَ اهلات الطلبةُ  يستخدمُ  •
 . وقتٍ  ويف أسرعِ  هولةٍ بسُ  عةِ النافِ  علوماتِ مَ ـالطلبة ال لُ صُ ح  ـي •
 .اآلابء واألمهات  عَ فيديو مَ الوَ  ةِ يَّ تِ و  صَّ ال ةِ مَ َـ كالمُ لـلوي الطلبة اهلاتف اليد يستخدمُ  •
سالة  الر ِ  يلِ صِ و  تَـ وَ  ثِ ادِ وَ َـ حـوال األخبارِ  ضا قراءةُ الطلبة أي يستطيعُ ي ، و اليد ابهلاتفِ  •

 ن خالل اإلنرتنت  رية مِ صِ القَ 
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Skema jawapan 

 ( 1قسم أ )منوذج 

 وّجه العبارات إل "مجاعة الذكور" : أ

 يف حبث الـمعلومات. ونمتقناإلنرتنت  ومتجول (1
 ينماهر  احلاسوب ومستخدم كان (2
 على النظافة  ونمـحافظ ونالطباخ (3
 يف إعداد الواجبات. نو متعاون  نو الـمخلص (4

 يف الـمعاملة. ونمؤدب  مأليتاا (5

 : صّحح األخطاء بـــــ   

 الدراسة عرب اإلنرتنت.  تـحبّ  طالًباكنَت  (1
 ها شيخاتـأبخالق كرمي مع  تتعامل الفتاة (2
 لأليتام.   محيماصديقا  يكونالـمدير  (3
 الـمرضى كل يوم. يفحصون الـماهروناألطباء  (4
 يف أعمالـها. نشيطةيف مدرسيت  الـمعلمة (5

 :  ( هات اسم اآللةــج

 الرقم  ألفعال ا لة اسم اآل مجلة مفيدة 

 ( ۱) رسم  رسمم رسم الطالب الصورة ابلـمرسم. 

 (  ۲) حفظ ة حفظمـ الـمحفظة جـميلة

الفالح الـمحرث يف  يشرتي 
 السوق.

 حرث  مـحراث
(۳  ) 

 ( 4) نظر نظّارة  هذه نظارة. 

 ( 5) غسل غسالة  سعر الغسالة رخيص.

 :  2موذج ـن

 : أ  حول إىل "الـمثىن"

 يف موقع اإلنرتنت.  تانمعروض تانالقضي (1
 جبانب البحرية  انحـيسرتي انالـمشرف (2
 لشرح الـمعلومات اتنمستعد تانالـمدّرس (3

 الـجمل قراءة صحيحة. آنيقر  انبالالط (4
 . يف الـمعاملة  نمؤداب  اناليتيم (5

 بــــ صحح األخطاء : 

 . العايلبتسلق اجلبل  الـمتسابقتنيأيمر الـمشرف  (1
 السيارة.   كوبر احللم على  ذااي أمحد، در ب  (2
 . درساالطالب  الـمعلموندر س  (3
 . أبنائهمعلى  الواجباتيوز ع أولياء األمور  (4
 . على اجلد الالعبني الـمدير يشجع (5

 : هات مصدرا جـــ  

 الرقم  لألفعال  مصدر  مجلة مفيدة 

 ( ۱) أقام  ة قامإ يساهم اآلابء يف إجناز العمل التعاوين  

 (  ۲) شارك  ةشاركم الـمسابقة  مشاركةيتحمس الطلبة يف 

 (  ۳) قرأ  اءة قر  أساس النجاح.  اءة قر ال

 ( 4) تناول تناول الدواء يـخـفف األمل.  تناول

 ( 5) أكل لأك   يقرأ الطالب الدعاء بعد األكل.  

   :  3منوذج 

 حّول العبارات  إل "مجاعة اإلانث" أ 

 .نبستاهنالشجرة يف  اتالـمزارعتغرس  (1
 يف مسبح البيت  اتالنشيط اتالطالب سبحت (2
 إىل الـمتسابقات القوانني تالـمدّراب   تشرح (3
 يف الـمباراة. نهفريق اتالـمشاهدشج عت  (4
 الـمشاركني أمام الباب  اتالـمطيع اتاحلارسقابلت  (5

 بــ  كّون مجال تشتمل فيه " حال مفرد" 

 الرقم  السؤال حال مفرد 

 ( ۱) مجاعة يصلى الـمسلمون الـمغرب مجاعة. 

 (  ۲) مسرعا يذهب الطالب إىل القاعة مسرعا.

 (  ۳) مسرورين االجتماع مسرورين. حضر الـمعلمون 

 ( 4) فرحة  ترجع الطالبة إىل البيت فرحة.

 ( 5) ماشيا يذهب الرجُل اىل الـمسجد ماشيا.
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 هات مثاال لألوزان التالية : جــ( 

 الرقم  األوزان  مثال مجلة مفيدة 

 ( ۱) َتفِعل   تـَل ِبس   الـحريَر، اي رجل! تـَل ِبس  ال 

 (  ۲)    يَفَعلَ  يرَكبَ  لن يرَكَب األُخ القطارَ 

 (  ۳) فـَعِ ل   َشج ع   اي طالب، شج ع  فريقك 

 ( 4) افتعال اهتمام  اهتم  الوالدان أببنائهم اهتماما ابلغا

 ( 5) يفُعلون  يربُُطون  الـمتسلقون يربطون احلبل  

 :  4موذج ـن

 :  حّول العبارات اآلتية إل "مثىن" أ 

 ابلنعاس.  يشعرانالدراسة   الطالبان بينما يراجع (1
 الدراجات الـجديدة.   النشيطان الراكبانيركب  (2
 . كمامعّلميجهود  هتمال ال (3
 اللياقة البدنية.  يـمارسان الـمتدرابن (4
 .ابلغس الة  كماثياب اغسال (5

 كّون ما أييتبـــ 

 نشيط  الطالبهذا  \ عالـم منياألستاذ أ (1
 جلس صديقه.  حيثمحد أجلس  (2
 البابُ  ف ت ح   (3
 طالب   هناك اربعةُ  (4
 . تلميذ ين  قام التالميذ اال  (5

 ل افع أللمصادر هات جـ  

 الرقم  ألفعال ا مصدر  مجلة مفيدة 

 ( ۱) انقش ة اقشمن يف هذا الصباح. الـمناقشةستدور 

 (  ۲) غسل لغس   علينا غسل اليد قبل األكل. 

 (  ۳) جنح ح ا جن يف االمتحان. هح انجبفرح الطالب 

 ( 4) احرتم مااحرت  الوالدين واجب على األوالد.  مااحرت إن 

 ( 5) أرسل  لارسإ الطرود.  إلرسالأذهب إىل مكتب الربيد 

 

 

 

   :  5 موذج ـن

 : صحح األخطاءأ  

 .الـمتعددة يف الـمواقع التجارية   تسّوقيأ( الزبون 

 الفاسدة من اسرتجاع النقود للسلعة  يدأتكّ ( اي أمي، 2

 يف الـموقع التجاري يتجولونالزابئن الـمثقب حينما  يشرتي (3

 بكلية التجارة هذه السنة طالباستمئة ومخسة  يلتحق( 4

 طالبا الطلبة جلسة االختتام إال حضر( 5

   :  كّون ما أييت بــ 

 البيت  ما أمجل (1
 مـجتهد ينكان الطالبان  (2
 الـمدرسة إىل القاعة  معلموذهب  (3
 سعرها رخيص لكنالـحقيبة مجيلة  (4
 .الطفل نشيط إن (5

 هات اسم اآللة لألفعال :   جـ 

 الرقم  ألوزان   ا مثال    مجلة مفيدة 

 ( ۱) ِمف علة  مـمسحة  يشرتى الطالب الـممسحة

 (  ۲) ِمفَعل  مرسم   يستخدم الولد الـمرسم الـجديد 

 (  ۳) ِمفعال  مفتاح  فتح األب الباب ابلـمفتاح 

 ( 4) فع الة  در اجة  يذهب ُممد إىل الـمدرسة ابلدر اجة

 ( 5) ِفعالة  قراءة  القراءة أساس النجاح 
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 الفهم واالستيعاب  -قسم ب 

 : 1 تدريبات
اِب الذي يؤكد من تنفيذ برانمج طواف لغكاوي هو  (1 بَ َوِزيرُ الشَّ

ايَضِة   .َوالرِ 
يفِ يكون برانمج طواف لغكاوي لسباق الدراجات الـهوائية ( 2

. ن  َهَذا الَعامِ ِر َماِرس مِ اَيِة َشه   ِنَ
َعَلى عدد الـمشاركني الذي يشرتكون يف السنوات السابقة  (3
ِ  ـُم ال لِ و  تَوى الدَّ َ ) س  ِسني  ًة َومَخ  ئَ َقاِرُب مِ  .( ُمَشاِرًكا15٠يـُ
تشارك يف برانمج طواف لغكاوي لسباق  دولةً ( ثالث وعشرون 4

 .الدراجات الـهوائية
اِن )توز ع مسافة السباق ( 5 ِلَفٍة ٨يفِ ِثََ تَ  ( َمَراِحَل ُم 
اَل أمنية وزير الشباب والرايضة من برانمج طواف لغكاوي ( 6 نَ ن  يـَ أَ

َضَل  ف  اٍت أَ اليَّ عَّ ربَُ وفـَ ك  َذ الَعامِ ُمَشاَرَكًة أَ ُج ))َطَواِف لنكاوي(( هلَِ انمِ ر  بـَ
َوِل ال ن الدُّ َفُع أن  \ ُمَشارَِكِة ـمِ ر  ِة َويـَ ن  َهِذِه اخِلرب َ يِزاي مِ ِهزَ َفِريُق َمالِ تَ نـ  يـَ

ِة ُمس   لَ و  َوايِت الدَّ تـَ َضِل يفِ الـُمس  َو اأَلف  َواُه َن   .تـَ
 

 : 2تدريبات 
الذي أقامته وزارة الشباب والرايضة يف الشهر الـماضي هو  (1

)) ايِضيُّ بُوُع الرِ  َج ))اأُلس  انمِ ر   بـَ

َعاُوِن الـهدفان الـمنشودان من هذا الرباانمج مها  (2 ِجيُع ُروِح التـَّ َتش 
لِحَفاِظ َعَلى  ِة لِ يَّ ُس املسُؤلِ اِب، و َغر  بَ َ الشَّ ايِضيِ  َبني  اُقِش الرِ  نَ َوالتـَّ

اِب  بَ َ الشَّ ِة َبني  يئَ  .َساَلَمِة البِ

ُق اجلِ (ثالث أمثلة من األنشطة  لألسبوع الرايضي هي 3 اِل، َتَسلُّ بَ
اَجِة، واجَلري رَّ اُق الدَّ  .ِوِسبَ

ِة ( الـمشاركون يف هذا الربانمج 4 يِزيَّ َعِة الـَمالِ ُب الـَمَداِرِس واجَلامِ  .ُطالَّ

يٍ  ينتهي الربانمج  (5 امِ ِلٍس ِختَ  ِبـَمج 

 .َعَلى الَفاِئِزيَن َوالـمَشاِرِكنَي  بتوزيع اجلوائز والشهاداتيقام  (6

 
 

 :  3تدريبات 

ِل مكن منتخب الشباب يـ( 1 ِة َجبَ ىل ِقمَّ ن الُوُصوِل إِ يِزيِ  مِ الـَمالِ
ِس. اَح اأَلم   "كيناابلو" َصبَ

اِل.( بدأ الفريق التسلق منذ يومني 2 ن  َخاِضَرِة اجِلبَ  مِ

ايِت حيافظ الفريق (3 دِ  ُمَواَجَهِة َتَ ِة لِ َدِنيَّ اَقة البَ اَرايِت يفِ َعَلى الِليَ الـُمبَ
هِر الَقاِدم  .الشَّ

مِديِد الـُمَساَعَدِة يستعد الفريق االسعافات األولية  (4 تَ ا لِ ِعدًّ ُمستَ
َك  َذلِ رُ لِ َذا لَِزَم األم  َخِب إِ تَ ُمنـ  ل    لِ

ِل جنح ( 5 ِق اجَلبَ انَمُج َتَسلُّ ر  َصاابٍت َجاِرَيٍة. ُدوِن ببـَ ِة إِ يَّ  أَ

ِز خب الشباب الـماليزي يتمىن شعب ماليزي لـمنت(6 َل الَفو  ي  نـَ
َلِة. بِ اَرايِت الـُمق  َجاِح يفِ الـُمبِ  َوالنَّ

 : 4تدريبات 

َزُه بوتراجااي (1  يعترب من احلدائق اجلميلة يف الـمدينة.  ُمنتـَ

رَيٌة توجد  (2 رَيٌة َكبِ   .يف وسط الـمنتزهحبَ

األنشطة اليت يستطيع الزائر أن يفعلها يف مسار طويل حول منتزه (3
اَجِة، َمَع فرتاجاي هي  ِي، وَُرُكوُب الدرَّ ُه ِفيِه، َوُمـَماَرَسُة الـَمش  زُّ نـَ التـَّ

ِة  يِعيَّ بِ اِظِر الطَّ ِع ابلـمنَ َمتُّ  التَّ

ِة، يوفر الـمنتزه معدات رايضية (4 َدِنيَّ اَقِة البَ يَ ِخنِي اللِ  س  ِديُد لتَ َوَتـم 
َوفِ َرةِ  اِت الـمتـَ ايِت َوالَعَقبَ َحدِ    الَعَضاَلِت، َوَتَسَلقُّ التَّ

َجاِر  الـخدمتان اللتان جهزمها منتزه فرتاجاي مها(5 ئ  تِ َمَة اس  ِخد 
اِئريَن،  لزَّ ِل لِ ِة، َواحَلب  وَصلَ ِة، َوالبُ ِسيَّ م  اَرِة الشَّ ظَّ اَجِة، َواخلوذة، َوالنَّ رَّ الدَّ

ِد  ق  يِش.َوتـَ تِ ف  َطِة التـَّ ق  َد نـُ اَلَمِة ِعن  مِن السَّ ِة أَ  مي ُخطَّ

ِريِب َوُمـَماَرَسِة منتزه فرتاجاي مناسب لـمحّب الرايضة (6 د  لتَّ لِ
ايَضِة  ِشَطِة الرِ    اأَلن 
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 ( 1موذج ـنقسم ب  )

ماليزاي ابلتعليم اهتماما ابلغا من الـمرحلة قبل تـهتم  حكومة  -1أ 
 . االبتدائية إىل مستوى التعليم العال

وهي إىل عدة أنواع تنقسم مؤسسات التعليم العال يف ماليزاي  -2
اجلامعة الـمفتوحة واجلامعة و  اجلامعات احلكومية واجلامعة األهلية

 التوأمية.

 اجلامعة الوطنية الـماليزيةأشهر اجلامعات وأقدمها يف ماليزاي هي  -3

 19٧٠اجلامعة الوطنية الـماليزية يف عام  أسست  -4

على الـمعدل  لصواحلشروط االلتحاق ابجلامعة يف ماليزاي هي  -5
الرتاكمي الكايف يف امتحان الشهادة الثانوية الـماليزية  والـمشاركة  

 . الالصفيةالفعالة يف األنشطة 

  :لكلماتا مرادف بـ

 الرتبية \تعليم : التدريس ال( 2      هتتم  : تعتين   (1

 اختبار :  امتحان(3

 :لكلماتا مضادجـ 

 ( أشهر : أجهل2      اهتمام : إهـمال(1

 جمتهدين : كساىل   (3

 :  استخراج الكلماتد  

 اإلضافة بــ"ظرف" : االبتدائية(1

 للمجهول : تعد  فعل مضارع مبين (2

 اسم فاعل لفعل ثالثي مزيد : جمتهدين(3

 

 ت : إعراب الكلماهــ  

 شروط : اسم بعد حرف اجلر جمرور ابلكسرة ( 1

 حيصلوا : فعل الـمضارع منصوب بـحذف النون. (2

 :  اضبط الكلمات  و

  ت  َس سِ  ، أُ ِر َه ش  ، أَ  اٍع وَ نـ  ، أَ  اُت َس سَّ َؤ ُم    

 ر : أفكااستخراج ثالث   ز

تعتين حكومة ماليزاي ابلتدريس من الـمرحلة قبل االبتدائية إىل (1
 مستوى التدريس العال.

تنقسم مؤسسات التعليم العال يف ماليزاي إىل عدة أنواع وهي (2
اجلامعات احلكومية واجلامعة األهلية واجلامعة الـمفتوحة واجلامعة 

 التوأمية.

حصول على املعدل  ابجلامعات هيمن شروط االلتحاق (3
 الرتاكمي الكايف والـمشاركة الفعالة يف األنشطة الالصفية.

ُيب على الطلبة أن يكونوا جمتهدين يف الدراسة واألنشطة (4
 الالصفية لاللتحاق ابجلامعة.
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 قسم ب 

 : 2موذج ـن

ثالثة عوامل أساسية وهي األسرة الواعية تعتمد جناح األمة على  -1أ 

 .والـمدرسة الناجحة والبيئة الـحسنة

 األسرة الواعية الصاحلةأهم العوامل اليت تؤيد يف جناح األمة هو  -2

 يعيش األطفال بعد والدتـهم يف أسرهتم. -3

 يف تثقيف األطفال وتربيتهميكون دور كبري للوالدين َنو األطفال  -4

 .اللغة والدين والـحياةيتعلم األطفال من أسرتـهم  -5

األطفال على  مها تدريب ن من واجبات األبوين َنو األطفالمثاال -6
 .هم طريق الـحياةتعليمالدين و أمور ادهمرشإو  النطق

 :  لكلماتا مرادفبــ  

 أهل\العائلةاألسرة :( 2فالح    \فوز:  جاحـن(1

ب (3 ن:  در  ب\مر  د\رب  \هذ  ف\عو  م \ثق   عل 

 :  لكلماتا مضادجـ  

م2الرديئة   \السيئة: الـحسنة(1 م: (عل   درس\تعل 

 الـموت:  الـحياة(3

 :  استخراج الكلماتد  

 األبوين مضاف إليه اسم مثىن: (1

 والدة: مصدر على وزن "ِفعالة"(2

 :  األسرة تكوناسم (3

 ت : ب الكلمااعره  إ

 أمور: مفعول به منصوب ابلفتحة.  ( 1

 يهتموا: فعل الـمضارع منصوب بـحذف النون. (2

 :  اضبط الكلماتو 

  اِل َف ط  األَ  ،  ةُ رَ س  األُ   ، ٍة يَّ اِس َس أَ  ،  ُد ِم تَ ع  يَـ 

 : استخراج ثالث أفكارز 

 .عوامل أساسيةيعتمد نـجاح الشعب على ثالثة (1

 . األسرة أول مدرسة لألبناء(2

 على الوالدين دور كبري يف تربية األطفال.(3

 على األبناء أن يهتموا ابلوالدبن جلهودمها يف تربيتهم.(4
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 : 3 موذجـن

 .احلاضريلعب دورا هاما يف حياتنا  اإلنرتنت -1أ 

ل على الـمعلومات وصهي احل  ثالث من ُماسن اإلنرتنت -2
سهل أعمال ة واإلنرتنت تمث مجعها بسهولة وسرع العديدةوالثقافات 

الناس اليومية يـمكن الناس أن يتصلوا ابألقرابء واألصدقاء 
 .ابستخدام الربيد اإللكرتوين

الرسوم والبحث عن  دفعاإلنرتنت يسهل أعمال الناس ل -3
 الوظائف وتسوق البضائع وإعالنـها

يتصل الناس ابألقرابء واألصدقاء يف عصران احلاضر ابستخدام  -4
 .الربيد اإللكرتوين

يف أسرع  يكون اإلطالع على أحداث الساعة ابإلنرتنت -5

 .وقت

 مرادف للكلمات :بـــ  

 ضروري/الزم : هاما( 2   جديد: حديث/ظريف(1

   الكثرية/الوافرةالعديدة: (3

 مضاد للكلمات :ــ جـ

 2 الصعوبة/العسر  سهولة:(1

 بطء/أتخري/أتجيل  ::  سرعة(2

ق : مجع(3         يفر 

 استخرج ما أييت من النص  :د 

 خرب إن: جهاز (2   : مسايرامفرد حال(1

 يتصلوا : نصوب حبذف النونفعل مضارع م(3

 

 

 ب الكلمات:اعرإهـ 

 :نعت جمرور ابلكسرة  العديدة( 1

 .جمرور ابلكسرةبعد حرف اجلر  :اسم دفع (2

 ضبط الكلمات ابلشكل : و 

ٍة     - ازٌ َه ِج  ُصَل ا ِبُسُهولَ ح  مِ  نـَ َقدُّ  تـَ

 استخراج ثالث أفكار : ز 

 يف وقتنا احلاضر.و اإلنرتنت يلعب دورا هاما يف حياتنا(1

 .مساوئوفوائد اإلنرتنت له م(2

 نستطيع أن نـحصل على الـمعلومات والثقافات العديدة.(3
 إلنرتنتاب

 اإلنرتنت يسهل أعمال الناس اليومية.(4

إلنرتنت نطلع على أحداث الساعة ونشرة االقتصادية اب(5
 والسياسة والرايضة حول العامل يف أسرع وقت.

      طيع الناس على تنزيل  الربامج الــمفيدةتإلنرتنت يساب(6
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 الـمودول األول للورقة األول.

 حول العبارات األتية إىل اجلمع :أ 
 يف الـمسابقة انجحني الـمشاركونكان  1
 كممعلميجهود  تـهملواال  2
 على صحة اجلسم منذ الـحملة يـحافظن الـمواطنات 3
 بـخطاف األطفال ينذرواأن  االبناءعلى  4
 .الـموضوع شرحا وافيا يشرحونالعمل  مساعدو 5

ن مجلة :بـــ   كو 
 ريب يف كتاب هللا ال( 1
 .معلمنيـغرفة المعلم يف ـال( 2
 الطالب جمتهدا صار( 3
 كتاب تقرأ ؟ أي(  4
 .يرسب( الـمجتهد مل 5
 
 

 الـمثال جملة مفيدةجـ

ضرب ابلـمضربضرب الولد الكلب   مِ
م املعلم ابللغة العربية تكّلم  تكل 

 كاتب الكتاب الكاتبكتب 
 قراءة اساس النجاح القراءة
 مأكول مأكولالـخبز 

 

 قسم ب 

 ۲۰۲۰عام مجيع أَناء العامل  19-ضربت جائحة كوفيد( 1أ 
 طريق العدوى. عنينتقل فريوس كوروان بني الناس ( ۲
ني بشكل أكرب 19-يؤثر كوفيد( 3  .على الـمسن 
 ۱۳۹۹۳ 2٠2٠أكتوبر  1٠عدد الـمصابني الذين ماتوا حىت  (4

 منهم. 141شخصا حيث مات 
 

الذين جاؤوا إىل الـمناطق الـمتضررة لـمشاركة  يف عملية العالج ( 5
افةواإلصالح والبناء هم فرقة  الـهالل فرقة  \الـهالل األمحر وفرق الكش 

افة  الذين جاؤوا إىل الـمناطق الـمتضررة لـمشاركة  يف األمحر وفرق الكش 
 عملية العالج واإلصالح والبناء

باع  بعض الـممارسات ( نعم، يـمكننا الوقاية من فريوس كوروان 6 ابت 

ة اجلديدة حي   .والـمالزمات الص 
 بـــ مرادف الكلمات : 

 الناس \الفرد\األشخاص: املرء-1
بة       -2  كرب \الكارثة : أزمة -3الـمنظمة : الـمرت 

 جـ مرادفات الكلمات : 

 احلديث : اجلديد  -2أسرعت : أبطأت       -1

 الضعفاء \الـمسنني : العجوز-3

 بعض الـممارسات \إضافة بـطظرف": غري الـحكومية  -1   د

 شخصا: َتييز منصوب -2
 اسم مفعول لـجماعة الذكور: الـمنكوبني -3

 ( الكارثة : بدل مرفوع ابلضمة 1   ـه

 ( يشاركون : فعل الـمضارع مرفوع بثبوت النون2     

الِح     و َرَعت  ، الـُمساَعداِت ، الـَمعوَنُة ، اإلص  س   أَ

 يف اإلنرتنت منافع ومضار.للتسوق  -1 ز

الـمتسوقون والـمستهلكون عليهم أن يكونوا حذرين يف كل وقت  -2
بتعاد حلمايتهم عن خداع الـمحتالني وسرقة الـمعلومات الشخصية واال

 حني النقل وغريها. عن فقدان البضائع 

قبل إجراءات البيع ثالث إرشادات  على الـمتسوقني أن يتبعوا-3
 والشراء.

 جـ
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 للورقة األول. ثاينالـمودول ال

 وّجه إل مجع مؤنث سامل :أ 
 إخوتكنالصلة بني  وثقن، بناتاي  1
 ؟طالباتعلى بطاقة الطالب اي  تـحصلنمىت  2
 أتديبا سليما. طفلتيكن أدبن، نساءاي  3
 ابهلاتف الـمحمول. معلميكنحينما يتكلم  تزعجنال  4
 النافعة. معلوماتكنعلى  لكنشكرا جزيال  5

 

 الرقم السؤال مجلة مفيدة

الرسوم  الرسوم الداسيةدفع الطالب 
 الدراسية

(۱) 

واجبات  نـحو والديهم بناءواجبات االهذه 
 األبناء

(۲ ) 

املعلومات يف  عن يبحثالطالب 
 االنرتنت

 ( ۳) يبحث عن

 (4) عشرة آالف كتاب يف الـمكتبة عشرة اآلفرأيت 

لدى  لدى الـمجتمعال مذنب ُمبوب 
 الـمجتمع

(5) 

 جـ 

  السؤال الـمثال مجلة مفيدة

 1 استخدمت ةستخدَم م مستخدَمةاألقالم 

 2 عرف فوعرم األخبار معروف
مون يف حفل  املعلمون مكرَّ

 عيد املعلمني

مون مون مكرَّ  3 يكر 

 4 سر   رورسم يلعب الطفل الكرة مسرورا
 5 قال لوقم الكالم مقول من املعلم

 .مفتاح الـخري وسبب دخول الناس اجلنة هو بر الوالدين-1
يكون بر الوالدين مقدما على اجلهاد يف سبيل هللا ألن  -2

سول  ع الـمسلمني على بر  الوالدين )ص(الر   .شج 

 

 

يريد اآلابء واألمهات من أبنائهم أن يشاهدوا أبناءهم يف أحسن حال  -3
 .وأعظم مكانة

مها اآلابء  -4 ضحيات العظيمة اليت يقد  يـجب على  األبناء أن يقابل الت 
                  .أبن يكرم والديه طول احلياة

حـمة  -5 الذي سيفعله األبناء للوالدين بعد موهتما هو أن يدعو لـهما ابلر 
 مها. صدقاءأوالـمغفرة ويقضي دينهما ويـحرتم 

الدليل من القرآن الكرمي يدل  على وجوب بر الوالدين هو )واعبدو هللا -6
 وال تشركوا به شيئا وابلوالدين احساان(.

 عظم : أكربأ-2سرور        \سعادة : فرح  -1   بــــ

ات : واجبات  -3       دور\مسؤولي 

 القبيح\الباطل  \الفساد  \اخلري : الشر -1 ـجـ

 بر  : عقوق  -3دخول : خروج               -2    

 تشركوا -3اإلحسان         -2الوالدين       -1  د

 إعراب الكلمات :  هـ 

 درجات : مضاف إليه جمرور ابلكسرة-1
 أصدقاء : مفعول به منصوب ابلفتحة -2

ِل، اجِلهاِد     و ي  ٌم، َسبِ  ِبرَّ ، َعِظيٌم  ، ُمَقدَّ

 .أقامت وزارة الشباب والرايضة برانمج " األسبوع الرايضي" -1 ز

ف من هذا الربانمج هو تشجيع روح التعاون والتنافس الرايضي ااألهد-2
سالمة  علىوغرس روح الـمسؤولية يف نفوس الشباب للحفاظ  بني الشباب

 .البيئة بني الشباب

الـمشاركون يف الربامج هم طالب الـمدارس والـجامعات الـماليزية ابلتعاون -3
بني والـمشرفني فيها  .والـمدر 

 .انتهى الربانمج حبفلة اختتامية بتوزيع اجلوائز والشهادات على الفائزين-4

 بــ

-   
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 للورقة األول. الثالثالـمودول 

 : خاطب إل مجع مذكر سامل أ

 النية عند التصدق. والصخ، أءبناااي  1
 عن الصحة؟ وان إىل الطبيب لتفحصومىت تذهب 2
 .مالـملح والسكر معتدال يف طعامك واخذ 3
ابلصفات  ونابلصفات الـمذمومة بل تتخل قواال تتخل  4

 الـمحمودة
 األنشطة مع األصدقاء. ونمارسـابلتعاسة حينما ت والن تشعر 5
 

 بـــ كّون مجلة :
 ( ذو علم يشرح عن التغذية الصحية1
 طالبا( هذا ثالثة عشر 2
 جلس صديقه حيث( جلس أمحد 3
 يف االمتحان ألنـجح(  أدرس بـجد 4
 .اخلامسة( أدرس يف السنة 5
 ـــج

 السؤال الـمثال مجلة مفيدة

 فعول جلوس جلس االب جلوسا 

 فعالة قراءة القراءة اساس النجاح

 إفعال اكرام إكرام الوالدين واجبإن 

ل  شر ح الشرح املعلم واضح  فع 

 مفاعلة مسابقة اخلطابةيشرتك الطالب يف مسابقة 

 

 قسم ب : 

 يلقي  اخلطابة صباح يوم االثنني يف ساحة املدرسة -1أ 

ةيلقي مساعد الـمدير يف خطبته صباح يوم االثنني  -2  عن أمهي 
 معال األخالق.

 اهتم  اإلسالم ابألخالق الـمحمودة اهتماما ابلغا.  -3

  

برسول هللا نقلي يدل على تشجيع اإلسالم على اقتداء الدليل ال -4
م قال هللا تعاىل :}وإنك لعلى خلق عظيم{. ى هللا عليه وسل   صل 

معال األخالق من أساس حياة اإلنسان ألن معال يكون  -5
ة يف احلياة. الم واملود   األخالق تعترب ضماان عظيما الستمرار الس 

مار عال األخالق النتيجة من عدم ختلق الناس بـم -6 يقع الد 
 والـهالك على اإلنسان والـمجتمع بل على مجيع الـمخلوقات.

 لكلمات:ا مرادف بــ

 بعثت :أرسلت( 2)          اهتم  : اعتىن( 1)

ديئة : السيئة( 3)       الر 
 :الكلمات  مضادجـ 

ر ، السوء -1  حسن :رديء ، سيئ -2     الـخري : الش 

ف ، -3  أبعد عنحث   : خو 
 املسلمنيمفعول به منصوب ابلياء : ( 1 د 

ل : 2     ل( مصدر على وزن تفع   تـحم 
مفعل مضارع منصوب : ( 3      أتـمـ 

 إعراب  هـ
 : خرب إن مرفوع ابلضمة أخالقه (1   
  : مضاف اليه جمرور ابلكسرة   ( الكالم2     

َراِر ،   و م  تِ س  َ ، الِ َساَس، َمَعالِ ِة أَ بَ  الِغيـ 

 وتربيتهم. األبناءالـمعلم هو األب الثاين يف تعليم  -1  ز

سهم الـمحمودة والقيم النبيلة واألخالق  األبناءيريب الـمعلم   -2 يدر 
 العلوم األكادـيمية يف الـمدرسة.

ينصحهم يف مواجهة و األوالد الثقة ابلنفس والشجاعةيبين الـمعلم  -3
 .الدنيوية واألخرويةتـحدايت الـحياة 

 ألنه قدوتنا يف ممارسة األخالق احلميدةعلينا أن نـحرتم الـمعلم  -4
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 للورقة األول. الرابعالـمودول 

 حول العبارات األتية إل اجلمع :أ 

 ابللغة التعليمية. انمـعال ينإن الولد 1
 ن يف الـمسابقة.  اي الـمسابقة من مدرستنا انجحارَك شإن م 2
 .اتناهلاتف الذكي مكسور يتإن شاش 3
 عن األبوين. نمـجهوال نيإن اليتيم 4
 بنشاط اجلسم دائما. اناللياقة البدنية مهتم   يإن مقيم 5

 كّون مجلة :بـــ 

 الرقم السؤال مجلة مفيدة
 (۱) جمدون خاسرون يف عملهم ال مـجدين

 ( ۲) طالبان راسبان يف االمتحان ال طالبني

 ( ۳) معلمة مكروهة لدى الطالبة المعلمة

 (4) نقود مرفوض نقودال 

 (5) نـجاح للكساىل نـجاحال 

 جـ
 الرقم السؤال الـمثال مجلة مفيدة

 (۱) مستفَعلة مستكلمة الواجبات مستكلمة

 ( ۲) أفَعل أشرف الطالبأشرف املشرف 

 ( ۳) مفعوالت املأكوالت تطبخ االم املأكوالت

يشارك الطالب يف 
 تسلق اجلبل

 يشارك
 (4) يفاِعل

الة الة هذه غس  الة غس   (5) فع 

 ب                                              قسم 

ق َعرب َ اإلنرتنت -1أ   هي عملية بيع وشراء َتدث يف التسوُّ

 اإلنرتنت ابلوسائل اإللكرتونية.

 وأوفر أسرع ألن هذه الوسيلة تكون عرب اإلنرتنت يتسوق الناس-2

 

هي قدرة الـمستهلكني  التسوق عرب اإلنرتنتمن أبرز إيـجابيات -3
 على التسوق والبيع يف كل وقت ومكان بال حدود.

  هوية والـمحتالني والـمخرتفني. ـسارقي ال همجمرموا اإلنرتنت  -4
بسبب مشاكل لوجيستيك تكون البضائع معطلة عند تسليمها -5

 ومواصالت.

ابلتجار  نثقأال  هي ثالثة شروط قبل أن نتسوق عرب اإلنرتنت -6
وال نسرع يف الطلب والدفع وندقق يف  أو ابلشركة التجارية ثقة اتمة

 .حبث الـمعلومات عن الشركة التجارية الـمتعلقة

 
 هات مرادفا للكلمات اآلتية : بـــ
 منـث: سعر( 2)  الـمستهلكون :املستخدمون( 1)

                  ُماسن : إُيابيات( 3) 
 هات مضادا للكلمات اآلتية :  جــ
قة/صغرية واسعة-2   :غال رخيص-1  :ضي 
ل -3 ر/تصعب تسه  را/تعس   :تعذ 

 
 استخرج ما أييت من النص : د
 :التسوق ( اسم إن2)          :مشهورا( خرب صار1)
 عرب: ( مصدر ثالثي3)

 
 املضارع مرفوع بثبون النون:فعل   يستطيعون -1ه  

  مستهلكني:اسم جمرور جمرور ابلياءـال-2
 
اِل ا و يَ تِ َن   ، َساِرِقيِ   ، الح  َحُصوا ،  َيِقُفو  ف   يـَ
 
 إن اهلاتف الذكي مهم وضروري للطلبة.  -1 ز
ـ يستطيع الطلبة اإلطالع على الـمعلومات الـمفيدة والثقافات -2

 العديدة.
 يتطلع الطلبة الـموضوعات الصعبة للفهم يف اإلنرتنت. -3
 واألقارب. الزمالءاهلاتف الذكي مهم للتواصل مع  -4
لتبادل الـمعلومات مع  اهلاتف اليدوي ستخدمميكن الناس أن ي-5

 األشخاص من أَناء العامل.
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 قسم ج 

 كيفية إعداد السلطة املودول األول  : 

 الـمكوانت إلعدادالسلطة وهي ثالث حبات من فلفل حار و عدُّ أ
حبتني من طماطم وخيار. وأعد أيضا حبة البصل وملعقة واحدة من 

كل اخلضوات عصري الليمون وملعقة صغرية من سكر وملح. مث، أغسل 
ة. أقطع أيضا . مث أقطع البصل إىل قطٍع صغريأقشر اخليار جيدا.

قطع من احلضروات يف صحن الطماطم واخليار قطع متوسطة. أضع 
مث أخلطها أعصر  عصري الليمون على الـمزيج وأقو ابلتقليب .  واسع.

حسب الذوق. مث أقوم ابلتقليب مرة أخرى حت َتام ابلـملح والسكر 
 .  االمتزاج. أقدم السلطة اجلاهزة يف طبق السلطة

 رحلة رايضيةالـمودول الثاين : 

رحلة رايضية إىل حديقة األزهار يف فرتاجاي يف  ام النادي اللغة العربيةأق
جنتمع يف   يوم السبت، الثامن من أغسطس سنة ألفني واثنني وعشرين.

ساحة الـمدرسة يف الساعة الثامنة صباحا. مث ننطلق إىل احلديقة حبافلة 
شر طالبا ومخُس وعشرون ع ةلة مخسالـمدرسة. يشرتك يف هذه الرح

طالبات ويرافقهم املعلم السيد ُممد واملعلمة السيدة خدُية.من أهداف 
وإضافة إىل ذلك، أراد لنبااتت. الشغف ابهذه الرحلة هي غرس روح 

 يعرف أنواعا من األزهار والورود الـموجودةالنادي أن لكل طالب وطالبة 
شاركات يف احلديقة يف الساعة تلك احلديقة. يصل الـمشاركون والـم

  تبدأ اجلولة مبمارسة كتمديد العضالت ورايضة خفيفة.  العاشرة صباحا.
هم يتجولون حول احلديقة و يسجلون بعد صالة الظهر وتناول الغداء، 
هم يرجعون إىل الـمدرسة يف الساعة أمساء الزهور والورود يف الدفرت. 

 اخلامسة مساء.

    

 األيتام الزهرة الـمودول الثالث : دار

يقع دار األيتام الزهرة يف مدينة جاسني بوالية مالك. أسس هذا الدار 
سبعٍة وتسعني ميالدية. الرائد والـمسؤول هلذا يف السنة ألٍف وتسِعمئٍة و

الدار هو األستاذ عبد الصمد بن عبد اهلادي احلاج. وأهداف من 
 واألطفال من أسرة فقرية  علىيستطيع األيتام الدار لكي   أتسيس هذا

 ةقيمني فيه اآلن مخسدد الـموبلغ ع .يف أمان وسالمة أن يعيشوا فيه
 يتصدقومخسة معلمني ومخس معلمات. وُيشرفهم ن طفال. ووعشر

حتياجات حكومية وغري الـحكومية لتوفري افيه كثري من الـمؤسسات الـ
 هناك. ألطفالاأليتام وا

   احلياة يف سكن الطلبة.بع : ودول الراالـم

أ       احلياة يف سكن الطلبة مهمة يف حياة الطلبة. أشعر ابلفرح 
والسرور يف سكن الطلبة.أقوم من النوم مبكرا يف كل صباح، وألتزم 
بقيام الليل وصالة الصبح مجاعة مع األصدقاء. بعد الصالة أقوم 

ل الفطور يف املطعم . بعد ذلك أنطلق إبعدادالنفس وأتناول التناو
إىل املدرسة مع األصدقاء ماشيا. يف املدرسة أشرتك يف الربامج 

املدرسية من الساعة السابعة والنصف صباحا حىت الساعة الثانية 
والنصف مساء. مث يف املساء أمارس الرايضة اليت أحبها وهي كرة 

قات ابملطالعة واملراجعة األصدقاء. أما يف الليل، أمالء األو الريشة مع
للمواد الدراسية ألنين سأوجه امتحان. سأجتهد اجتهادا يف دراسيت 
حىت أتفوق يف الدراسة وأحقق األمنية والعزم يف املستقيل. من جد 

 وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل.
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