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 :السؤال األول
 اإلنشاء 
 مفردات 

 رديء متوسط ممتاز
10/11/12 6/7/8/9 3/4/5  

 قواعد 
 رديء متوسط ممتاز
7/8 4/5/6 3  

 أسلوب 
 رديء متوسط ممتاز
5/6 3/4 2  

 تسلسل 
 رديء متوسط ممتاز

4 2/3 1  
 ممتاز
 9 10 10 11 11 12 12 12 م
 6 6 6 6 7 7 8 8 ق
 4 4 5 5 5 5 5 6 س
 4 4 4 4 4 4 4 4 ل
 30 29 28 27 26 25 24 23  

 رديء                                                               متوسط                                               
 
 
 
 
 
 

 

9 9 9 9 8 7 6 6 6 5 5  5 4 4 3 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4  3 4 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2  2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1  1 1 1 1 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12  11 11 10 9 

  دان مناسبه دغن تاجوق مركه >  120فركاتاءن منخوكوفي

 مفردات 
 مركه7-12

  فركاتاءن 120جدوال فمركهن باضي كورغ 
 مركه 29=<  120 -
 مركه 28= < 110 -
 مركه 27= < 100 -
 مركه 26= < 90 -
 مركه 25= < 80 -
 مركه 24= < 70 -

  مركه 3= كلوار تاجوق 
  مركه 2= سالين تاجوق 
 دكيرا سباضاي كلوار تاجوق تيكس كفهمن %100 نقل =

 مركه 3
 نقل يغ مناسبة درفد تيكس بوليه دتريما 
  دتولق  خطبه فورمتتيدق مغضوناكن =  برفورمتسؤالن

 مركه 2
  مغهوراي سبهاضين درفد تاجوق بوليه دتريما تتافي

  مركه2دتولق مركه باضي مفردات 
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 60 > =ضلوبال/سخارا هوليستيك 
 50  (ممتاز) 11/12/13= فركاتاءن 
 30-49  =6/7/8/9/10 
 29 > =3/4/5 

 
 
 
 

 

 
 ."دور الصالة يف بناء الـأمة الـمثالية:" اخلطابة عن املوضوع (1)
 إلنشاء النفس النظيفة من كل األمراض الباطنية والظاهرية-
   من الصفات املذمومة والسلبيةتربية النفس وَتخِْليخِتهخاْ -
  يتوخصُِّل ِصلخةخ الرَِّحْيِم ويـُوخطُِّد العالقات األخوة بني املؤمنني-
 
 .أمهية االتـحاد  يف جمتمع متعدد األعراق (2)
 االحتاد من عوامل تقدم الدولة-
 باالحتاد يعيش اجملتمع يف األمن والسالمة-
 تكل اجملاال  و تأخرها وحيد يف ضعف األمة  التفرق سبب-
 

 . ماليزيا دولة سياحة  (3)
 األماكن السياحية يف ماليزيا-
 األعراق املختلفة ومميزاهتم من  املأكوالت والعادات -
 أمهية السياحة لرفع مستوى االقاصادي-
 

 . صف االحتفال بـعيد األضحى يف مدرستك (4)
 احلفلةموعد احلفلة ومكان احلفلة واحلاضرون واحلاضرات يف هذه  -
 األعراض من االحتفال  -
 األنشطة املربجمة يف االحتفال -
 
 .ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس: قال الـحكماء  (5)
 .نعيش على هذه األرض منذ الصغر عيشة هادئة بطبيعة الدنيا اجلميلة -
 .بروائعهاكلما نكرب وجدنا األرض أصيبت باهلالك برا وحبرا وال نتمتع -
 .قلة الثقافة اإلنسان بأمهية الطبيعة جتعلهم يديرون األرض كما يشاؤون -

                         
 [ درجة 33]                     
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 : السؤال الثاني 
 الفهم (أ)

  2= دون مقدمة + إجابة ½  
  2= مقدمة + نقل تام ½  
  2= زيادة + نقل تام 
  2=  ةلغويخطأ أ+ مقدمة + نقل تام 

 .العوملة هي الظاهرة اجلديدة يف عصرنا احلاضر (1
 .كأنه أصبح صغريا بني يدي الشباب بسرعة حترك العامل اليوم (2
انفجار املعلومات واستخدام الرموز ووسائل اإلعالم واالتصاالت احلديثة  على تعتمد ثقافة العوملة (3

 فائقة القدرة من اإلنرتنت واهلاتف احملمول
 أحدثت العوملة مأساة وكارثة اجتماعية تشمل أنانية الشباب وإلغاء قيمة احلياة سلبية العوملة (4
 .لتقوية الوازع الديين يف مراحل التعليم املختلفة نرشد الشباب إىل فهم العوملة (5
 .توفري املعلومات والبيانات يف أي موضوع ويف أي وقت قصري - (6

 .فكري بطريقة منطقية يف حل املشكالتاستغالل القدرات عند الشباب على اَتاذ القرار والت -
 .الطباقالوجه البالغي يف العبارة اليت حتتها اخلط هو  (7

 [ درجة 21 ] 
  :ها عن ثالثين كلمة مستعينا بالتوجيهات اآلتيةـاكتب فقرة قصيرة حيث ال يقل عدد كلمات ـ ب

 التعزية على موت الوالدين إنا هلل وإنا إليه راجعون-
 مواجهة امليصية ، صربا مجيال، إن اهلل مع الصارين النصيحة بالصرب يف-

 [درجات  5]                  
 :اشرح الحكمة اآلتية شرحا وافيا جـ 

 .إن تعلم اللغات األجنبية تزيد ثقافات املرء( 1
 .بقدرة املرء يف معرفة لغة الغري ينجو من مكايد الناس وخداعهم( 2
 .تعلم اللغات األجنبية فرض كفاية( 3

[درجات  4]              
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 :السؤال الثالث
 :ماذا تقول في المواقف اآلتية أ

 .يا جّدي، شفاك اهلل (1 
 .يا زميلي، مربوك على جناحك يف مسابقة تالوة القرآن (2 
 .يا طالب، ممنوع اللعب يف الفصل (3 

 .يا أخي، أحتاج مساعدتك (4 
 [درجات 13]          .يا أمي، سفرا سعيدا إىل كواال لومفور (5 
 
 
 : ن ما يأتيكو   ـ ب

             .هذا كتاب (1

        .خالد ثوبه مجيل (2

          .  يذهب الطالب إىل املدرسة مبتسما (3

       .جاء الطالب إىل املدرسة إال عليا (4

 [درجات 13]        .حممد طالب جمتهد (5

 

 
 

 :في جمل مفيدة ه ثم ضع مناسبا لما يأتيهات مثاال  جـ 
 طلعت الشمس     - مشس   (1 
 هذا مفتاح-  مفتاح  (2 
 رأيت موسى - موسى (3 
 الصحراء حر - صحراء (4 
                 ذهب القاضي إىل املدينة- القاضي (5 

 [اتدرج  13]           
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 :إلى االستعارة اآلتية حو ل التشبيهات  د 
 .ذهب البدر إىل املدرسة  (1 
 .الفردوسزونا   (2 
 .احلمار يتكلم مع صديقه  (3 
 .األسد خيطب على املنرب  (4 
 .اشرتيت الربق  (5 

 [درجات 13]               
 

 :السؤال الرابع

 :استخدم التراكيب اآلتية في جمل مفيدة  أ 
 النجاح تحصل علىاجملتهدة (  1 

 بر  الوالدينجيب على األبناء (  2 

  العمل بحث عنحممد (  3 
  المنتجات اليدويةأصدرت ماليزيا (  4 
  الخدمة الوطني ةشارك حممد يف (  5 

 [درجات 13]           
 

 
 :مع تغيير ما يلزمبالعبارات اآلتية " لطالبتين ا" خاطب  بـ

            .قليال انتظراباجللوس و تفض ال(  1

   .مابواجباتك ماقمتهل (  2

        ؟هاانتحفظالدروس و انتراجعكيف (  3

 .غدا انستنجحلالمتحان و ااستعد(  4

             .ىل الغدإاليوم  ماعملك التؤج  ال (  5
 [درجات 13]           
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 :ل األفعال اآلتية إلى اسم اآللة ثم ضعه في جمل مفيدةحو   جـ
 اشرتى حممد املكنسة   -مكنسة كنس  (1 
 املفتاح جديد -  مفتاح يفتح  (2 
 املسطرة طويلة -  مسطرة سطر  (3 
 اشرتيت فاطمة   -مغسلة/غّسالة غسل  (4 
 باع البائع منظار -  منظار  نظر  (5 

 [درجات 13]                   
 

 :تارة وللمنكر تارة أخرى تية للمتردداجعل العبارات اآل د 
  .املال والبنون زينة احلياة الدنيا(  1 

 الدنيااملال والبنون زينة احلياة  إن    
 املال والبنون زينة احلياة الدنيا واهلل إن    

 .الشرطي على الكرسينام (  2 
  .نام الشرطي على الكرسي قد  
  .نام الشرطي على الكرسي واهلل لقد  

 .نقرأ اجلريدة كل يوم(  3 
  اجلريدة كل يوم نقرأن    
 اجلريدة كل يوم لنقرأن    

 .سورة اإلخالص تعدل نصف القرآن(  4 
 .سورة اإلخالص تعدل نصف القرآن إن    
  .سورة اإلخالص تعدل نصف القرآن واهلل إن    

 .حنن نطيع أوامر اهلل(  5 
 .حنن نطيع أوامر اهلل واهلل  
    .نطيع أوامر اهلل واهلل إن ا  

 [درجات 13]                
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