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 .أض١ً٦ أربعةٖرٙ ايٛزق١ حتتٟٛ ع٢ً 
  .الصؤاه الرابع أٚ الصؤاه الجالحَٔ  شؤاال واحداثِ اخرت  يـالصؤاه األوه والصؤاه الجاٌ أجب عٔ

  .أض١ً٦ فكط ثالثةاملطًٛب إٔ جتٝب عٔ 
 

 :هالصؤاه األو

 .اّ ايٛطٓـ٦ٞايطالب فـٞ تهٜٛٔ االيـتـدٚز  (1)

 .ايتطاَس َـٗـِ فـٞ ايـرٝا٠ اي١َٝٛٝ (2)

 خطب١ عٔ شعب َايـٝصٜا شعب َتعاطف. (3)

 األَانٔ ايـطٝاذ١ٝ ايـحراب١ يف َايٝصٜا. (4)

 ." فاضتبكٛا ايـدريات ":  تعايـ٢قاٍ  (5)

 ز دزج١ 33 ش 
 

 : ـيالصؤاه الجاٌ

 تميّا: األشئمة اليتاقرأ القطعة اآلتية ثي أجب عَ مجيع    أ 
 

ُّا ًٜرل ايضسز بـٗا ٜٚطّبب االضطساب  ّٛثات إىل ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ َـ ّٛث ُٜـساد بــ٘ إدخاٍ ايـًُ ايتً
ّٛث ايب١٦ٝ  ٓكطِٜٚيف ايٓظاّ ايب٦ٝـٞ.  ّٛث ا :إيـ٢ عد٠ أْٛاعتً ّٛث ايتـسب١ ٚتً ّٛث ايـٗٛا٤ ٚتً يـُا٤ تً

ّٛث ايطُع أٚايضٛضا٤ٚ ّٛث ايبضسٚ تً ّٛث ايب٦ٝـ١ ٜضّس األزض َٚٔ عًٝٗا. ٜٚٓبػٞ يٓا . ٚتً ّٕ تً ال شّو أ
 سٚز١ٜ َٔ أجٌ ذٝا٠ ضًٝـُـ١.ض ألْـٗاإٔ ْـرافظ ع٢ً ضال١َ ايب١٦ٝ 

 ّٕ ّٛث ايـٗٛا٤ ٖٛ إ ّٟ َٛاّد صًب١تً ايـُضاْع ٚعٛادّ َٔ  نايدخإَعًّك١ بايـٗٛا٤  ٚجٛد أ
ٛا٤ ايـٗايػاش١ٜ. َٚٔ آثازٙ ع٢ً ايب١٦ٝ اختٓام ايٓباتات َٔ ايطّٝازات ٚاألضـُد٠ ايـهٝـُا١ٜٚ ٚايـُبٝدات 

 ٚضسعإ َا تـُٛت ٚاالذتباس ايـرسازٟ ٚاتطاع ثكب األٚشٕٚ.
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ّٛث ايتـسب١ٜـ ْتٝح١ تسانِ ايـُٛاّد ٚايـدًفات ايضًب١ ايتـٞ تٓـتخ َٔ ايـُضاْع ٚاملٓاشٍ  ردث تً
ت فـٞ ايـُصازع َجال ٜؤدٟ إىل تطاقط األٚزام ٚايـُصازع ٚايصٛازع ٚغريٖا. فاضتعـُاٍ َبٝدات احلصسا

 األعصاب.ٚٚاألشٖاز 
ّٛث ايـُٝاٙ ّٛث ايـُا٥ـٞ ٜـردث بتً ايطبٝع١ٝ َٔ آباز أٚ بـرريات أٚ أْـٗاز أٚ بـراز ْتـٝح١  ايتً

ّٛث َسنصا خضبا ّٛ ايطفًٝٝات ايـُطبب١  إٖـُاٍ ايبصـس أٚ ذدٚث ايهٛازث. فٝهٕٛ ايـُا٤ ايـًُ يٓـُـ
٢ُّ ايتٝفٛد١ّٜ ٚغريٖ َجٌ يألَساض  ُا َٔ األَساض.ـنٛيريا ٚايـرـ

ّٛث ايطـُـعـٞ أٚ ايضٛضا٥ٞ فكد ٜأتٞ َٔ اضتـعُاٍ َهربات ايضٛت َجال ٚأجٗص٠  أَا ايتً
ّٛث ايطـُـعـٞ يف ذٝا٠ اإلْطإ تأثريا ض٦ّٝـا إذ أّْـ٘ فاش ٚأجٗص٠ ايتهٝٝف ٚغريٖا. ٜٚؤثايـُرٜاع ٚايتً س ايتً

ّٛش ايعكٌ ٜٚكًل ايساذ١ ٜٚطسد ايّٓٛ.ٜؤذٟ ايطـُع ٜٚتعب األع  ضاٍ ٜٚص
ّٛث ايبضسٟ فٗٛ تصٜٛ٘ َٓظس  بطبب ض٤ٛ ايتـدطٝط ايـعُـساْـٞ ٚايالفتات ٚيٛذات ٚنريو ايتً

ّٛث ايبضسٟ تؤّد ٟ إىل فكد اإلذطاس بايـحُاٍ ٚاْـٗٝاز اإلعالْات ايـُعًك١ يف ايصٛازع. ٚخطٛز٠ ايتً
  يكبٝـر١ ٚقبٛيـٗا. االعتبازات ايـحُاي١ٝ ٚايسضا بايضٛز٠ ا

 

 األشئمة:
ّٛث ايرٟ ٜسادَا  (1)  ؟ بايـتًـ

 ؟ يـُاذا ٜٓبػٞ يـٓا إٔ ْـرافظ ع٢ً ضال١َ ايب١٦ٝ (2)

ّٛث ايـٗٛا٤ ع٢ً ايب٦ٝـ١َا آثـاز  (3)  ؟ تً

ّٛث ايـُا٤نٝف ٜـردث  (4)  ؟ تً

(5) ّٛ  ؟ ايطُع أٚ ايضٛضا٤ ثَٔ أٜٔ ٜأتـٞ تً

 ؟ تًٛث ايبضسؤدٟ ٜـإالّ  (6)

 اييت حتتٗا خط. اذنس ايٛج٘ ايبالغٞ يف ايعباز٠ (7)

ز دزج١ 21 ش  
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كمىة وصتعيٍا بالتوجيّات  (03) ثالثنيعدد كمىاتّا عَ  اكتب فقرة قصرية حيح ال يقّن   ــــبـ
 : اآلتية

س زأٜو عٔ َظاٖس االذتفاٍ بعٝد األضرـ٢ َطتعٝٓا عّبفـٞ قسٜتو. بعٝد األضرـ٢ حتـتفٌ       
 بايرتانٝب اآلت١ٝ : 

 
 

 ز دزجات 5 ش
 

 :اآلتية  الـخـكـىـةاشرح    ــــج

 " َا أذطٔ ايدٜٔ ٚايدْٝا إذا اجـتـُـعـا"   

 ز دزجات 4 ش 

 
 الصؤاه الجالح:

 

 واذا تقوه يف املواقف اآلتية :  -أ 

 .إٔ تطتأذٕ يًدسٚد َٔ ايفضٌتسٜد  ( 1) 
 يًطًب١ اجلدد يف َدزضتو. ( 2) 
 ايرٟ ضٝطافس إىل خازد ايبالد.ألخٝو  ( 3) 
 تطًب ايتٛقٝع َٔ َدٜسى. ( 4) 
 .إٔ تطأٍ َعًُو عٔ ايدزس تسٜد ( 5) 

 دزجات ز 13ش           
 

 تبادٍ ايصٜازات

 

 ذبـس األضر١ٝ

 

 ايبٝت ايـُفتٛح
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 :ُ وا يأتيكّو  -ب 

 .فٝٗا بدٍمج١ً  ( 1)
 َٓاد٣ َضاف.مج١ً فٝٗا  ( 2)
 مج١ً فٝٗا فعٌ َبين. ( 3)
 فعٌ َٔ األفعاٍ اخلُط١ َٓضٛب.مج١ً فٝٗا  ( 4)
 امس١ٝ فٝٗا اضِ َبين. مج١ً  ( 5)

 دزجات ز 13ش          

 ِات وصدرا لمكمىات اآلتية ثي ضعْ يف مجن وفيدة وَ عٍدك :  - ج

 ــِعًّ ( 1)
 قــسأ ( 2)
 اضتعٌُ  (3)
 زاجــع  (4)
  قاٍ ( 5)

 دزجات ز 13ش        
 

 :جمازيا  اآلتية اشتعىاالاشتعىن الكمىات   - د

 ايكُس ( 1)
 ايبرس  (2)
 به٢  (3)
 (  ابتطـُت4)
 (  ايطًرفا5٠)

 دزجات ز 13ش          
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 : الصؤاه الرابع
 

 حتى يتضح وعٍاِا :اشتخدً الرتاكيب اآلتية يف مجن وفيدة   - أ

 

 ٜصعس بــــ  ( 1)
 أْـرـا٤ ايعايــِ ( 2)
 االعتُاد ع٢ً ( 3)
 املاجطرت  (4)
 (  ٜـدطـب5)

 دزجات ز 13ش          
                                                                                                           

 :"  وع تغيري وا يمسً الطالب" العبارات اآلتية إىل  وّجْ –ب 

 

 .تّٛجـ٘ إيـ٢ ايـُهــتـب١ ٚاقــسأ(  1)
 .ٚال تطهت أَاّ ايتًُٝر تـرّدث ( 2)
 ٌٖ تطاعدٜٔ َدٜسى فـٞ ايـُدزض١ ؟(  3)
 يف اجلاَع١. اضـُـهـُا (  ضّحال4)
 .ال تٓاقصٔ اإلجاب١ يف االَترإ َع شَٝالتهـٔ(  5)

 دزجات ز 13ش          
 
 
 

http://bahasasyurga.net



Program Pemantapan Prestasi                                 Modul  1 Percubaan  T5 2361/2    

Lihat halaman sebelah]                                                                                                                                     7 

 
 ثي ضعْ يف مجن وفيدة : اشي الفاعناجعن وا يأتي  - ج

 

 ســَتــف ( 1)
 ـِتأضًــُ  (2)
 إرـاضــسٜـ ( 3)
 صـــتــسىتـَ  (4)
         ُٜــصـسف ( 5)

 دزجات ز 13ش 

 :وجن وا يأتي - د

 

 جٓاس ( 1)
 ضحع ( 2)
 ن١ًٝ َـحاش َسضٌ عالقت٘ ( 3)
 تصبٝ٘ بًٝؼ ( 4)
 اضتعاز٠ تضسٜـرـٝـ١ ( 5)

 دزجات ز 13ش          
 
 

KERTAS SOALAN TAMAT 
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