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 هات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:

 
 

 
 اإلجابة:

  احلنان.األم تعّلم أبنائها ابحلب و  .1

  املسلمون حبلول رمضان.    يسر  .2

  أخيت الكبرية الشهادة البكالوريوس من جامعة احلكومية. انلت .3

  حب الوطن لدى الشباب. غرساخلدمة الوطنية قد جنحت يف  .4

  العامل. أحناءمن اىل مكة املكرمة احلجاج أيتون  .5

 
 :اإلجابة هات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :

  األمل يف اجلرح تزيدإن الرطوبة  .1

  ماليزاي يف جمال الصناعة تتقدم .2

  الربودةسافر السياح إىل املنطقة  .3

  ابن عمي من معهد التكنولوجيا الثقيلة. خترّج .4

  يف القاعة.     اجتمعواالتالميذ  .5

 

 

 
 املوضوع :) أنواع اخلرب(

 استخرج اخلرب مع بيان نوعه ممّا يلي :
    هذه الرسالة مكتوبة إليك.  .1

    التقوى خري الزاد للمسلمني.  .2

   األم دورها كبري يف تربية األبناء.  .3

 المفردات

 النحو
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 نوعه اخلرب الرقم

(1)   

(2)   

(3)   

 
 بّّي عالمات الرفع للكلمات اليت حتتها خط :

     األسرة.  رائداألب  .4

 اإلجابة: _________________________
    على النساء.  قوامونالرجال  .5

 اإلجابة: _________________________

   يف الدراسة.  جمتهداتالطالبات  .6

 _________________________اإلجابة: 

 
 املوضوع : )اإلضافة(

 : عّّي املضاف واملضاف إليه مما يلي
 أريد مواصلة الدراسة يف جامعة مالاي. .1

 عميد الكلية حيضر إىل املؤمتر السنوي. .2

 حيتفل املاليزيون بعيد االستقالل كّل سنة. .3

 املضاف إليه املضاف الرقم

(1)   

(2)   

(3)   
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 الكلمات اليت حتتها خط إعرااب اتما:أعرب 
 نتيجة االمتحان. املدرسةأعلن مدير  .4

 اإلجابة: _________________________
    مجيلة. املعلمنيغرفة  .5

 اإلجابة: _________________________
    .العاملجاء احلجاج إىل مكة املكرمة من أحناء  .6

 اإلجابة: _________________________
 

 )املفعول املطلق(املوضوع : 
 عّي املفعول املطلق مع بيان نوعه يف اجلمل اآلتية :

 تقدمت ماليزاي كبالد سياحية تقدما سريعا .1

 يدفع الرجل سعر القاموس دفعتني .2

 جيمع الطالب الكتاب مجعا .3

 نوع املفعول املطلق املفعول املطلق الرقم

(1)   

(2)   

(3)   

 

 اليت حتتها خط فيما أييت :بّي موقع اإلعراب وعالمته للكلمات 
 جهرية.  قراءةيقرأ الرجل القرآن  .4

 اإلجابة: _________________________
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 يف األسبوع.  زايرتنيأزور أسريت يف القرية  .5

 اإلجابة: _________________________
 السهم.  انطالقانطلقت احلافلة  .6

 اإلجابة: _________________________
 

 اإلستثناء (املوضوع :) 
 استخرج مستثىن و مستثين منه يف اجلمل اآلتية:

  ال يلدوا إال فاجرا كفارا . .1
 ما نظرت القراء إال طائفتني من الطلبة.  .2
 عادت النساء ما عدا فاطمة. .3

 املستثىن منه املستثىن الرقم

(1)   

(2)   

(3)   

 
 بّي حكم اإلعراب وعالمته للكلمات اليت حتتها خط :

 . تلميذة التلميذات األسئلة إالجتيب  .4

 اإلجابة: _________________________
 .مسلمنيذهب املسلمون إىل املسجد إال  .5

 اإلجابة: _________________________
   . طالبحضر العمال إىل البستان غري  .6

 اإلجابة: _________________________
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 (امليزان الصريفاملوضوع : )

 : مناسبا للكلمات اليت حتتها خط فيما أييت مع الضبط ابلشكل هات وزان
 ابلتكبري شاكرين هلل عز وجل. مأموروناملسلمون  .1

 اإلجابة : ____________________

 الثقافة. تنوّعالعوملة أدت إىل  .2
 اإلجابة : ____________________

 األعمال اجلراحية ثالث ساعات. تستمرّ  .3
  ____________________اإلجابة : 

 
 زن األفعال اآلتية مع ذكر أحرف الزايدة فيها :

 .حّقق سعد بن أيب وقاص الفوز يف معركة القادسية .4
 .التجار يبتسمون إىل مشرتي اخلضروات .5

 استأجر املوظف اجلديد الغرفة املفروشة. .6
 أحرف الزايدة الوزن الرقم

(4)   
(5)   
(6)    

 
 

 
 

 الصرف
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 (املشتقاتاملوضوع : )

 : عّّي املشتقات فيما أييت مث بّّي أنواعها
 عدد  املستخدمني اهلواتف الذكية يزداد يوما بعد يوم. .1
 يستخدم الطالب  املسطرة لسطر الكلمات. .2
 دعاء األبوين مستجاب. .3

 أنواعها املشتقات الرقم
(1)   
(2)   
(3)   

 

 : من الفعل ما بّي قوسّي الفراغات اآلتيه ابملشتق املناسبإمأل 
 )دّرس( سلوى  ________  اللغة العربية يف املدرسة الينية.  .4

 جابة : ________________________اإل
 ( بغر) لشمس.__________اعند   يبأجع ر .5

 جابة : ________________________اإل
 تعجب ______  جبودة التالوة من املقرئ املاليزي. )استمع(   .6

 ________________________اإلجابة : 
 

 (رد واملزيداجملاملوضوع : )

 :  ايدةلزوف اكر حرذآلتية مع رات العباازيد من ملالفعل ا عّّي 
 الالعبون دحرجوا الكرة لزمالئهم. .1

 .املسلمون حيتفلون بعيد الفطر يف شوال .2

 د.لبالرة اعماء سالّـم الرؤتع .3
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 ايدةلزوف احر زيدملالفعل ا الرقم
(1)   
(2)   
(3)   
 

 :  من اجلمل االتيةزيد ملاجملرد وا عّّي 
 رأيت السائح األجنيب عربد على شاطئ البحر. .4
 يُنجز الطالب الواجبات املنزلية يف البيت مساء. .5
 .املهندسون يتجّولون اإلنتـــرنت لبحث عن املعلومات .6

 زيدملاجملرد أو ا لفعلا الرقم
(4)   
(5)   
(6)   

 
 (املصادراملوضوع : )

 هات مصدرا من الكلمات اليت حتتها خط فيما أييت :
 إىل املشرتي . مبتسمونالتجار  .1

 اإلجابة : ____________________
 عن املشروع.ناقشن املهندسات املاهرات ي .2

 اإلجابة : ____________________
 .املسجداملوظف يصّلى الظهر يف  .3

 اإلجابة : ____________________
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 : اجلمل اآلتية إىل فعلهحّول املصادر يف 

 قام الطالب احرتاما للمعلم. .4
 اإلجابة : ________________________

 يف سباق اجلريفاز الطالب  .5
 اإلجابة : ________________________

 يرْفرف التالميذ اإلعالم يف يوم االستقالل. .6
 اإلجابة : ________________________

 
 
 

 (التشبيهاملوضوع : )
 : بّي أنواع التشبيه ابعتبار األداة ووجه الشبه يف األمثلة اآلتية

 الرقم األمثلة نوع التشبيه
 (1) زران حديقة  كأهنا اجلنة مجاال 

 (2) كأن املوت موج البحر 

 (3) شجرة مثمرة يف علمه العامل 

 
 : امأل الفراغات بوجه الشبة املناسب

 __________ كأن املاء ثلج .4

 قطار يف _________كالمه  .5

 _أنت كالشمس _________ .6

 
 

 البالغة
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 واجملاز( احلقيقةاملوضوع : )

 حدد  اجملاز يف العبارات اآلتية :
 الرقم العبارة اجملاز

 (1) بكت السماء طول النهار 

 (2) ال تشرب الدخان !   

 (3) احلديقة ضحكت بطلوع الشمس 

 
  ميز احلقيقة واجملاز فيما أيتــي : 

 _: __________   اجلهل عدو العامل  .4

 : ___________ سار النصر يف املعركة  .5

 : ___________ ظهر الشيب يف رأسه .6
 

 (األسلوب اخلربياملوضوع : )
 ضرب اخلرب مع استخراج أدوات التوكيد فيما أيتــي :بّي أ
دق   .1         

2.                 

3.                       

 أدوات التوكيد أضرب اخلرب الرقم
(1)   
(2)   
(3)   
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 : عّي أضرب اخلرب يف اجلمل اآلتية

 اإلجابة اجلملة الرقم
  إهنم يصلُّون مجاعة يف املغرب (4)
  علينا نصر املؤمننيوكان حقا  (5)
  إن اإلنسان لظلوم كفار (6)
 

 (األسلوب اإلنشائياملوضوع : )
 :بّّي نوع اإلنشاء وصيغته فيما أيتـي 

 الصيغة النوع اجلملة الرقم
  قال هللا تعاىل:  (1)           
   بئس الرجل  الباحث  عن عيوب الناس (2)
   رب اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا (3)
 

 : نشاء فيما أيتــيضع نوع اإل
 النوع اجلملة الرقم

  اي ذا املال أنفق مالك يف سبيل هللا (4)
  ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا (5)
  وال تيأسوا من رمحة هللا (6)
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 كلمة :  150ال يقل عدد الكلمات عن أكتب موضوعّي آتيّي حبيث 

  . " اجلار قبل الدار "قول احلكماء  .1

 .قول احلكماء :" سر الفنون يف حتسني الطبيعة" .2

 
 
 
 : قرأ القطعة اآلتية مث اجب عن األسئلة اليت تليهاإ

كان يرأسها معايل الوزير داتوء سري   2009مّتت حفلة توزيع جوائز االبتكار الوطين عام 
كواال   (PWTC)مكسيموس أوغكيلي وزير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بركزفوترا التجاري العاملي 

 ين هديّة من مخسمائة شخص من أحناء ماليزاي. واجلدير ابلذكر هنا، للفائز   ملفور. وقد حضرت ما يقارب
يت ماليزي مع الكأس والشهادة التقديرية. أما املبتكرون الضغار فلهم مخسة نجقيمتها مخسة عشر ألف ري

 والشهادة التقديرية. رينجيتآالف 
كان اهلدف املنشود من إقامة هذه احلفلة تقدير جهود املبتكرين واملبدعني املاليزيني يف كل مناحي 

ويكلفون قدراهتم ويبذلون التفكري يف اكتساب الدخل للبالد وتوفري الرجاء احلياة. إهنم يكّرسون اجلهود 
للمجتمع. وتعترب احلفلة حافرة كبرية للشعب  إىل حتصيل االبتكارات واإلبداعات واالكتشافات من أجل 

 تقدم البالد ولرفاهيتها.
 كبري يف املستويني العاملّي وبناء عليه،  فإن احلكومة تتطّلع إىل أن تكون هيئة حملية ودولية ذات أتثري

واحمللّي. وتدعم كذلك جهود العلماء والباحثني املاليزيني وتدافع عن مصاحل اإلقليم يف التطولر العلمّي 
 ولتكنولوجّي مع العمل على توفري احلماية اإلنسانية من التأثريات السلبيةوخماطرها من ذلك التطور. 

 
 

 اإلنشاء

 االستيعاب
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إىل توطيد الصلة بني اجلامعات ومراكز البحوث داخل ى احلكومة أيضا تسعومن انحية أخرى، 
الوطن وخارجه من خالل مبدأ املشاركة يف تنفيذ املشاريع والربامج واالتفاقات. كما تسعى إىل جذب 

 الشركات واألفراد املقتدرين حنو توفري التمويل لألحباث واإلنتاج يف اجملاالت اليت حتتاج إليها ماليزاي.
تصبو إليها احلكومة من وراء هذه احلفلة واملساعي ليست إال التعرف على النشاطات إن الغاية اليت 

البحثية العلمية اليت جيريها علميون ماليزيون يف جماالت خمتلفة وخاصة يف العلوم والتكنولوجيايف الوطن. 
. والثالثة أن تقوم وتريد احلكومة اثنية تقدمي الدعم هلم من األموال والتسهيالت واملساعدات املناسبة هلم

احلكومة بدور الوسيط بني كل فئات معينة يف جمال البحث العلميب. وهذه كلها ستحقق أمل الدولة إىل 
 أن تكون مركزا علمّيا يف جمال العلوم والتكنولوجيا احلديثة. 

 
 األسئلة :

 ؟  2009من يرتأس حفلة توزيع جوائز االبتكار الوطين عام  .1

 اجلائزة؟ماذا أعّدت احلفلة من  .2

 ؟ما اهلدف من إقامة هذه احلفلة .3

 .اذكر اثنني من تطلعات احلكومة حنو حتصيل االبتكارات واإلبداعات .4

 ؟كيف توّطد احلكومة الصلة بني اجلامعات ومراكز البحوث  .5

 اذكر غاية واحدة من إقامة هذه احلفلة. .6

       ؟     ما الوجه البالغي يف العبارة اليت حتتها خط .7

 
 
 

 : كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية   30اكتب فقرة قصرية حيث ال يقل عدد كلماهتا عن 
فشلت أختك يف االمتحان. اكتب هلا الربيد االلكرتوين  تشجعها  وتنصحها على االجتهاد وعدم اليأس 

 معربا عن اهتمامك هبا.

القصيرةالفقرة   
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 شرحا : تّياآلتي متّياشرح احلك

 سّر الفنون يف حتسني الطبيعة .1
 اجلار قبل الدار .2

 
 

 
 
 

 ماذا تقول يف املواقف اآلتية :
 لزميلك إذا قابلته يف يوم عيد الفطر املبارك .1

 عندما جنح صديقك يف االمتحان .2

 تذّكر أخاك الصغري للمراجعة  .3

 تنظر إىل املزارع الواسعة و تتعجب هبا  .4

 صديقك من التدخنيمتنع  .5

 
 
 

 :ضع الرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة 

 ينبغي علينا .1

 يشرتك يف .2

 أحناء العامل .3

 الحكم واألمثال

 بناء الجمل

 املواقف

 الرتاكيب
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 املناظر الرائعة .4

 العمل اجلماعي .5
 
 
 

 كون ما أييت يف مجل مفيدة :
 .مجلة امسية خربها مجلة فعلية .1

 .مجلة اخلرب فيها أمساء اخلمسة .2

 .اخلمسةمجلة اخلرب فيها أفعال  .3

 مجلة فيها مضاف إليه جمرور ابلياء. .4

 .مجلة فيها املضاف مجع التكسري .5

 .مجلة فيها مضاف اليه جمرور ابلكسرة .6

 .فيها املفعول املطلق مبني للنوعمجلة  .7

 .مبني للعدد مجلة فيها املفعول املطلق .8

 .مجلة فيها املفعول املطلق مؤكد للفعل .9

 سوى. ـــــــب املستثىنمجلة فيها  .10

 منصواب وجواب. املستثىنمجلة فيها  .11

 .منصواب جوازا املستثىنمجلة فيها  .12

 

 
 

 : مع تغيري ما يلزمإىل "الطّالبتّي"  خاطب العبارات اآلتية
 .تفّضل ابجللوس وانتظر قليال .1

 النحو

 التغيري والتحويل والتصحيح
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 هل قمت بواجباتك. .2

 كيف تراجع الدروس وحتفظها ؟. .3

 استعد لالمتحان وستنجح غدا. .4

 ال تؤّجل عملك اليوم إىل الغد. .5
 
 
 

 ألوزان اآلتية مث ضعها يف مجل مفيدة :هات مثاال ل
 ةفاعلم .1

 مفعل .2

 فعال إ .3

 مفتعل .4

 فاعلون .5
 

 : مثل للمشتقات اآلتية، مث ضعها يف مجل مفيدة
 اسم الفاعل .1

 لو فعاسم امل .2

  اسم املكان .3

  اسم اآللة .4

 الزماناسم  .5

 
 
 

 الصرف
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  : اآلتية مث ضعها يف مجل مفيدة املزيدة هات مصدرا لألفعال

 ابتسم .1
 أكرم .2
 كرّب  .3
 انطلق .4
 استطاع .5
 

 
 

 اجعل كل واحد مما أييت وجه الشبه :
   يف القطع .1

   شجاعة .2

  قسوة وصالبة .3

  يف احلالوة .4

  مجاال .5

 
 : مرة أخرى ةمرة وجمازي ةاجعل الكلمات اآلتية حقيقي

 األسد      .1
 القاموس     .2

 طارْت                      .3
 الربق        .4

 ضحكْت  .5
 

 البالغة
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 : أييت للمرتدد اترة وللمنكر اترة أخرى اجعل ما

 .قرر الزايرة إىل فرنسا الوزير .1

 .ن نطيع أوامر هللا والرسولحن .2

 .جتتهد الفتاة يف نيل أمنيتها .3

 .ةيتويف اخلليفة عمر سنة ثالث وعشرين هجر  .4

        .أنت كاظم الغيظ .5
 

 أيتـي :مثل ما 
 أسلوب اإلنشائي الطليب، صيغته النهي .1

 أسلوب اإلنشائي غري الطليب، صيغته الذم .2

 أسلوب اإلنشائي الطليب، صيغته االستهفام .3

 أسلوب اإلنشائي غري الطليب، صيغته القسم .4

 أسلوب اإلنشائي الطليب، صيغته التمين .5

 

 

 

 

 

 


