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 سؤاال، أجب عن األسئلة مجيعها. 40هذه الورقة حتتوي على 
 

 عن املفردات 6إىل السؤال  1السؤال 
 : هات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف مجل اآلتية

 اللذيذة لألسرة.األطعمة تعد األم  .1
 ______________________________اإلجابة : 

 على كل مسلم. فريضة طلب العلم .2
 اإلجابة : ______________________________

 املسلمون حبلول رمضان.     يبهج .3
 اإلجابة : ______________________________

 
 : هات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف مجل اآلتية

 .مانةجيب علينا أن نتصف ابأل .4

 اإلجابة : ______________________________

 .املستقبل ابهرا يف حياتكحا ك جنال أدعو .5

 اإلجابة : ______________________________

 ماليزاي يف جمال الصناعة. تتقدم .6

 اإلجابة : ______________________________

 
 عن النحو 17إىل السؤال  7السؤال 

 : ذكر نوعهااستخرج التوابع فيما أييت مع 
 أكلت املوزة نصفها. .7
  .منا اخلمر وامليسر رجس من عمل الشيطانإ .8
 كواال لومفور مدينة عظيمة. .9
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 التوابعنوع  التوابع الرقم
(7)   
(8)   
(9)   

 
 : من اجلمل اآلتية استخرج اخلرب مع بيان نوعه

 .البائع يعرض بضاعته يف سوق الليل .10
 ______________________________اإلجابة : 

 .الزهور يف احلديقة رائحتها عطرة .11
 اإلجابة : ______________________________

 .الطيور بني األغصان صباحا .12
 اإلجابة : ______________________________

 
 : أعرب الكلمتني اللتني حتتها خط إعرااب كامال

 .مسرورينعدان من الرحلة  .13
 ______________________________اإلجابة : 

 على الرأس. ضربتنييضرب الرجل الثعبان  .14
 اإلجابة : ______________________________

 

 : عني املستثىن واملستثىن منه فيما أييت
 .حضر أصدقائي لزايريت إال واحدا .15

 .فهم الطالب املوضوعات سوى التوابع .16

 .ال سورةما حفظت إ .17
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 منه املستثىن املستثىن الرقم

(15)   
(16)   
(17)   

 
 عن الصرف 28إىل السؤال  18السؤال 

 هات وزان لألفعال اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :
 .صلفالقرءان يف املصلى قبل دخول ال يقرأن الطالبات .18

 اإلجابة : ______________________________
 .وما يف األرض وهو السميع العليم هلل ما يف السماوات سّبح .19

 اإلجابة : ______________________________
 حان.متيف دراستهما قبل اإل اجتهداتزينب فاطمة و  .20

 اإلجابة : ______________________________
 

 : من العبارات اآلتيةاملشتق عني اجلامد و 
 العدو. سباق ملركز األول يفابفازت عائشة  .21

 اإلجابة : ______________________________

 .يومياالطالب يراجعون دروسهم  .22

 اإلجابة : ______________________________
 .مسروراتبنات أمحد أكلن الغداء  .23

 اإلجابة : ______________________________
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  : امأل كال من الفراغات اآلتية ابسم املفعول من األفعال اليت بني القوسني

 ابع  () . القلم _______________ من بقالة عمي .24
 ) توّجه (. األابء ______________ إىل املسجد ألداء الصالة .25
 ) استقبل (. املسلمون _______________ رمضان بصورة عظيمة .26

 
 : من الفعل ما بني قوسني املناسب املكان الزمان واسم إمأل الفراغات اآلتيه ابسم

 ) طلع ( انطلق عمي عند _______________ الفجر. .27
 ) درس ( _______________ العبقرية.سجلت أخيت الكبرية يف  .28

 

 عن البالغة 40إىل السؤال  29السؤال 
 استخرج أداة التشبيه ووجه الشبه من التشبيهات اآلتية :

 الربتقال مثل السكر حالوة. .29
 .خالقك نسيم الصباح لطفاأكأن  .30
 العالـِم سراج األمة يف الدنيا. .31

 
 وجه الشبه أداة التشبيه الرقم

(29)   
(30)   
(31)   

 
 : يف اجلمل األتية التصرحيية واملكنية االستعارة عني
 .ين رأيت رؤوسا قد أينعتإ .32

 اإلجابة : ______________________________
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 .نرباملرأيت األسد خيطب على  .33
 اإلجابة : ______________________________

 .م احلاضرون إكراما للسحابقا .34
 ______________________________اإلجابة : 

 

 : بني نوع األسلوب اإلنشائي فيما أييت مع بيان طريقته
نَ قال تعاىل :  .35 نسََٰ  .َلِفي ُخۡسر   َوٱۡلَعۡصِر  ِإنَّ ٱإۡلِ

 .رتك الفقراءاء ويُ ياألغنى دعبئس الطعام يُ  .36

 .طالب اي ،سكتوا أثناء التعليما .37

  

 الطريقة النوع الرقم
(35)   
(36)   
(37)   

 

 : عني اجلناس مع بيان نوعه فيما أييت
   .رمضانيف  صام رمضان .38
 .نتناول العشاء بعد صالة العشاء .39

 ." " وجوه يومئذ انضرة إىل رهبا انظرةقال تعاىل :  .40

 

 النوع اجلناس الرقم
(38)   
(39)   
(40)   
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 هذه الورقة حتتوي على أربعة أسئلة. 
 السؤال الرابع.و السؤال الثالث بني سؤاال واحدا فقط  السؤال األول والسؤال الثاين.مث اخرت بأج

 
 السؤال األول

 : كلمة  150 عن واحد فقط من املوضوعات اآلتية حيث ال يقل عدد كلماته يف اكتب
 .وآاثرها يف احلياة الذكياهلاتف  .1

 .أمهية احملافظة على سالمة البيئة .2

 .جديدـهجري الـمناسبة العام الـخطبة ب .3

 .التعاون وأهـميته يف الـحياة االجتماعية .4

 ."ما كسبت أيدي الناسـظهر الفساد بقال احلكيم : " .5

 

 السؤال الثاين
 : اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليهاأ( 

لـم يكن بوسع ماليزاي أن تكون دولة متقّدمة وسط الـمجتمع الدويل مثلما هي عليها اآلن إالّ من 
ثمانينات قام الـمسؤولون ابلدولة إبنـجاز مشاريع كربى مثل برج فرتوانس الشجاعة رؤسائها ورؤيتهم. منذ 

م وإنشاء شركة السّيارة الوطنية للتوزيع وإعادة تنظيم الـخطوط الـجوية ـيف العال الربوجمن أعلى  وهيالتوأم 
عمل للمواطنني. وقد فرص ال توفريمناطق للصناعات الثقيلة والـخفيفة الـالـماليزية للطريان. الفائدة من إقامة 

تـّم تشجيع الـمستثمرين األجانب لوضع رأسـمالـهم داخل البالد حىت تصبح الدولة من الدول الـمنتجة. 
حاصالت الزراعية والـمنتجات الـمحلية يف نـجاح اقتصاد ماليزاي. وابتكر رجال الدولة يف ـلقد ساهـمت ال

 ة الوطنية للنفط. سبيل رفع الدخل بتطوير صناعة النفط بتأسيس الشرك
 البالد ترّكز دائما على مـجال التعليم واالهتمام به كمفاتيح للنجاح  معلوم أنّ ـومن ال

نظام التعليم الـحديث متسايرا مع الـمستوى العالـمي على نطاق واسع. ويف الـحرص على  تحيث أعدّ 
  العالـي والـمهين لكل أبناء الوطن الـمتعّددة األعراق. إّن  اعي تقّدم البالد نظام التعليمالتضامن االجتم
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يدل على االستقرار  يةنشاطات االقتصادالاشرتاك كل أبناء الشعب الـماليزي يف الـمجاالت التعليمية و 

 السياسي. 
ابلوحدة والفخر بـها. وهذا ضروري لـحفظ السالم كما  نيوطنيالنبعث من شعور فتقّدم البالد م

فقد ورد يف مقولته نداؤه إىل جيب تون عبد الرزاق. دعا إليه رئيس الوزراء السادس داتوء سري مـحمد نـ
". وقد برزت ماليزاي يف السنوات األخرية كدولة آسيوية اي أيها الشعب املاليزي حنن شعب واحدالشعب "

ضمن مـجموعة قليلة  "مر اقتصاديـن"دة اقتصاداي وعلميا ومعنواي فحازت لقب انهضة على عدة أصع
 من دول آسيا.

 
 األسئلة :

 . جازهاـاذكر واحدا من مشاريع كربى قامت بـها الدولة إبن .1

 ة ؟يمناطق الصناعالـما الفائدة من إنشاء  .2

 عالم ترّكز البالد دائما مفتاحا للنجاح ؟ .3

 ؟ االجتماعيالتضامن على  البالد تـحرصكيف  .4

 لوحدة ضروري ؟ابر و شعماذا الـل .5

 ؟ قتصادياإل امّوهـم تعرف ماليزاي بني الدول اآلسيوية يف نـب .6

 حتها خط.ـذكر الوجه البالغي للعبارة اليت تأ .7

 
 : كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية  ثالثنيكتب فقرة قصرية ال يقل عدد  كلماهتا عن بــــــ( أ

وعرّب عن شعورك وتنصحه  بزميلكزميلك. اتصل  ي  مصيبة حادثة الـمرور اليت أصابت والد  أخربك أبوك عن 
    . مصيبةـالهذه ابلصرب يف مواجهة 

          
 : اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافياجــــ(  
 " رجار قبل الداـال "
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 ثالثالسؤال ال

 : ماذا تقول يف املواقف اآلتية( أ

 جـماعة.تشّجع زميلك للصالة  .1

 .امللعبتطلب من أمك للذهاب إىل  .2

 . املقابلةتـهنئ زميلك على نـجاحه يف  .3

   .لـمراجعة الدروسأخاك  تدعو .4

                                         لـم يف بطنك.األتشكو إىل الطبيبة عن  .5

 
 : كّون ما أييت يف مجل مفيدةـــــ(  ب

 .فعليةجـملة خرب فيها جـملة  .1

  .سم من األسـماء الـخمسةاجـملة فيها  .2

 .جـملة فيها املنادى املبين على الضمة .3

 .مضاف إليه جمرور ابلياءا فيهجـملة  .4

 امسية.مجلة ال فيها ح فعليةجـملة  .5

    
 :مثاال مناسبا مما أييت مث ضعه يف مجل مفيدة هات ــ( ج
 الفعل املعتل األجوف .1

 الفعل املعتل الناقص .2

 الساملالفعل الصحيح  .3

 الفعل الصحيح املضعف .4

      الفعل املعتل اللفيف املقرون .5
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 :يف اجلمل اآلتية إىل اجملاز  احلقيقةحّول  د( 

 .قطفت وردة يف احلديقة .1

 .سبحنا يف البحر .2

 .رأيت األسد يف حديقة احليواانت .3

 .البدر عليناكهللا   لرسو طلع  .4

 .طار البلبل بني األغصان .5
 

 السؤال الرابع
 اآلتية يف مجل مفيدة :استخدم الرتاكيب  أ(
 بعيد عن .1

 استمع اىل .2

 مدير الـمدرسة .3

 رامالطعام الـح .4

 األخالق الـحميدة .5
    

 : ع تغيري ما يلزممإىل "الطالب" العبارات اآلتية  خاطببـــــ( 
 .قل السالم وادخل البيت بسالم آمن .1

 احفظ هللا يـخفظك. .2

  طالب !هنا اي  تعال .3

  .ال تدخن ولكن ادخر .4

 .هاك هللاـقد ن ،خمرـال تشرب ال .5
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 مث ضعها يف مجل مفيدة : الفاعلاجعل ما أييت اسم  جــــ(
 لعب .1

 عّلم .2

 أسلم .3

 جاهد .4

                            استخدم .5

    
 :اآلتية  هعالقاتب رسلامل ازاجملاجعل  د(
 عالقته احمللية .1

 عالقته الكلية .2

 عالقته املسببية .3

 عالقته اعتبار ما كان .4

 سيكون عالقته اعتبار ما .5

 


