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   .السؤال الثانيو السؤال األولأجب عن . أسئلة أربعةهذه الورقة حتتوي على 

 .الثالث والسؤال الرابع السؤالواحدا فقط من  سؤاالمث اخرت  

 

  :السؤال األول

  :كلمة  ۱٥۰اكتب في موضوع من الموضوعات اآلتية بحيث ال يقل عدد كلماته عن 

 .اتمع وأمهيته يف بناءلتعاون ا  ) ۱(

  .احملافظة على نظافة البيئة مسؤولية اجلميع )  ٢(

  .يف ماليزيا سياحةال)   ۳(

  .حنو األوالد مهاتخطبة دينية عن واجبات األاكتب )   ٤(

  "حبسن املعاشرة تدوم احملبة")   ٥(

  ]درجة ۳۰[
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 :السؤال الثاني
 :اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن جميع األسئلة التي تليها     أ 

الـجار . الـجوارية السليمة هي األمور اليت توفر االسرتخاء والـمرح للحياة حياةـال    
مع النداء فهو ـجوار من سـوحد ال. هو من يعيش بـجوارنا سواء كان مسلما أو غري مسلم

  .على امتداد أربعـيـن دارا تضم كل جانب واتـجاه ، ويعتبـر حق الـجوارجار
   

 عليه وسلم له جار يـهودي حيرص على وضع صلى اهللا كان رسول اهللا         
ذهب  يام،أفلما غاب اليهودي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ثالثة  .هابالقاذورات على ب

فقال  ؟ـَم هذه الزيارة يا محمدلِ  ":الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل داره ليزوره، فقال اليهودي
وهكذا نرى أن . "تضعه فحسبتك مريضا، فجئت أزورك تَ ا كنْ مَ  تضعْ  مْ لَـ :  )ص(الرسول 

  .نبينا حممد نـجح يف إزالة العداوة بقضاء الـمصالـح وعرض الصيانة على جاره
  

من حقوق الـجريان كف األذى، واإلحسان إليهم، ومنع إيذاء القول واحتمال     
ن الـمعاملة مث وينبغي لنا كذلك أن نقدم حس. األذى منهم، وإسداء الـمعروف وإكرامهم

لـحسنة مع إن األخالق ا. بـجانب إشاعة روح األلفة فيهم نعززهم بأبلغ األساليب والتحيات
 . جوهرة باهظة الثمن تضمن الربح والسالمة يف الدارين ـجريانال
  

اة الـجوارية التتمتع بربط قوي ومتماسك شديد بني أعضاء السكن إن الـحي    
عوباتـهم وص فحسب، بل تتجاوز إىل مد الـمساعدة الـمالية واالجتماعية يف أوقاتـهم الضيقة

  .وهذه األعمال الطيبة ستوفر استقرار األمن للبالد الشديدة ومرضهم املؤلـم،
    



2361/2 © 2012 Hak cipta BPSBPSK  3 SULIT 

  :األسئلة
  ما املقصود بالـجار؟  ) ۱(
  كيف نعترب ونقدر حد الـجريان؟  )٢(
  اذكر ثالثة من حقوق الـجريان املعروفة؟  )۳(
  .اجلوارية اليت ستوفر األمن للبالدـمتعلقة بالـحياة بني الشروط ال  )٤(
  ماذا تستفيد من قصة النيب صلى اهللا عليه وسلم مع جاره؟  )٥(
  لو كان لك جار أصيب بـمشقة ما، ماذا ستفعل؟  )٦(
 ] درجة ٢۱[                       .يف العبارة اليت حتتها خطاستخرج الوجه البالغي   )٧(
  

                                                
 :اكتب فقرة قصيرة حيث ال يقل عدد كلماتها عن ثالثين كلمة مستعينا بالتوجيهات اآلتية  )ب

  .إىل أعضاء اجلمعيةعن أمهية تنظيم الوقت أنت كرئيس مجعية اللغة العربية، حتدث   

  ] درجات ٥[                     

  

  :اشرح الحكمة اآلتية شرحا وافيا   )ج(

   ] درجات ٤[                                              " فغىن الطري مبتهجا عاد الربيع"  
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  :السؤال الثالث
  
  :ماذا تقول في المواقف اآلتية) أ(

.لفصلإىل ا للحضور تأخرتعندما  )۱(     
  .النقود منه طلبتألبيك عندما  )٢(
  . الكتاب منهعريلصديقك عندما تست )۳(
  .دما تستقبل املعلم اجلديدعن) ٤(
                               .عندما تزور جارك املريض )٥(

  ]درجات  ۱۰[               
 

  : كّون ما يأتي في جمل مفيدة)  ب(
  .شبه اجلملةاخلرب فيها ، مجلة امسية) ۱(      

 .معتلفعلها ، مجلة فعلية) ٢(      
 .منصوب منادىفيها  مجلة ) ۳(      
  .مضاف إليهفيها  مجلة) ٤(      
                     .رفوعاة ماسم من األمساء اخلمسفيها مجلة ) ٥(      

]درجات  ۱۰[       
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:ن اآلتية ثّم ضعها في جمل مفيدةهات مثاال على األوزا) ج(     
   فِعل ) ۱(
  فاَعل  )٢(
 يفتعل ) ۳(
 استفعال  )٤(
 ]درجات  ۱۰[                                                          لاملفع  )٥(      

                  
  :اجعل ما يأتي للمتردد تارة وللمنكر تارة أخرى )د(

  .وامر املعلمألأنا  مطيع ) ۱(
  .املاليزيون شعب كرمي) ٢(
  .اار و  القرأنا القرءان لي) ۳(
  .لصبحأرى قمرا يف ا) ٤(
    ]درجات  ۱۰[                   .يذهب العمال إىل املصنع مبكرين) ٥(
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  :السؤال الرابع

  
  :ضع التراكيب اآلتية في جمل مفيدة) أ(

  اشرتك يف) ۱(
  املناظر الطبيعية) ٢(
  ينبغي لنا ) ۳(
  أساس النجاح) ٤(
                            ]درجات ۱۰[                                    التقدم الوطين ) ٥(

  
 :ما يلزممع تغيير " المؤمَنيِن " إلى العبارات اآلتية حّول ) ب(

  
  .املؤمن متقن يف العبادة) ۱(
  .عصريال اتشرب املؤمنت مل) ٢(
  .باهللاملؤمن الصاحل ا يؤمن) ۳(
  .الدراسةجتهدت املؤمنة يف ا) ٤(
 ]درجات  ۱۰[                                     .ااهد املؤمن الناساحرتم ) ٥(
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 :في جمل مفيدة مفعول ثم ضعه اجعل ما يأتي اسم)  ج(

  
  فهم) ۱(  
  احرتم) ٢(  
  دعا) ۳(  
  أكرم) ٤(  
  ]درجات  ۱۰[                                                               أكل) ٥(      
                                                 

  :من عندك وجه شبهاجعل كل واحد مما يأتي ) د(
  يف اجلمال )۱(
  شجاعةً ) ٢(
  يف السرعة) ۳(
  هدايةً ) ٤(
  ]درجات  ۱۰[                         يف الربودة  )٥(
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