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  .سؤاال أربعينهذه الورقة حتتوي على 
 .جميعها أجب عن األسئلة

  .املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة

  عن المفردات ٦ -١السؤال 

  :هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية

    .أبنائهاألب ماال على  أنفق  )١(

  _____________________ : اإلجابة

  . اة اتمعيف حي ضروريةنظافة البيئة   )٢(

  _____________________ :اإلجابة 

  .الطعام والشراب ألوالدها األم تقّدم  )٣(

  _____________________ :اإلجابة 

  

  :هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية

  

   .الكالم بدايةالسالم يف   )٤(

  _____________________ :اإلجابة 

   .الليحيرس الشرطّي الّشارع   )٥(

  _____________________ :اإلجابة 

    .إىل أوربا ملطاطا ماليزيا أصدرت  )٦(

  _____________________ :اإلجابة 
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  عن النحو ١٧ -٧السؤال 

  :عّين الخبر مع بيان نوعه فيما يأتي

    .العامل يعبد ربه خملصا  )٧(

  _____________________ :اإلجابة 

   .ةاملوز طعمه لذيذ ومنفعته كثري   )٨(

  _____________________ :اإلجابة 

   .االبتسام جسر احملّبة مع اآلخرين  )٩(

 _____________________ :اإلجابة 

  

  :فيما يأتي بيان نوعه معالنعت  استخرج

   .جنح الطبيب يف العملّية اجلراحّية  )١۰(

   .إّن ماليزيا متقّدمة جامعاتـها  )١١(

   . كبريةسّيارة  يف الشارع   )١٢(

  النوع  نعتال  قمالر 

)١۰(      

)١١(      

)١٢(      
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  : المبنّية في العبارات اآلتية مع بيان السبب عّين األسماء

  .هؤالء العّمال جمّدون   )١٣(

  _____________________ :اإلجابة 

  .حممود يقرأ ثالثة عشر كتابا   )١٤(

  _____________________:اإلجابة 

  .ناجحات يدرسن باجلدّ الآلئي الطالبات   )١٥(

   _____________________ :اإلجابة 

  :أعرب الكلمات التي تحتها خط مّما يأتي إعرابا تاما 

   .زيارةزرت صديقي املريض   )١٦( 

  _____________________ :اإلجابة 

   .اجلرائد يف املكتبة يقرؤون الطّالب  )١٧(

  _____________________ :اإلجابة 
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  عن الصرف ٢٩ -١٨  السؤال

  :عّين الفعل المجّرد والمزيد في العبارات اآلتية

  ! استغفروا رّبكمأيّها املؤمنون،   )١٨(

  _____________________ :اإلجابة 

  . انتصر املسلمون يف غزوة بدر   )١٩(

  _____________________ :اإلجابة 

  .حضرت حفلة عيد الفطر مع أصدقائي  )٢۰(

 _____________________ :اإلجابة 

  

  :ستخرج االسم المقصور والمنقوص والممدود من القطعة اآلتيةا

صاحلا امسه أمحد وبنتني اثنتني  ولدا له اهللايتزوج الراعي من امرأة امسها أمساء ورزق 

  .محرياء سلوى و

  االسم  الكلمات  الرقم

)٢١(      

)٢٢(      

)٢٣(      

)٢٤(      
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  : ميّز الفعل الصحيح والمعتّل مما يأتي

  . ينجح األخ يف مسابقة كتابة املقال   )٢٥(

  _____________________ :اإلجابة 

   .سعى املؤمنون يف سبيل إعالء كلمة التوحيد  )٢٦(

  _____________________ :اإلجابة 

  . املاليزيون يعيشون يف األمن والسالم  )٢٧(

  _____________________ :اإلجابة 

  :خط  هات الميزان الصرفي للكلمة التي تحتها

  .شوارع باألنوار امللّونةال مألـت  )٢٨(

  _____________________ :اإلجابة 

  .فطاراإلعلى املائدة قبل  جتتمع العائلة  )٢٩(

  _____________________ :اإلجابة 
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  عن البالغة ٤۰ -٣۰السؤال 

   :التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما يأتي  اذكر نوع

  .يف الضياء أنت مثل الشمس  )٣۰(

  _____________________ :اإلجابة 

  .حممود حبر يف السماحة  )٣١(

  _____________________ :اإلجابة 

  .أخالق الطّالب نسيم عليل  )٣٢(

  _____________________ :اإلجابة 

  : فيما يأتي ما نوع االستعارة

  .طلع البدر علينا   )٣٣(

  _____________________ :اإلجابة 

  .نّـي رأيت رؤوسا قد أينعتإ   )٣٤(

  _____________________ :اإلجابة 

  .يف دروسها الوردة جتتهد   )٣٥(

  _____________________ :اإلجابة 
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  :الجمل اإلنشائية فيما يأتي  عّين الجمل الخبرية و

}Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’Îû ÇÚö‘F  ﴿ : قال تعاىل  )٣٦(  $# $ �mt� tΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ﴾   ١٨لقمان   

  _________________ ____:اإلجابة    

  !ما أمجل الدين والدنيا إذا اجتمعا  )٣٧(

  _____________________ :اإلجابة 

  .عاد املسافرون من رحلتهم إىل مصر  )٣٨(

  _____________________ :اإلجابة 

  :الطباق والمقابلة مّما يأتي  مّيز

!ãƒ ª(Ü=Ïk=s  ﴿: قال تعاىل  )٣٩(  $# Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$ yγ̈Ψ9$#uρ ∩⊆⊆∪  ﴾٤٤النور    

  _____________________ :اإلجابة 

≅‘﴿ : قال اهللا تعاىل  )٤۰( Ïtä†uρ ÞΟßγs9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh� ptä†uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ y]Í× ‾≈ t6 y‚ø9  ١٥٧االعراف﴾  #$

  _____________________ :اإلجابة                 
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