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 . سؤاال ٤۰ هذه الورقة حتتوي على
 مجيعها.أجب عن األسئلة  

 املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة.
 

 عن املفردات ٦إىل السؤال  ١السؤال 
 هات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:

 .مشاركو الندوة بعد العصر   انصرف  (۱)

 :_____________________اإلجابة 

 .خمتلفةلكل جمتمع ثقافات  (۲)

 :_____________________اإلجابة 
 . جّذابةتشتهر ماليزاي أبماكن اترخيية و  (٣)

 :_____________________اإلجابة 
 داد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:هات أض

 .الدولة استقراردور الشباب مهم يف  (٤)

 _____________________اإلجابة :
 املؤمنون أوامر رهبم. يطيع (٥)

 _____________________اإلجابة : 

 .يف التقدم جديدةالعوملة ختلق مكاسب  (٦)

 :_____________________اإلجابة 
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 عن النحو ١٧إىل السؤال  ٧السؤال 
 : عراهباعالمة إمن اجلمل اآلتية مع بيان  األمساء اخلمسةاستخرج 

 .ذي اخلرياألستاذ ذهبت إىل املدينة مع  (٧)

 .اك يعلم اخلربـــــلعل أخ (٨)

 .أبـــــو عبيدة جماهد كبري   (۹)

 اإلجابة :

 عالمة إعراهبا األمساء اخلمسة السؤال 

(٧)   
(٨)   
(۹)   

 

  :ها بناءمع بيان سبب املبنية يف اجلمل اآلتية  عّين الكلمات
 .كلوا جالسني وال أتكلوا واقفني (١۰)

 .إن هذه املدينة تعترب مدينة مجيلة (١١)

 املرضى يف املستشفى.  يعاجلن الطبيب (١۲)
 اإلجابة :

 بناءسبب ال املبنية الكلمات السؤال
(١۰)   
(١١)   
(١۲)   
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 :ا اتم  أعرب الكلمات اليت حتتها خط إعرابً 
  . مدينة زران املدن يف ماليزاي إال (١٣)

 _____________________اإلجابة :
 

                          .خطبة اجلمعة عثمانألقى اخلليفة  (١٤)

 :_____________________اإلجابة 
 

 :مع بيان نوعيه اللفظي واملعنوي  اجلمل اآلتية من التوكيد استخرج

 .االحتفاليفتتح هذا  نفسه املدير (١٥)
 .أحد عشر كتااب يف املعرض ينا حنناشت  (١٦)

 أنفق املؤمن املال كله يف سبيل الدعوة . (١٧)

 
 اإلحابة :

 نوع التوكيد التوكيد السؤال
(١٥)   
(١٦)   
(١٧)   
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 عن الصرف ۲۸إىل السؤال  ١۸السؤال 
 :وسّي قيف الفراغات اآلتية حسب الوزن بّي ال ضع األفعال املناسبة 

 )انفعل(  .املطبخيف   زجاجال _________ (١٨)

 اإلجابة :_____________________        
 )يفاعل( .الطلبة الدرس يف املكتبة _________ (١۹)

 اإلجابة :_____________________
 )فاعل( .املسلمون إىل مكة املكرمة__________  (۲۰)

 اإلجابة :_____________________
 

 :مث مينز بينهمامن العبارات اآلتية  اسم الزمان أو املكاناستخرج 
 .زار املدير معرض الكتب  (۲١)

 .م الفيزايء الطلبة يف خمترب العلوممعلّ عّلم  (۲۲)

 .تناول األسرة العشاء قبل املغربت (۲٣)
 اإلجابة :

 اسم الزمان أو املكان الكلمة السؤال
(۲١)   
(۲۲)   
(۲٣)   
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 : بّي القوسّي  فاعلامأل الفراغات اآلتية بسم 

 (دّرس)   . يف املدرسة يعلِّّمان __________ (۲٤)
 ____________اإلجابة : _______________

 
 (كتب)  يف اإلدارة. الرسالة____________يعمل  (۲٥)

 ____________اإلجابة : _______________
 

 : اآلتية العباراتاملصادر من استخرج 

 فاز علي يف مباراة كرة القدم. (۲٦)

 ____________اإلجابة : _______________

 ينبغي على األوالد احتام الوالدين. (۲۷)

 ____________اإلجابة : _______________

 مينع اخلروج من الفصل. (۲۸)

 ____________اإلجابة : _______________
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 عن البالغة ٤۰اىل السؤال  ۲۹ل  السؤا

 :  يف العبارات اآلتيةالطباق ونوعه  بّين مواضع
 ." وحتسبهم أيقاظا وهم رقود" (۲۹)

 . " هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت " (٣۰)
 .قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون" " (٣۱)

 اإلجابة :

 نوعه الطباق السؤال
(۲۹)   
(٣۰)   
(٣۱)   

  

 :واملشبه به مما أييت  املشبه  عّين 
 .يف السرعة برق خاطفكأن اجلواد  (٣۲)

 .قلب أيب جهل يشبه احلجارة (٣٣)

 .الناس كأسنان املشط يف االستواء (٣٤)

 اإلجابة :
 املشبه به املشبه السؤال

 (٣۲)   
(٣٣)   
(٣٤)   
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 :فيما أييت  نوع اإلنشاء وطريقته بّين 
 ." فأتوا بسورة من مثله " (٣٥)

 ما أكرب هذا البيت !  (٣٦)

 ال تتعّجل يف أداء الواجبات .  (٣۷)
 اإلجابة :

 طريقته نوع اإلنشاء السؤال
 (٣٥)   

(٣٦)   
(٣۷)   

 

 : استخرج اجلناس غري التام من العبارات اآلتية مع بيان السبب
 .رأيت املرأة أمام املرآة (٣۸)

 .لكل مقام مقال (٣۹)
 .يفيد أحدا بعلمهالعامل العامل خري من العامل ال  (٤۰)

 اإلجابة :

 السبب اجلناس غري التام السؤال
 (٣۸)   

(٣۹)   
(٤۰)   

KERTAS SOALAN TAMAT 


