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Lihat sebelah] 
 

 سؤاالثم اختر  .السؤال الثانيو لو السؤال األأسئلة. أجب عن  أربعةهذه الورقة تحتوي على 

 .الثالث والسؤال الرابع السؤالفقط من  واحدا

 

  ل:و السؤال األ

  كلمة.  150اكتب في واحد فقط من الموضوعات اآلتية بحيث ال يقل عدد كلماتها عن 

 . اميةمة تفيد البالد النـالعول )1(

  . التكنولوجيا الحديثة مفيدة للطالب )2(

. أكتب تقريرا عن  زرت أنت مع وفد مدرستك إلى دار األيتام في نهاية األسبوع الماضي )3(

 ."البرامج االجتماعية في دار األيتام"

  .التسامح في الحياة اليومية  )4(

 . أكتب عن ما تفهم من هذه الحكمة . مجد ظل الفضيلةـال )5(

 ] درجة 30 [ 
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  السؤال الثاني:

 اقرأ القطعة اآلتية ثّم أجب عن جميع األسئلة التي تليها.   أ
 

يرة سياحية جميلة ساحرة. وأصبحت المكان األفضل لمئات المسافرين جز  كاوي�ل

. تتمّيز بوجود الشّالالت الممّيزة ومجموعة كبيرة من  الباحثين عن مكان هادئ ومنظر جميل

مال الغربّي من شبه في الشَّ  كاوي�ل. تقع  المنتشرة والجزر المحيطة بهاالكهوف وحقول األرز 

  . كيلومترا  211حوالي  ��نڤ والو ڤد عن . وتبعُ  جزيرة ماليزيا في والية قدح

سو عليه القادمون للجزيرة عن طريق البحر عاصمتها مدينة كواه وهي الميناء الذي يرْ 

عن  كاوي�لإلى  هابُ ائحين الذِّ لسّ . ويمكن لِ  أو كواال قدح رل�سڤ أو كواال ��نڤ والو ڤن ارة مِ بَّ ـــالعَ بِ 

  . ليّ وْ الدَّ  ورڤـلممطار كواال طها بِ ربِ لّي يُ وْ مت سيرات الدَّ  ڠادڤطريق الجّو حيث يوجد فيها مطار 

عا رائِ علها مكانا جْ ـء فيها مّما يعلى أّي شيْ  ركّيةً مْ ـجُ  سومَ وال رُ  ةً رَّ ـــحُ  منطقةً  كاوي�لتبر ــعتُ 

التجميل  طور المتنّوعة وموادَّ ن المحّالت التجاريّة التي تبيع العُ مِ  ها العديدُ ـوجد ب. ويُ  قوُّ ــــللتسَ 

  . ّية والبضائع المتنّوعة للرجال والنساءـيزات الرياضــهوالتجْ  النسائّيةَ  وسات الجلديّة والـُحــلِـيَّ ـبُ ملْ ـوال

 ثير اهتمامَ ـمّما يُ  ويقِ ـشْ رة والتَّ ية والمغامَ سلِ والتّ  يهِ فِ رـْ تَّ عددا كبيرا من أماكن ال كاوي�لتمتلك 

. وللسائحين الذين  لة لهمدمات السياحّية المتكامِ ر الخِ ـفُّ وَ . باإلضافة إلى تَـ  هاالسائحين زيارتَ 

جار ئـْ تـِ مكنهم اس، يُ  كاوي�لل إلى األماكن السياحّية في جميع أنحاء جزيرة يريدون التجوُّ 

،  عةق داخل الجزيرة متوّفرة وممتِ كة الطرُ . وكذلك فإّن شبْ  عار معقولةأسْ الت والسّيارات بِ الجّوا

  . ، ووسط مزارع األرز ط الريف الماليويّ طرقها وسَ  قُّ حيث تشُ 

فيها التسهيالت السياحّية منها الفنادق  . وأنشئتْ  رملّية نظيفة كاوي�لئ بحر شواطِ 

قوم الفنادق بتنظيم الرحالت البحريّة الممتعة لتيسير رحالت السّياح . وت تجعات والشاليهاتـنْ مُ ـوال

. ويمكن الوصول إليها بالقوارب السريعة من  وغيرها �تی� بون  �دایإلى الجزر المحيطة لها مثل جزيرة 

  مدينة كواه.



4 
 

2361/2  © Sektor Pendidikan Islam, JPN Sabah                                                                                                                            

SULIT                                                         

 كاوي�لها السائحون إلى قّمة جبل ـتوجد هناك خدمة عربة التلفريك التي يصل ب

ــزيرة من شواطـــجـاهدة مناظر الـــعود مشــالص ويستطيعون خالل تناثر ـزر الصغيرة تــجـئها البحريّة والـ

  لدى السائحين. كاوي�لما أجمل .  في المحيط
  

  األسئلة: 

 ؟كاوي�لبماذا تتمّيز  )1(

 ما هو الميناء الذي يرسو عليه القادمون للجزيرة عن طريق البحر؟ )2(

 مكانا رائعا للتسّوق؟ كاوي�للماذا تصبح  )3(

 .كاوي�لاذكر التسهيالت المتوّفرة في شواطئ بحر  )4(

 ؟ كاوي�لكيف يصل السائحون إلى قمة جبل  )5(

 ؟كاوي�لماذا يشاهد السائحون خالل صعود جبل  )6(

 اذكر نوع األسلوب اإلنشائي وطريقته للجملة التي تحتها خّط. )7(

  ] درجة 21[

 

عينا بالتوجيهات ـا عن ثالثين كلمة مستهـعدد كلمات اكتب فقرة قصيرة حيث ال يقلّ   ــــــ   ب

  : آلتيةا

الصغير سيواجه االمتحان قريبا . اكتب قول النصيحة ألخيك كي يراجع الدروس  أخوك  

  وحفظها الستعداد لمقابلة االمتحان .

  درجات] 5[  

  : ماذا تستفيد من المثل اآلتي    ـــــ ج

  "ناس كما تحب أن يعاملوكعامل ال "                          

  درجات] 4[            
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  السؤال الثالث :

  ماذا تقول في المواقف اآلتية :     أ

  لمعلمك قبل السفر إلى إحدى أماكن سياحية )1(  

  ألختك التي واصلت دراستها إلى الجامعة )2(  

  ألحد زمالئك عند االنفراق )3(  

  تنصح جارك للمحافظة على النظافة )4(  

  عن صحته تسأل جدك )5(  

  درجات] 10[    

  ن ما يأتي:كوّ   ــــــــــب

  جملة فعلية فيها معطوف )1(  

  جملة  اسمية فيها خبر شبه الجملة )2(  

  جملة فيها اسم من األسماء الخمسة )3(  

  جملة فيها توكيد لفظي )4(  

    جملة فعلية فيها حال جملة اسمية  )5(  

  درجات ] 10[   

  ه في جمل مفيدة : اجعل ما يأتي اسم المكان ثم ضع  جـــــــ

  سكن )1(  

  يصنع )2(  

  صلى )3(  

  اختبر )4(  

  استشفى )5(  

  درجات ] 10[   
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  هات مثاال واحدا لكل من األساليب اإلنشائية اآلتية :  د   

  طريقة األمر )1(  

  طريقة التمني )2(  

  طريقة االستفهام )3(  

  طريقة المدح )4(  

    طريقة القسم )5(  

  درجات ] 10[    

  السؤال الرابع
  

  ة في جمل مفيدة :ضع التراكيب اآلتي  أ   

  يشترك في )1(  

  ينبغي لنا )2(  

  وسائل اإلعالم )3(  

  المناظر الجذابة )4(  

  الشعب الماليزي )5(  

  ]درجات  10 [  

  خاطب العبارات اآلتية إلى الطالبتين  مع تغيير مايلزم :بـــــــ   

  هل تذهب إلى المدينة مع زميلك. )1(  

  ال تتكلم بما ال يعينك. )2(  

  م التربويأنتم لم تشتركوا في المخي )3(  

  هل أديتم واجبتكم المنزلي )4(  

  يا طالب ، استمع إلى شىرح المعلمين. )5(  

  ]درجات 10[  
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 هات مثاال لكل ما يأتي ، ثم ضعه في جمل مفيدة : جــــــ   

  اسم المفعول )1(  

  فعل معتل ناقص )2(  

  فعل صحيح مهموز )3( 

  فعل مزيد بثالثة أحرف )4( 

  االسم الممدود )5( 

  ]درجات  10 [ 

  :تشبيه إلى االستعارة حول ال د

  اشتريُت السيارة َكالبرق اليوم . )1( 

  لقــْيُت الفّنان ِمثل النجوم في الطريق . )2( 

  اغتسل األب بالماء كالثلج كل يوم . )3( 

  يـُْعِطيِنـي رجل كريم َكالسحاب ماال كثيرا . )4( 

   ال ُتصاحْب الرفيق كالـِحمار )5( 

  ]درجات  10 [ 

          

                      

KERTAS SOALAN TAMAT  




