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 المفردات
(Perlis) 2017 

 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية :
 اخلدمة الوطنية غرس حّب الوطن. أغراض(  من 1)

 اإلجابة : ____________________
 ماليزيا احلاصالت احمللية إىل خارج البالد. أصدرت( 2)

 اإلجابة : ____________________
 من أحد أسباب تلّوث الرتبة. تنوعةامل(  استعمال املبيدات 3)

 اإلجابة : ____________________
 

 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية: 
 اللغات يف العامل. أصعب( اللغة الصينية من 4)

 اإلجابة : ____________________
 .متقدمة( لقد أصبحت بالد تركيا دولة 5)

 __اإلجابة : __________________
 عن الصفات املذمومة. نبتعد( ينبغي لنا أن 6)

 اإلجابة : ____________________
 

(Selangor) 2017 
 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:

 على الرب والتقوى. نتعاون( علينا أن 1)
 اإلجابة : ________________________

 األمية. مكافحة( جنحت ماليزيا يف 2)
 بة : ________________________اإلجا

 من الرتبية اإلسالمية هو إنتاج اجليل املتدين.     الغرض( 3)
 اإلجابة : ________________________
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 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:
 .احلديثة( كثرت يف اجملالت التجارية األجهزة 4)

 اإلجابة : ________________________
 زيارة الدول املتقدمة. األغنياء( يفضل 5)

 اإلجابة : ________________________
 بعد مساع اإلعالن. يفرتقون( الطالب 6)

  اإلجابة : ________________________
 

(Negeri Sembilan) 2017 
 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:

 السائح يف الفندق مخسة أيام. مكث (1)
 إلجابة : ________________________ا
 .املعرفةتعطي لنا السياحة املمتعة و  (2)

 اإلجابة : ________________________
 الطفل منتظرا أمه.     جيلس (3)

 اإلجابة : ________________________
 

 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:
 الوطن من اإلميان. حبّ  (4)

 ة : ________________________اإلجاب
 التاجرة األمينة رحبا مضاعفا. تربح (5)

 اإلجابة : ________________________
 يف التنفس. الضررتلّوث اهلواء يسّبب  (6)

 اإلجابة : ________________________
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(Johor) 2017 
 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:

 املوجودة هلا خصائص معينة. قدمةاملتالدولة  (1)
 اإلجابة : ________________________

 مهمة يف تكوين األسرة السعيدة. الوّديةالعالقة  (2)
 اإلجابة : ________________________

 .    خمتلفةالشعب ماليزيا يتكون من أجناس  (3)
 اإلجابة : ________________________

 
 حتها خط في الجمل اآلتية:هات أضداد الكلمات التي ت

 املأمورات الطّيبة. طاعةعلى الطالب  (4)
 اإلجابة : ________________________

 الدولة. اهتماممصلحة الشعب تثري أكثر  (5)
 اإلجابة : ________________________

 العّمال  كالم صديقهم. يصّدق (6)
 اإلجابة : ________________________

 
(Kedah) 2017 

 هات مرادفا للكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:
 .احلديقة( اآلباء ميّرون بأوالدهم يف 1)

 اإلجابة : ____________________
 الطالب باللغة العربية يف يوم اللغة. يتكلم( 2)

 اإلجابة : ____________________
 اهلاتف اليدوي غري مسموح لدى الطلبة. استخدام( 3)

 ___________________اإلجابة : _
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 : هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية
 .خمتلفة( اخلط العريب له أشكال 4)

 اإلجابة : ____________________
 الشمس مشرقة يف الصباح. تطلع( 5)

 اإلجابة : ____________________
 إىل التعليمات. مجيعهم( حضر املعلمون اجلدد 6)

 _________________اإلجابة : ___
 

 (YIK Kelantan) 2017 
 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية :

 بالدراسة يف مصر. تلتحق( تتمىن األخت أن 1
 اإلجابة : ____________________

 الناس البيوت باملصابيح يف عيد الفطر. زّين( 2
 اإلجابة : ____________________

 حسنة . معاشرةيا ( يعاشر شعب ماليز 3
 اإلجابة : ____________________

 
 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية: .

 .احمللية( يفضل أيب شراء السلعة 4
 اإلجابة : ____________________

 احلقيقية تؤدي إىل رضا اهلل. الصداقة( 5
 اإلجابة : ____________________

  اهلل.أحب إىل القوي( املؤمن 6
 اإلجابة : ____________________
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(JPN Kelantan) 2017 
 هات مرادف الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية :

 .العاملية( بنت احلكومة الفنادق على املستوىيات 1)
 اإلجابة : ____________________

 املسلمون العيد مكربين اهلل. يستقبل( 2)
 ____اإلجابة : ________________

 بالضعفاء . الرمحة( من واجب اإلنسان 3)
 اإلجابة : ____________________

 
 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية: .

 لألطفال واملراهقني. مفيدة( التكنولوجيا احلديثة 4)
 اإلجابة : ____________________

 يف رمضان. الصائمني( كرم اهلل 5)
 _____________اإلجابة : _______

 الطالبات بواجباهتن. اهتّمت( 6)
 اإلجابة : ____________________

 
(Melaka) 2017 

 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:
 .مسرورينعاد الفائزون إىل بيوهتم  (1)

 اإلجابة : ________________________
 القرآن. تالوةالتالميذ يسمعون  (2)

 ________________________اإلجابة : 
 الرياضة كل يوم.     ميارسالفرد عليه أن  (3)

 اإلجابة : ________________________
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 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:
 اإلنسان. حياةالنظافة مهمة يف  (4)

 اإلجابة : ________________________
 واجملتمع.مطالبون برعاية األسرة  الرجال (5)

 اإلجابة : ________________________
 من املؤمنني أمواهلم وأنفسهم. اشرتىإن اهلل  (6)

 اإلجابة : ________________________
 

(Melaka) 2017 
 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية :

 على كّل مسلم. فريضة( طلب العلم 1)
 اإلجابة : ___________________ 

 بالقائد العظيم يف التاريخ. معروفين األيّويّب ( صالح الدّ 2)
 اإلجابة : ____________________ 

 األعلى لـماليزيا. احلاكمالـملك الـمعّظم هو  جاللة (3)
 اإلجابة : ___________________  

 
 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية :

 .إجيابّياّدما ( تقّدم اقتصاد ماليزيا تق4)
 اإلجابة : ____________________

 رئيس الوزراء الـمؤمتر الّدويل يف الشرق األوسط. حضر( 5)
 اإلجابة : ____________________

 . السريعة( يصل الزائرون إىل جزر ماليزيا بالقوارب 6)
 اإلجابة : ____________________
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(Pahang) 2017 
 تها خط في الجمل اآلتية :هات معاني الكلمات التي تح

 املوظّفات عن مشكلة تلّوث البيئة. ناقشت( 1)
 اإلجابة : ____________________

 للمتفوقني. اجلائزة( ألقى املدير 2)
 اإلجابة : ____________________

 يف أمان وسالم. يعيشون( املواطنون 3)
 اإلجابة : ____________________

 
 تحتها خط في الجمل اآلتية :هات أضداد الكلمات التي 

 تنمي االقتصاد. الثقيلة( الصناعة 4)
 اإلجابة : ____________________

 عن املدرسة. يغيب( الطالب 5)
 اإلجابة : ____________________

 إىل أوطاهنم. عادوا(  املسافرون 6)
 اإلجابة : ____________________

 
(Pulau Pinang) 2017 

 التي تحتها خط في الجمل اآلتية :هات معاني الكلمات 

 يف تقدم حضارة البالد. يّتحدونشعب ماليزيا (   1) 
 اإلجابة : _____________________

  .مكان التعلم والتعليم املدارس(    2) 
 اإلجابة : _____________________

  الولد إىل يابان . انتقل(   3) 
 اإلجابة : _____________________
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 د الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي:هات أضدا
  أمته بأداء األمانة. يأمر(  اإلسالم  4) 

 اإلجابة : _____________________
 سعر اخلضراوات. ارتفاع( قلة اإلنتاج تسّبب  5) 

 اإلجابة : _____________________
 .عن صفة الكذب واخليانة نبتعـــــــــــدعلينا أن (   6) 

 _________________اإلجابة : ____
 

(Perak) 2017 
 هات مرادف الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:

 مل.على كل مس فريضةلعلم اطلب  (1)
 اإلجابة : ________________________

 س.لنااحلسنة تنفع ا ةملعاشرا (2)
 اإلجابة : ________________________

 طنني.املود احتااحلكومة على ا صحتر (3)
 _____________اإلجابة : ___________

 
 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في جمل اآلتية:

 ضة.يالراسة رال مبماإال تتم  لصحةا   (4)
 اإلجابة : ________________________

 اوق.ىل سرإلرجل ا حتلار   (5)
 اإلجابة : ________________________

 .بةاجلذاألماكن ح السياور ايز   (6)
 اإلجابة : ________________________
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(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:

 عن املعاصي. جيتنبونالعقالء  (1)
 اإلجابة : ________________________

 املالبس النظيفة. ارتدييا بنيت!  (2)
 اإلجابة : ________________________

 الفقراء صدقاهتم.     األثرياءأعطى  (3)
 إلجابة : ________________________ا

 
 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:

 .احلارال تتوضأ باملاء  (4)
 اإلجابة : ________________________

 املواطنات بواجباهتن. اهتمت (5)
 اإلجابة : ________________________

 يف العملية اجلراحية. فاشالنالطبيبان  (6)
 جابة : ________________________اإل
 

(Sarawak) 2017 
 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:

 الطالب الفوز بعد اجلد واالجتهاد. ينالال  (1)
 اإلجابة : ________________________

 .املتعددةحثت احلكومة شعبها على تعّلم اللغات  (2)
 ____اإلجابة : ____________________

 أيب يف املدرسة العبقرية. يدّرس (3)
 اإلجابة : ________________________
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 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:
 .العامةاجتمع أهل القرية يف القاعة  (4)

 اإلجابة : ________________________
 الكالم. بدايةالسالم يف  (5)

 _____اإلجابة : ___________________
 دولة إنتاجا للمطّاط. أكربتَعدُّ ماليزيا  (6)

 اإلجابة : ________________________
 

(Terengganu) 2017 
 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية :

 فيمت بينهم. حمبة( يعيش املاليزيون  يف وئام  و 1)
 اإلجابة : ____________________

 د الفطر استقباال حارّا.املسلمون عي استقبل( 2)
 اإلجابة : ____________________

 عّماله على مزيد من العمل واملثابرة. يشّجع( مدير الشركة 3)
 اإلجابة : ____________________

 
 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية: .

 .البارد ( اغتسل الفىت باملاء4)
 _اإلجابة : ___________________

 األم الباب باملفتاح. فتحت( 5)
 اإلجابة : ____________________

 .عادال( أصدر القاضي حكما 6)
 اإلجابة : ____________________
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(Sabah) 2017 
 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:

 املسلمون احملتاجني يف رمضان. ساعد (۱)
 :_____________________اإلجابة 

 . ملباراةفرحت الفرقة الفائزة يف ا (۲)
 :_____________________اإلجابة 

 .يف شرق آسيا منتشرةاللغة املاليوية  (3)
 :_____________________اإلجابة 

 
 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:

 .السياسي لالستقرارأصبحت ماليزيا مثاال  (4)
 _____________________اإلجابة :

 .ال تتم إال مبمارسة الرياضة الصحة (5)
 _____________________اإلجابة : 

 من ذلك البالد. العدوخرج  (6)
 :_____________________اإلجابة 
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 النحو
 وأنواعه الخبر  (1)

(Selangor) 2017 
 استخرج الخبر مع بيان نوعه من القطعة اآلتية:

يانة. اهلدف األمسى يف إرسال الرسل إلمتام األخالق احلسنة  النيب حممد رسول أمني. هو يكره اخل
 وأخالقه قدوة للناس أمجعني.

 اإلجابة:
 نوع الخبر الخبر السؤال

(10)   
(11)   
(12)   
 

(Kedah) 2017 
 استخرج الخبر من العبارات اآلتية مع بيان نوعه:

 (  قال اهلل تعاىل: "يد اهلل فوق أيديهم".7)
 الصاحلة خري من الدنيا وما فيها.( املرأة 8)
 ( اجملاهدون يف سبيل اهلل بذلوا أنفسهم وأمواهلم.9)

 اإلجابة:
 نوع اخلرب اخلرب الرقم

(7)   
(8)   
(9)    
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(JPN Kelantan) 2017 
 عّين الخبر مع بيان نوعها في الجمل اآلتية:

 (  سكان ماليزيا يسكنون يف أمن وسالم.7
 لوالدين واجب على األبناء.( اإلحسان إىل ا8
 ( األسرة املتينة أساسها تسامح.9

 اإلجابة:
 النوع اخلرب الرقم

(7)   
(8)   
(9)    

 
(Perak) 2017 

 عه :نون خلرب مع بياج استخرا
 لد صاحل.وبو بكر أ .7
 هلل معك فيما كنت. .8
 لنفط.اجلديد مدير شركة املوظف ا .9
 اإلجابة : 

 علنوا خلربا السؤال
7   
8   
9   
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(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
  استخرج خبرا من القطعة اآلتية  مع بيان نوعه:

العمل أساس التقدم والنجاح  وهو من واجبات احلياة. والعمل وسيلة للحياة السعيدة  فنجاح األمة 
 يرجعإىل االجتهاد واإلتقان.

 اإلجابة:
 النوع الخبر السؤال

(10)   
(11)   
(12)   
 
 ضافةاإل (2)

TIADA SOALAN 

 الشرط أدوات( 3)

(Perlis) 2017 
 استخرج فعل الشرط وجوابه من الجمل اآلتية:

 (  إن تصرب على البالء تنل رضـا اهلل.7
 ( مىت يأت املطر حيمل الناس املظّلة.8
 ( من يبكر اىل عمله يغن و يسعد.9

 اإلجابة:
 جواب الشرط فعل الشرط السؤال

(7)   
(8)   
(9)    
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(JPN Kelantan) 2017 
 هات جواب الشرط لما يأتي :

 .  ________( لو تقرأ كثريا  _______10)
 اإلجابة : ____________________

 ___  .____( إن هتمل يف عملك ____11)
 اإلجابة : ____________________

 _  .___( مىت تسر على الدرب  ______12)
 اإلجابة : ____________________

 

(Pahang) 2017 
 عّين فعل الشرط وجوابه فيما يأتي :

 ( من يعمل صاحلا جيز به.7)
 ( مهما يزرنـي زائر أكرمه.8)
 ( أينما تكونوا يدرككم املوت.9)

 اإلجابة:
 جوابه فعل الشرط  السؤال

(7)   
(8)   
(9)    
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(Terengganu) 2017 
 استخرج فعل الشرط وجوابه مما يأتي:

  تعاىل: من يعمل سوءا جيز به.(  قال اهلل7)
 ( قال اهلل تعاىل: إن يشاء يذهبكم ويأت خبلق جديد.8)
 ( حيثما تستقم يقدر لك اهلل جناحا يف غابر األزمان.9)

 اإلجابة:
 جواب الشرط فعل الشرط السؤال

(7)   
(8)   
(9)    
 
 التوابع( 4)

(Johor) 2017 
 عّين التوابع فيما يأتي مع بيان النوع:

 رجع العمال املتحّمسون إىل بيوتـهم. (10)
 أكلت عائشة الكعكة سدسها. (11)
 ال حيضر الوزير احلفلة لكن نائـبه. (12)

 اإلجابة:
 النوع التوابع الرقم

(10)   
(11)   
(12)   
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 النعت ( أ)

(Pulau Pinang) 2017 
  :عين النعت فيما يأتى مع  بيان نوعيه الحقيقي والسببي 

 لغكاوي مشهورة مبناظرها اجلذابة.( جزيرة 7)
 مررت برجل غنية أمه.( 8)
 ال يهمل املعلم املرشد الطالب.( 9)

 اإلجابة :
 النوع النعت الرقم

(7)   
(8)   
(9)   
 

 العطف  ( ب)

TIADA SOALAN 

 التوكيد )ج(    

TIADA SOALAN 

 البدل )د(
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(Negeri Sembilan) 2017 
 لعبارات اآلتية:عّين البدل مع بيان نوعه من ا

 تعطذل الفصل بابه. (13)
 جيتهد األستاذ أمحد يف نشر العلم. (14)
 (    تسّرين تلك احلديقة نظافتها.15)

 اإلجابة :
 نوعه  البدل السؤال

(13)   
(14)   
(15)   
 

(YIK Kelantan) 2017 
 استخرج البدل مع بيان نوعه فيما يأتي:

 (  هذه الربامج نافعة األمة.7)
 ( فحصت الطبيبة الصيب بطنه.8)
 ( أعجبتين التلميذة فطانتها يف الدراسة.9)

 اإلجابة:
 نوع البدل  البدل السؤال

(7)   
(8)   
(9)    
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(Melaka) 2017 
 استخرج المبدل منه من الجمل اآلتية :

 أعجبين األستاذ علمه. (10)
 اإلجابة : ________________________

 افع للطالب.هذا الكتاب ن (11)
 اإلجابة : ________________________

 تناولْت البنت الكعك ثلثه يوم ميالدها. (12)
 اإلجابة : ________________________

(Melaka) 2017 
 عين البدل في الجمل اآلتية مع بيان نوعه: 

  ألقى األستاذ حسب اهلل خطبته أمام الوزير.  (7)
 يعجبين الطالب أخالقه.  (8)
 أكلت احللويات نصفها. (9)

   اإلجابة:
 نوعه البدل الرقم

(7)   
(8)   
(9)   
 

(Pahang) 2017 
 استخرج البدل  مع بيان نوعه في الجمل اآلتية :

 ( انتصر القائد صالح الدين على الصالبيني.13)
 ( أكلت الرغيف ثلثه.14)
 ( أعجبين عمر شجاعته.15)
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 اإلجابة:
 نوعه البدل السؤال

(13)   
(14)   
(15)   

 

(Perak) 2017 
 نوعه:ن مع بيال لبداعني 

 يا.ىل ماليزإكثرهم ج أحلجاد ا(   عا10)
 ة.حملاضراهيم ابرر إلدكتوالقى (   أ11)
 لزعيم شجاعته.امن اء ألعدا(   يقلق 12)

 اإلجابة:
 النوع  للبدا السؤال
10   
11   
12   

 

(Terengganu) 2017 
 في الجمل اآلتية : عّين المبدل والمبدل منه

 (  أعجبين املغيّن صوته.15)
 ( رّحب رئيس اجللسة حممود قدوم احلاضرين.16)
 ( قرأ اجلد اجلريدة نصفها.17)

 اإلجابة:
 المبدل منه المبدل  السؤال

(15)   
(16)   
(17)   
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(Sabah) 2017 
 :عّين البدل فيما يأتي مع بيان نوعه

 ا.أنفقْت فاطمة أمواهلا ثلـثه (7)
 ألقى الدكتور هاشم خطبته باحلماسة. (8)
 يعجبين املعلم علمه. (۹)

 اإلجابة:
 النوع البدل السؤال

(10)   
(11)   
(12)   

 

 الحال ( 5)

(Selangor) 2017 
 استخرج الحال مع بيان نوعه من الجمل اآلتية:

 ( قام الطالب حيرتمون املعلم.7)
 ين.( السياح يتجولون إىل املدينة مسرور 8)
 ( حيبين اآلباء وهم يرمحوين9)

 اإلجابة :
 نوع الحال الحال السؤال

(7)   
(8)   
(9)   
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(Negeri Sembilan) 2017 
 استخرج الحال من الجمل اآلتية مع بيان نوعها:

 يدرس الطالب باجتهاد وإخالص. (7)
 عاد احلجاج ساملني إىل بالدهم. (8)
 ويسّبحون.  يستقبل املسلمون العيد يكبذرون (9)
 اإلجابة : 

 نوعها الحال السؤال
(7)   
(8)   
(9)   
 

(YIK Kelantan) 2017 
 استخرج الحال مع بيان نوعه من الجمل اآلتية :

 ( حضر األستاذ والتالميذ راجعون إىل بيوهتم.10)
 ( ذهبت البنات إىل احلضانة مسرورات.11)
 ( يلعب عمر الكرة مع أصحابه وسط امللعب.12)
 إلجابة:ا

 نوع احلال احلال السؤال
(10)   
(11)   
(12)   
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(Pulau Pinang) 2017 
  :   حول األفعال التى بين القوسين إلى الحال المناسب

  ______ . )قعد(____يأكل الولد الفطور وهو  ____( 10)
 يصلي املسلمون صالة احلاجة  بـــــــ  ________ .)خشع(( 11) 
 )ركب( .الد إىل السوق  __________ السيارةذهب الو ( 12) 

 
(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 استخرج الحال مع بيان نوعه من الجمل اآلتية :

 قام الضيوف يكرمون الوزير. (7)
 السائقون يقودون السيارت هادئني. (8)
 يهنئين الزمالء وهم ميدحونين.  (9)
 اإلجابة : 

 نوع الحال الحال السؤال
(7)   
(8)   
(9)   
 

(Sarawak) 2017 
 استخرج الحال مع بيان نوعها من العبارات اآلتية:

 يشاهد أمحد التلفاز وهو يضحك. (7)
 عادت الطائرتان ساملتني. (8)
 خطب اخلطيب على املنري باحلماسة. (9)
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 اإلجابة :
 نوع الحال الحال السؤال

(7)   
(8)   
(9)   
 
 األفعال الخمسة (6)

(Kedah) 2017 
 ضع األفعال الخمسة المناسبة في الفراغات اآلتية :

 ( السياح _______ املتحف الوطين. )يزور(10)
 ( ال بد على الوالدين أن _______ بابنائهما. )يهتم(11)
 ( يا فاطمة  جيب عليِك أن ______ على النظافة. )حيافظ(12)

 المبني والمعرب (7)

(Johor) 2017 
 ات المبنية مع بيان سبب البناء:استخرج الكلم

 األمهات يشربن احلليب يف املطبخ. (7)
 من يعمل سوءا يـجز به. (8)
 زارنا اثنا عشر طالبا يف القرية.  (9)
 اإلجابة : 

 سبب البناء الكلمات المبنية الرقم
(7)   
(8)   
(9)   
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(Kedah) 2017 
 عّين الكلمات المبنية مع بيان سبب بنائها :

 استوردت ماليزيا األمتعة اخلارجية. (13)
 ( الطيور فوق الشجرة.14)
 (  مىت تسر على الدرب تصل.15)

 اإلجابة:
 سبب البناء الكلمات الرقم

(13)   
(14)   
(15)   

 

(Pahang) 2017 
 مّيز بين األفعال المبنية والمعربة في الجمل اآلتية:   

 ( الفالحون يتناولون الفطور يف احلقل.10)
 اإلجابة : ____________________

 ( تأثر الشباب باألخالق احملمودة.11)
 اإلجابة : ____________________

 ( الطبيبات يعاجلن املرضى بإخالص.12)
 اإلجابة : ____________________

 

(Sarawak) 2017 
 استخرج األسماء المبنية فيما يأتي مع بيان السبب: 

 احلياة يف املاضي. احلياة اآلن ختتلف من ( 13)
 هؤالء األطباء يعاجلون املرضى يف املستشفى. ( 14)
 من يعمل سؤءا جيز به. (15)
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 اإلجابة:
 سبب البناء األسماء الـمبنية السؤال

(13)   
(14)   
(15)   
 

(Terengganu) 2017 
 استخرج الكلمات المبنية في العبارات اآلتية مع بيان السبب :

 يت جتّهزها األم لذيذة.( املأكوالت ال10)
 ( يشارك أربعة عشر طالبا يف األعمال اخلريية.11)
 ( يا منكويب الفيضان! اصربوا على ما أصابكم من معصية.12)

 اإلجابة:
 السبب الكلمات املبنية السؤال

(10)   
(11)   
(12)   

 

 : المفعول المطلق8

(Melaka) 2017 
 من العبارات اآلتية:استخرج المفعول المطلق مع بيان نوعه 

 يقرأ ذلك الرجل القرآن قراءة مجيلة. (7)
 أسرتنا قد زارْت مدينة فوترا جاي ثالث زيارات. (8)
 املعلمون والطلبة جيتمعون اجتماعا يف القاعة. (9)
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 اإلجابة :
 النوع المفعول المطلق السؤال

(7)   
(8)   
(9)   
 

 اإلستثناء (9)

(Selangor) 2017 
 المستثنى والمستثنى منه من الجمل اآلتية:استخرج 

 ( عاونت الضعفاء سوى حممد.15)
 ( أكلت البنات الفواكه ما عدا الدوريان.16)
 ( ما اشرتكنا املباريات إال مباراة كرة القدم.17)

 اإلجابة :
 المستثنى منه المستثنى السؤال

(15)   
(16)   
(17)   
 

(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 ستخرج المستثنى والستثنى منه  فيما يأتي :ا
 قرأت اجمللة إال صفحة. (15)
 قام الرجال غري زيد. (16)
 ( عادت النساء عدا فاطمة.17)
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 اإلجابة :
 المسنثنى منه  المستثني السؤال

(15)   
(16)   
(17)   

 

 المنادى( 10)

(Perlis) 2017 
 عين المنادى مع بيان نوعه مما يأتي:

 ا طالب العلم ! اجتهد يف دروسك.( ي13
 اإلجابة : ____________________

 ( أخالد ! افتح الباب.14
 اإلجابة : ____________________

 (  يا أيتها التلميذة ! ال تتكلمي أثناء شرح املعلم.15
 اإلجابة : ____________________

 

(Negeri Sembilan) 2017 
  الجمل اآلتية  :استخرج المنادى مع بيان نوعه من 

 يا رئيسا  كن رحيما ملن حتتك. (10)
 يا طالب العلم  اجتهدوا وال تكسلوا. (11)
 أ حممدان  قوما بالواجبات. (12)

 اإلجابة:
 نوعه المنادى السؤال

(10)   
(11)   
(12)   
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(YIK Kelantan) 2017 
 عّين المنادى مع بيان نوعه في الجمل اآلتية :

 اذا تشرتي؟.(  أيا خالد م15)
 ( هيا طالبا علما ال تضيع أوقاتك.16)
 ( يا سيف البحر إىل أين أنت؟.17)

 اإلجابة:
 نوع المنادى المنادى السؤال

(15)   
(16)   
(17)   

 

(Melaka) 2017 
 استخرج المنادى مع بيان نوعه من العبارات اآلتية : 

 اللهم اغفر لنا ذنوبنا. (13)
 نوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول.يا أيها اللذين آم (14)
 يا رجاال أكرموا نساءكم. (15)

 اإلجابة:
 النوع المنادى السؤال

(13)   
(14)   
(15)   
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(Melaka) 2017 
 عّين المنادى مع بيان نوعه مّما يأتي :

   يا عبد الرمحن! حافظ على نظام الـمدرسة.  (10)
 ا.يا مسلمون! استغفروا إىل اهلل يومي (11)
 يا أيها الطالب! هيا بنا إىل الـمكتبة. (12)

   اإلجابة:
 نوعه المنادى الرقم

(10)   
(11)   
(12)   
 

(Pulau Pinang) 2017 
 :عّين المنادى مع بيان نوعه

 أرجال كرميا ! اذهب إىل اإلدارة .   (15)
 يا أيتها الزوجة ! قومي ألداء الصالة .( 16)
 من البيت بسرعة.  اخرجوا  ( يا أبنائي17)

 اإلجابة :
 النوع المنادى السؤال

(15)   
(16)   
(17)   
 

(Perak) 2017 
 عين المنادى في الجمل اآلتية مع بيان النوع:

 لرمحن.م اكم كالدالا أوعّلمون ! عاملويا  (15)
 كعتني.هلل رلليل !صل ا باساهريا  (16)
 ؟ينب ! يا زجني  ومىت ستتز (17)
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 اإلجابة:
 النوع دىالمنا السؤال
15   
16   
17   

 

(Sarawak) 2017 
 عّين المنادى مع بيان النوع:

 يا عبد اهلل  ملاذا تضحك؟. (10)
 يا غافلني  انتبهوا. (11)
 أي علي  أنصت عند شرح املعلم. ( 12)

 اإلجابة:
 نوع المنادى المنادى السؤال

(10)   
(11)   
(12)   
 

(Sabah) 2017 
  :فيما يأتي نوعهذكر استخرج المنادى مع 

 يا طالب املدرسة  نظفوا الفصول. (1۰)
 أي حسني  استمع إىل شرح املعلم. (11)
 .  ( يا مسلمني  احفظوا على أخالقكم1۲)
 
 



KOLEKSI SOALAN PERCUBAN BAHASA ARAB  
 

33 

 

 اإلجابة :
 نوعال المنادى السؤال

(10)   
(11)   
(12)   
 

 : األسماء الخمسة 11
(Perlis) 2017 

 آلتية ثم اذكر عالمة إعرابهـــا:استخرج األسماء الخمسة من الجمل ا
 ( تفتح فاطمة فاها بعد أن أمرها الطبيب.10)
 (  كان ذو العلم حمبوبا.11)
 (  طلب إبراهيم من أبيه أن يدّرسه اللغة العربية.12)

 اإلجابة:
 عالمة اإلعراب األمساء اخلمسة السؤال

(10)   
(11)   
(12)   

 
(Johor) 2017 

 ة مما يأتي مع بيان عالمة إعرابها:استخرج األسماء الخمس
 حيتفل املسلمون بعيد األضحى ىف شهر ذي احلجة. (15)
 نظفي فاك بعد النوم. (16)
 يصلي ذو الكفل صالة العشاء. (17)
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 اإلجابة:
 عالمة االعراب األسماء الخمسة الرقم

(15)   
(16)   
(17)   
 

(JPN Kelantan) 2017 
 يأتي ثم بين حكم إعرابها : عّين األسماء الخمسة فيما

 (  يا ذا احلكمة  استخدمها للخريات .15)
 ( كان أخوهم من الناجحني يف االمتحان.16)
 ( مررت بأخي أمحد.17)

 اإلجابة:
 حكم اإلعراب األمساء اخلمسة الرقم

(15)   
(16)   
(17)   

 
(Melaka) 2017 

 بها :عين األسماء الخمسة فيما يأتي مع بيان عالمة إعرا
 ذ صباح.حممد وأخوه يتجّوالن يف الـمدينة من (13)
 لت أبا عمر يف اإلدارة باألمس.قاب (14)
 ولد صديقي عكاشة يف ذي احلجة. (15)
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   اإلجابة:
 عالمة إعرابها األسماء الخمسة الرقم

(13)   
(14)   
(15)   

 
(Sabah) 2017 

 يان عالمة إعرابها:استخرج األسماء الخمسة في الجمل اآلتية مع ب
 املؤمن مرآة أخــيه. (15)
 يدفع ذو املال الزكاة إىل الفقراء واملساكني. (16)
 إّن محــاك رجل عظيم. (17)

 اإلجابة:
 عالمة اإلعراب األمساء اخلمسة السؤال

(15)   
(16)   
(17)   

 
 ( اإلعراب12)

(Perlis) 2017 
 اما:أعرب الكلمتين اللتين تحتهما خط إعرابا ت

 جائزته من الوزير. نفسه(  تسّلم الطالب 16
 اإلجابة : ____________________

 يف امتحاهنم. ينجحوا(  الطالب الكساىل مل 17
 اإلجابة : ____________________
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(Selangor) 2017 
 أعرب الكلمتين اللتين تحتهما خط فيما يأتي إعرابا تاما:

 فرحني.إىل املدرسة  كلهم( جاء الطالب  13)
 اإلجابة : ________________________

 .األمهات( اجلنة حتت أقدام 14)
 اإلجابة : ________________________

 
(Negeri Sembilan) 2017 

 أعرب الكلمات التي تحته خط فيما يأتي إعرابا تاما:
 اهلل جيعل له خمرجا. يتقمن  (16)

 اإلجابة : ________________________
 إخوة. كلهممنون  املؤ  (17)

 اإلجابة : ________________________
 

(Johor) 2017 
 أعرب الكلمات التي تحتها خط إعرابا تاما:

 الطائرة بني السحاب. رأيت (13)
 اإلجابة : ________________________

 .هادئاقرأت اجملالت  (14)
 اإلجابة : ________________________

 

(Kedah) 2017 
 التي تحتها خط مما يأتي إعرابا تاما : أعرب الكلمات

 القرآن. تالوة( البنات يشرتكن يف مسابقة 16)
 اإلجابة : ____________________

 .عمر( حيضر الطالب إىل احلفلة إال 17)
 اإلجابة : ____________________
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(YIK Kelantan) 2017 
 أعرب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي إعرابا تاما :

 .كتابتنيكتبت الطالبة الرسالة إىل صديقتها  ( 13)
 اإلجابة : ____________________

 الشمس. غروب( يعود األوالد قبل 14)
 اإلجابة : ____________________

 

(JPN Kelantan) 2017 
 أعرب الكلمتين اللتين تحتهما خط فيما يأتي إعرابا تاما :

 .ساملني( عاد الرجالن من السفر 13)
 : ____________________اإلجابة 

 نفسك على املعصية يا بنيت. تتعودي( ال 14)
 اإلجابة : ____________________

 

(Melaka) 2017 
 أعرب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي إعرابا تاما:

 مناظرها. الرائعةحنب هذه املدينة  (16)
 اإلجابة : ________________________

 إىل القرية يوم العيد. يرجعوااألبناء يريدون أن  (17)
 اإلجابة : ________________________

 

(Pahang) 2017 
 أعرب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي إعرابا تاما :

 اإلسالم ! احفظ لسانك. أخا( ( يا 16)
 اإلجابة : ____________________

 يف أعماهلم. جيتهدون( إن املاليزيني 17)
 __________اإلجابة : __________
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(Melaka) 2017 
 أعرب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي إعرابا تاما:

    .نورالعلم  (16)
 اإلجابة : _______________________  

 .موظفحضر العمال سوى  (17)
 اإلجابة : _______________________  

 

(Pulau Pinang) 2017 
 أعرب الكلمات التي تحتها خط إعرابا تاما:

 .هو اهلل أحد " قل  قال تعاىل : "( 13)
 اإلجابة: _________________________ 

  .مال ذوأبوك ( 14)
 اإلجابة: _________________________

 

(Perak) 2017 
 ما:ا تاعرإللتني حتتها خط مما يت الكلمتني ب اعرأ
 .ينورمسرلسياحية األماكن ح السيال اجتو ( 13)

 __اإلجابة : ______________________
 .داقعولكرسي اير على زلواجلس  (14)

 اإلجابة : ________________________
 

(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 أعرب الكلمات التي تحته خط فيما يأتي إعرابا تاما:

 نتيجة االمتحان. نفسهأعلن وزير الرتبية  (13)
 اإلجابة : ________________________

 .احملتاجنيساعدة أنفقت بعض األموال مل (14)
 اإلجابة : ________________________
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(Sarawak) 2017 
 اعرب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي إعرابا تاّما: 

 إىل املركز. يذهبانأمحد وحفيظ  (16)
 اإلجابة : ________________________

 .طالبةوصلت الطالبات إال  (17)
 اإلجابة : ________________________

 
(Terengganu) 2017 

 أعرب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي إعرابا تاما :
 دراستهم يف مستوى املاجسرت. يواصلون( أصدقائي 13)

 اإلجابة : ____________________
 واجب على كل األبناء. الوالدين( بر 14)

 اإلجابة : ____________________
 

(Sabah) 2017 
 :ط إعرابًا تامًّاأعرب الكلمات التي تحتها خ

 . الصبحيتناول األوالد الفطور بعد صالة  (13)
 _____________________اإلجابة :

 مبينا ﴾                          فتحا( قال اهلل تعاىل :  ﴿ إنا فتحنا لك 14)
 :_____________________اإلجابة 
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 الصرف
 أوزان األفعال وأحرف الزيادة والمصادر (1)

 (Perlis) 2017 
 هات وزنا مناسبا للكلمات التي تحتها خط فيما يأتي مع الضبط بالشكل:

 يف حياهتم. يـمارسها( للشعب املاليوي عادات 21)
 اإلجابة : ____________________

 املؤمنون رمضان بالفرح والسرور. يستقبل( 22)
 اإلجابة : ____________________

 يف معركة القادسية.   سعد بن أيب وقاص الفوز حّقق( 23)
 اإلجابة : ____________________

 

(JPN Kelantan) 2017 
 زن األفعال اآلتية مع ذكر أحرف الزيادة فيها :

 ( أكرمت18)
 ( حماضرة19)
 ( يستمعون20)

 اإلجابة:
 أحرف الزيادة الوزن الرقم

(18)   
(19)   
(20)    
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(Perlis) 2017 
 خط في الجمل اآلتية إلى أفعالها: حّول المصادر التي تحتها

 الصباحي يف ساحة املدرسة. االجتماع( حيضر الطلبة إىل 18)
 اإلجابة : ____________________

 ركن من أركان اإلسالم اخلمسة.  الصوم( 19
 اإلجابة : ____________________

 اإلسالم.   ـتعليم( ترّّب األم أبناءها ب20)
 _______اإلجابة : _____________

(Selangor) 2017 
 حّول المصادر التي تحتها خط في الجمل اآلتية إلى فعله:

 األب من السفر. عودة( يفرح األبناء ب21)
 اإلجابة : ________________________

 مرهون على طاعة اهلل. االنتصار( 22)
 اإلجابة : ________________________

 .النسيان( من آفات العلم 23)
 : ________________________ اإلجابة

 

(Negeri Sembilan) 2017 
 هات مصدرا لألفعال التي تحتها خط:

 عثمان إىل املدينة املنورة. وصل (20)
 اإلجابة : ________________________

 الكرة لزمالئهم. دحرجواالالعبون  (21)
 اإلجابة : ________________________

 لفطر يف شوال.بعيد ا حيتفلوناملسلمون  (22)
 اإلجابة : ________________________
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(YIK Kelantan) 2017 
 هات مصدرا الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي :

 إىل املشرتي . مبتسمونالتجار  (21
 اإلجابة : ____________________

 عن املشروع. يناقشناملهندسات  (22
 اإلجابة : ____________________

 الظهر يف املسجد. ىيصلّ املوظف  (23
 اإلجابة : ____________________

(Pahang) 2017 
 امأل الفراغات اآلتية بالمصادر  المناسبة من الكلمات بين القوسين:  

 ( حيضر أمحد بـــ _________ احلافلة. )ركب(21)
 اإلجابة : ____________________

 ( _________ النخيل تنفع البالد. )زرع(22)
 ____________________ اإلجابة :

 ( _________ من أركان الصالة. )يركع(23)
 اإلجابة : ____________________

 

(Pulau Pinang) 2017 
 :ِزن الكلمات التي تحتها خط مضبوطا بالشكل

 الثقافة. تنوّع( العوملة أدت إىل 18)
 اإلجابة: _________________________

 !جابة قبل اإل  انتبهوايا طالب   ( 19)
 اإلجابة: _________________________

 األعمال اجلراحية ثالث ساعات. تستمرّ ( 20)
 اإلجابة: _________________________
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(Perak) 2017 
 يادة: لزوف اكر حرذآلتية مع رات العبااملزيد من الفعل ا عّين

 ا.مبكرم لنواستيقظ من السمك ائع با (18)
 .لطلبةور ايف صدس يوسوي لذا (19)
 د.لبالرة اعماء سالّـم الرؤتع (20)

 اإلجابة :
 يادةلزوف احر ملزيدالفعل ا السؤال
18   
19   
20   

 
(Sabah) 2017 

 عّين األفعال المزيدة في العبارات اآلتية مع بيان أحرف الزيادة فيها:
 .انطلق السياح إىل جزيرة لغكاوي  (۲3)
 . ( كّرم اهلل الصائمني يف شهر رمضان۲4)
 يشتـرك الطالب يف مسابقة تالوة القرآن. (۲5)

 اإلجابة :
 يادةلزف احرأ األفعال المزيدة السؤال

(23)   
(24)   
(25)   
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(Perak) 2017 
 لفعلاىل در إملصال احّو

 .عالجتماا ىلإ نطنواملواحضر ( 21)
 اإلجابة : ________________________

 .امبكر اجمللس من حلاضريناف انصرا( 22)
 ابة : ________________________اإلج

 لكتب مهمة للطلبة.اءة اقر( 23)
 اإلجابة : ________________________

 
(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 

 حّول المصادر التي تحتها خط في الجمل اآلتية إلى فعله:
 األب من السفر.عودة يفرح األبناء بــ (21)

 اإلجابة : ________________________
 اجلري. سباقيشرتك الطالب يف  (22)

 اإلجابة : ________________________
 للمعلم. احرتاماقام الطالب  (23)

 اإلجابة : ________________________
 

(Sarawak) 2017 
 امأل  الفراغات بالمصادر المناسبة من األفعال التي بين القوسين:

 علم.  )جهد(من صفة الطالب املثايل  ____ يف طلب ال (21)
 الذنوب.)استغفر(شهر للتقرب إىل اهلل و  ____ من شهر رمضان هو  (22)
 يواجه الطالب _______ قبل التحاق اجلامعة.  )قابل(  (23)
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(Terengganu) 2017 
 اجعل األفعال التي تحتها خط مصدرا :

 املوظف اجلديد الغرفة املفروشة. استأجر( 26)
 _____اإلجابة : _______________

 الشيطان يف صدور الناس. يوسوس( 27)
 اإلجابة : ____________________

 األب عائلته من األذى. وقى( 28)
 اإلجابة : ____________________

 
(Sabah) 2017 

 حّول األفعال التي تحتها خط إلى المصدر المناسب:
 القارئ القرآن بــخشوع . يتلو (18)

 __اإلجابة :___________________
 .الطالبة الرياضة كل ثالثة أيام تـمارس( 1۹)

 اإلجابة :_____________________
 يف الفصل. انكسرتالزجاجة   (۲۰)

 اإلجابة :_____________________
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 المجردة والمزيدة( 2)
(Selangor) 2017 

 استخرج األفعال من القطعة اآلتية مع بيان نوعيها المجردة والمزيدة: 
لعامل من النوم يف الصباح الباكر  وبعد الصالة أسرع إىل املصنع  وعاد يف املساء ليساعد أوالده قام ا

 يف مراجعة دروسهم.
 اإلجابة :
 نوع الفعل الفعل السؤال

(26)   
(27)   
(28)   
 

(Negeri Sembilan) 2017 
 زيدة:استخرج األفعال  من العبارتين اآلتيتين مع بيان نوعيها المجردة والم

 توّجنها إىل املسجد ألداء الصالة. (18)
 يا فاطمة  هل حتضرين حفلة الزفاف؟. (19)

 اإلجابة :
 النوع  الفعل السؤال

(18)   
(19)   
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(Johor) 2017 
 :استخرج األفعال من القطعة اآلتية مع بيان نوعيها المجردة والمزيدة

 أخيه وطلب منه أن يصاحبه للذهاب إىل يريد حسني استخراج بطاقة شخصية جديدة. فذهب إىل
 مكتب التسجيل.

 اإلجابة :
 نوع الفعل الفعل الرقم

(18)   
(19)   
(20)   
 

(Kedah) 2017 
 مّيز المجرد والمزيد فيما يأتي :

 ( ميكث السائحون يف الفندق ثالثة أيام.21)
 اإلجابة : ____________________

 ( يكرم الطالب معلميهم.22)
 اإلجابة : ____________________

 ( استقبل املسلمون عيد الفطر يف أول شوال.23)
 اإلجابة : ____________________

 
(YIK Kelantan) 2017 

 عّين األفعال المزيدة ثم استخرج أحرف الزيادة فيما يأتي:
 ( اخضّر العشب بعد نزول املطر الغزير.18
 ( اجملاهدون انتصروا على األعداء.19
 ( يشّجع املعلم طالبه على حب البالد.20
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 اإلجابة:
 أحرف الزيادة  الفعل المزيد السؤال

(18)   
(19)   
(20)    
 

(Melaka) 2017 
 استخرج األفعال مع بيان نوعيها المجرد أو المزيد مما يأتي:

 يرْفرف التالميذ األعالم يف يوم االستقالل. (18)
 ت الزراعية يف السوق.املزارعون يبيعون احلاصال (19)
 وكّلم اهلل موسى تكليما. (20)

 اإلجابة:
 النوع األفعال السؤال

(18)   
(19)   
(20)   
 

(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 استخرج األفعال من القطعة اآلتية  مع بيان نوعيها المجردة والمزيدة:

 يتعارفون ويتصافحون فيما بينهم. حضر املسلمون حفلة عيد الفطر وشعروا بالفرح والسرور. هم
 اإلجابة :
 نوع الفعل الفعل  السؤال

(26)   
(27)   
(28)   
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(Sarawak) 2017 
 عّين األفعال الـمزيدة في القطعة اآلتية مع ذكر أحرف الزيادة:

يستقبل املسلمون رمضان بالتجمع يف املساجد ويتبادلون التهاين بعضهم بعضا. وتفتح  
 اهبا طوال هذا الشهر وُتضاء املآذن املرتفعة.املساجد أبو 

 اإلجابة :
 أحرف الزيادة األفعال الـمزيدة السؤال

(26)   
(27)   
(28)   

 

 الفعـُل المعتل  و  الفعُل الصحيحُ  ( 3)

(JPN Kelantan 2017 
 استخرج من العبارتين اآلتيتين األفعال مع بيان نوعيها الصحيحة والمعتلة :

 طالب املعلم عن الدرس.(  سأل ال21
 ( ال تقولوا الدروس العربية صعبة.22

 اإلجابة:
 نوع الفعل الفعل الرقم

(21)   
(22)   
 

(Melaka) 2017 
 استخرج األفعال المعتلة من العبارات اآلتية مع بيان نوعها:

 ( نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان.23)
 ( أزور صديقي الـمريض يف الـمستشفى.24)
 مدرسيت تقع قريبة من مدينة مالك التارخيية.( 25)
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 اإلجابة : 
 نوعه الفعل الـمعتل السؤال

(23)   
(24)   
(25)   
 

(Terengganu) 2017 
 استخرج األفعال المعتلة فيما يأتي مع بيان النوع.

 ( املؤمنون يدعون رهبم ليال وهنارا.18)
 ( نوى املسلم صوم رمضان.19)
 يف الفندق ليلة أمس .( املسافران باتا 20)

 اإلجابة:
 النوع األفعال املعتلة السؤال

(18)   
(19)   
(20)   
 

(Sabah) 2017 
 استخرج األفعال الصحيحة في العبارات اآلتية مع بيان نوعها:

 ( الشيخ يوسوس يف التوضؤ.۲6)
 ( قوله تعاىل: ﴿ وإذا سألـك عبادي عين فإين قريب ﴾۲۷)
 طعام اللذيذة.( األمهات يطبخن ال۲۸)
 
 
 



KOLEKSI SOALAN PERCUBAN BAHASA ARAB  
 

51 

 

  اإلجابة :
 نوعها األفعال الـصحيحة السؤال

(26)   
(27)   
(28)   
 

 المقصور والمنقوص والممدود( 4)

(Selangor) 2017 
 استخرج االسم المقصور والمنقوص والممدود من القطعة اآلتية:

تني اسم إحدامها يتزوج القاضي من امرأة امسها أمساء ورزق اهلل ولدا امسه موسى وبنتني اثن
 سلمى واألخرى زينب.

 اإلجابة:
 االسم الكلمات السؤال

(18)   
(19)   
(20)   
 

(Negeri Sembilan) 2017 
 استخرج اسما مقصورا ومنقوصا وممدودا من العبارات اآلتية:

 حكم القاضي بالعدالة واإلحسان. (23)
 اشرتت عائشة املالبس السوداء. (24)
 ط يف فصله. موسى طالب نشي (25)
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 اإلجابة :
 النوع  األسماء  السؤال

(23)   
(24)   
(25)   
 

(Johor) 2017 
يدرس علي وموسى يف استخرج األسماء المنقوصة والممدودة والمقصورة من الفقرة التالية: 

عمالن  معهد جوهر. ومها يشرتكان يف مسابقة املناظرة باللغة اإلجنليزية لكأس رئيس الوزراء. وأملهما ي
 .كالـــمـحامي

 اإلجابة :
 النوع األسماء الرقم

(26)   
(27)   
(28)   
 

(Kedah) 2017 
 استخرج المقصور والمنقوص والممدود في الجمل اآلتية:

 ( يستغفر مصطفى ربه ليال وهنارا.18)
 اإلجابة : ____________________

 ( يسري ضياء الدين إىل املسجد.19)
 ____________اإلجابة : ________

 ( صحا احملامي من نومه فأدى واجباته.20)
 اإلجابة : ____________________
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(JPN Kelantan) 2017 
 استخرج بين األسماء المنقوصة والمقصورة والممدودة للكلمات التي تحتها خط:

 ( ذهبت سلوى إىل املكتبة يوم السبت.26)
 اإلجابة : ____________________

 لراعي تصلح الرعية.( بإصالح ا27)
 اإلجابة : ____________________

 ( األبناء أمانة للوالدين.28)
 اإلجابة : ____________________

(Melaka) 2017 
 استخرج األسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة من الفقرة اآلتية:

ان امسهما إبراهيم عبد اهلادي ولد مثايل. وله زوجة صاحلة امسها محرياء. وله أيضا ولدان توأم
 وموسى. وكانوا يعيشون يف سعادة متحابني فيما بينهم.

 اإلجابة :
 النوع  األسماء السؤال

(26)   
(27)   
(28)   

 

(Pahang) 2017 
 عّين اسما مقصورا أو منقوصا أو ممدودا في الجمل اآلتية :

 ( الفقهاء يستنبطون األحكام من القرآن.24)
 __________اإلجابة : __________

 ( جيلس العجوز يف املقهي أمام بيته.25)
 اإلجابة : ____________________

 ( ذهب الناس إىل النادي الرياضي.26)
 اإلجابة : ____________________
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(Pulau Pinang) 2017 
 :استخرج األسماء المنقوصة والممدودة والمقصورة من الفقرة التالية وعّين نوعه

. سعودّي. طلحة حمام خبري يف عمله . امسه طلحة وهو فىته يف مطار بيناج الدويلعلّي زميلينتظر "
 ."راء غري العرب يف امللتقى السنويويأيت إىل ماليزيا ليجتمع مع الشع

 النوع االسم الرقم
(21)   
(22)   
(23)   

 

(Perak) 2017 
 يت:يأفيما ودة ملمدواملنقوصة رة واملقصوء األمساج استخرا
 لقنبلة.اي يرمي مالرا (21)

 اإلجابة : ________________________
 حملكمة.القاضي يف ايب أ (22)

 اإلجابة : ________________________
 ء.لفىت ماب اشر (23)

 اإلجابة : ________________________

(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 ة:استخرج األسماء المنقوصة والممدودة والمقصورة  من الفقرة التالي

يتزوج القاضي من امرأة امسها فاطمة. ورزق اهلل له ولدا صاحلا امسه مصطفى وبنتا واحدة اسم زهرة. 
 وقبل نومهما حيبان أن يسمعا قصص األنبياء من والديهما.

 اإلجابة :
 النوع  األسماء السؤال

(18)   
(19)   
(20)   
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(Sarawak) 2017 
 الجمل اآلتية: مّيز بين المقصور والمنقوصوالممدود في

 بنت احلكومة املستشفى الدول يف ألور سرت. (18)
 اإلجابة : ________________________

 حكم القاضي على اجملرم باإلعدام. (19)
 اإلجابة : ________________________

 العلم كالنور يف الضياء. (20)
 اإلجابة : ________________________

(Terengganu) 2017 
 االسم المقصور والمنقوص والممدود من الفقرة اآلتية :استخرج 

تنــّزهت سلمى مع أسرهتا إىل جزيرة لغكاوي. وهم وصلوا يف ميناء مدينة كواه بعد ساعة. وفيها 
 شاهدوا السياح األجانب واملباين الكثرية.

 اإلجابة:
 النوع   األمساء السؤال

(21)   
(22)   
(23)   
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 مد والمشتقاإلسم الجا (5)

(Negeri Sembilan) 2017 
 مّيز بين الجامد والمشتق للكلمات التي تحتها خط:

 .احملمودةإن الصرب من الصفات  (26)
 اإلجابة : ________________________

 أكرب حيوان يف العامل. الفيل  (27)
 اإلجابة : ________________________

 ج.إىل مكة ألداء احل ذاهبوناملسلمون  (28)
 اإلجابة : ________________________

(Kedah) 2017 
 ضع الكلمات المشتقة المناسبة من الكلمات بين القوسين :

 __ جبد واجتهاد. )درس(__( الطالبات _____26)
 _____ املطر. )نزل(__( ابتّلت األرض بعد __27)
 ___ إىل املسجد. )أسلم(_____( ذهب ___28)
 

(JPN Kelantan) 2017 
 ن المشتقات فيما يأتي ثم بّين أنواعها:عيّ 

 ( غسلت األم مالبس بالغسالة.23
 ( السيد هشام حماضر يف اجلامعة اإلسالمية العاملية.24
 ( دعاء األبوين مستجاب.25

 اإلجابة:
 أنواعها املشتقات الرقم

(23)   
(24)   
(25)   
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(Melaka) 2017 
 ل(:-س-)غامأل الفراغ بكلمة مشتقة مناسبة من مادة 

 ( __________ البنت فاها بعد األكل.18)
  ( يف صباح العيد _________ الـمسلمون قبل الذهاب إىل الـمسجد.19)
 ( تغسل أمي الـمالبس بـ __________.20)

 

(Pulau Pinang) 2017 
 م  (: –ل  –امأل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة مشتقة من مادة ) ع 

 ل ___________احلديثة .( اإلنرتنت من وسائ24)
 اإلجابة : _______________________

 ( األستاذ يوسف ____________ زكّي يف املدرسة .25)
  اإلجابة : _______________________

 ( دوريان _____________ بأيب الفواكه   .26)
 اإلجابة : _______________________

 

(Perak) 2017 
 مشتق المناسبة من الفعل ما بين قوسين:إمأل الفراغات اآلتيه بال

 ( لتقىا) يف _________.نا  حضر (27)
 اإلجابة : ________________________

 ( بغر) لشمس.__________ايب عند  أجع ر (28)
 اإلجابة : ________________________
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 اسم الفاعل ( 6)

(Perlis) 2017 
 الكلمات التي بين القوسين:امأل  كاّلمن الفراغات اآلتية باسم فاعل من 

 )عمل(  ________ يعمل يف املصنع باجتهاد . ( 24
 )دّرس( ( سلوى  ________  اللغة العربية يف املدرسة. 25
 ( تعجب ______  جبودة التالوة من املقرئ املاليزي. )استمع(  26
 

(Selangor) 2017 
 بين القوسين: امأل الفراغات اآلتية باسم الـفاعل المناسب من األفعال

 ( أنا __________ من جامعة األزهر.  ) خترج (24)
 اإلجابة : ________________________

 ( يعرض ______ البضائع يف احملالت التجارية.  ) باع (25)
 اإلجابة : ________________________

(Johor) 2017 
 :هات اسم الفاعل من الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي

 .املريض على السرير نوما امن (21)
 اإلجابة : ________________________ 

 .اإلنتـــرنت لبحث عن املعلومات يتجّولوناملهندسون  (22)
 اإلجابة : ________________________ 

 .الفالحون يف احلقل يعمل (23)
 اإلجابة : ________________________
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(YIK Kelantan) 2017 
 تية باسم الفاعل المناسب من األفعال بين القوسين :امأل الفراغات اآل

 )عّلم(. _____. ____( قاعة املدرسة مملوءة بـــــ  ___24)
 ___ الشهري. )قرأ( ____( افتتح احلفل بتالوة آيات القرآن تالها  __25)
 )شّجع( __ بفوز فريقه. ____( يفرح ____26)

(Melaka) 2017 
 :اجعل ما تحته خط اسم الفاعل 

 بأفواههم ما ليس يف قلوهبم. يقولون (21)
 اإلجابة : ________________________

 اهلل دينا غري اإلسالم. يقبلال  (22)
 اإلجابة : ________________________

 يف النهار. مفتوحباب الفصل  (23)
 اإلجابة : ________________________

(Melaka) 2017 
 :اسب من األفعال التي بين القوسينامأل الفراغ باسم الفاعل المن

 ( يلعب ____________ جبّد ونشاط لفوز فريقهم يف الـمباراة.   )لعب(21)
 ( يذهب ____________ إىل الـمحكمة مبكرا.   )حامى(22)
 

(Pahang) 2017 
 امأل الفراغات اآلتية باسم الفاعل  المناسب من األفعال بين القوسين:  

 ملطعم وشرب القهوة. )ساح(( دخل _________ ا18)
 اإلجابة : ____________________

 ( اللهم اجعلين _________ يف سبيل اهلل. )جاهد(19)
 اإلجابة : ____________________

 ( ينجح الطالب ألنه _________ بوقته. )التزم(20)
 اإلجابة : ____________________
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(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 اعل من الكلمتين اللتين تحتهما خط:هات اسم الف

 الكتاب. يقرأرأيت حممدا وهو  (24)
 اإلجابة : ________________________

 العبد الصاحل ربه يف كل أوقات. يستغفر  (25)
 اإلجابة : ________________________

 
(Sarawak) 2017 

 اجعل الكلمات التي تحتها خط في العبارات اآلتية اسما فاعال :
 .قالانظر ما قال وال تنظر من  (24)

 اإلجابة : ________________________
 املشاركون يف املباراة. تنافس (25)

 اإلجابة : ________________________
 

(Terengganu) 2017 
 امأل الفراغ اآلتي باسم الفاعل المناسب من الفعلين بين القوسين :

 يوما بعد يوم. )استخدم(( عدد  _____ اهلواتف الذكية يزداد 24)
 ( خيطب اخلطيب وهو  _______ على املنرب.     )قام(25)

 
 اسم المفعول (7)

TIADA SOALAN 
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 اسم المكان ( 8)

 (Perlis) 2017 
 اجعل الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية اسم المكان:

 لربّه ليال وهنارا. يسجد( املسلم 27
 ___اإلجابة : _________________

  الطائرة بني السحاب. تطري( 28
 اإلجابة : ____________________

 اسم الزمان( 9)

TIADA SOALAN 

 اسم اآللة( 10)
(Johor) 2017 

 امالء الفراغات اآلتية باسم اآللة المناسب من األفعال بين القوسين
 يستخدم الطالب  ______ لسطر الكلمات. )سطر ( (24)
 احلرارة لفحص ولدها. ) وزن ( األم تشرتي _______ (25)
 

(Kedah) 2017 
 امأل الفراغ باسم اآللة المناسب في العبارات اآلتية :

 ( يفتح الوالد الباب بــــ _______________ 24)
 ( غسلت األم املالبس بــــ ______________25)
 

(YIK Kelantan) 2017 
 بين القوسين: امأل الفراغات اآلتية باسم اآللة المناسب من األفعال

 )نفخ(  ( يشرتي حممد  _______ يف الدكان. 27
 )ظّل( ( استخدم زيد _______ عند نزول املطر. 28
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(Melaka) 2017 
 امأل الفراغات اآلتية باسم اآللة من األفعال بين القوسين

 هناك _______ مناسب لفتح ذلك الباب.  ) يفتح ( (24)
 اإلجابة : ________________________

 استعملت األخت _______ لقّص الثوب.  ) قّص ( (25)
 اإلجابة : ________________________

 
(Melaka) 2017 

 : امأل الفراغ باسم اآللة المناسب من األفعال التي بين القوسين
 ( تكنس التلميذة فصلها بـ __________.   )كنس(26)
 ّص()ق ( تشرتي أمي الـمسطرة و_________ من الدكان.27)
 ( يراقب قائد اجليش األعداء بـ ________.   )نظر(28)
 

(Pahang) 2017 
 استخرج اسم اآللة من الجمل اآلتية:  

 ( أعطاين أخي مسطرة.27)
 اإلجابة : ____________________

 ( استعمل النجار املنشار يف عمله.28)
 اإلجابة : ____________________

 
(Pulau Pinang) 2017 

 :راغات اآلتية باسم آلة المناسب مستعينا بالكلمات التي بين القوسينامأل الف
 ( حتب فاطمة مساع األناشيد يف _________ ) ذاع (27)

 اإلجابة : _______________________
 ( ركب التلميذ ________ إىل املدرسة . ) درج (28)

 اإلجابة : _______________________
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(Sabah) 2017 
 :ت اآلتية باسم اآللة من الكلمات التي تحتها خطامأل الفراغا

 أمينة املالبس بـــــــ _________ . تغسل (۲1)
 اإلجابة :_____________________

 حممد ثوبه بــــــــ__________ . يكوي (۲۲)
 اإلجابة :_____________________
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 البالغة
 التشبيه( 1)

(Perlis) 2017 
 يه باعتبار األداة ووجه الشبه  :عّين فيما يأتي نوع التشب

 ( أخالقك مثل نسيم الصباح يف اللطف.29
 اإلجابة : ____________________

 ( الكالم سيف نفًعا وضراً.30
 اإلجابة : ____________________

 ( أنت بدر يف السماء.31
 اإلجابة : ____________________

 

(Selangor) 2017 
 باعتبار األداة والوجه: بّين نوع التشبيه فيما يأتي

 ( أنت جنم رفعة وضياء.29)
 اإلجابة : ________________________

 ( أصحايب كالنجوم بالليل.30)
 اإلجابة : ________________________

 ( إنك مشس وامللوك كواكب.31)
 جابة : ________________________اإل

(Negeri Sembilan) 2017 
 ر األداة ووجه الشبه فيما يأتي :بّين نوع التشبيه باعتبا

 كأن العامل سراج األمة يف اهلداية. (29)
 اإلجابة : ________________________

 األثرياء مثل السحاب ينفقون أمواهلم. (30)
 اإلجابة : ________________________
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 سيدنا محزة أسد اهلل. (31) 
 اإلجابة : ________________________

(Johor) 2017 
 اذكر نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما يأتي :

 حنن سواسية كأسنان املشط. (29)
 اإلجابة : ________________________

 رسول اهلل بدر األمة. (30)
 اإلجابة : ________________________

 العامل حبر يف السماحة. (31)
 اإلجابة : ________________________

(Kedah) 2017 
 عّين أركان التشبيه فيما يأتي:

 ( ثوبه كالقطن بياضا.29)
 ( فاطمة بدر يف السماء.30)
 ( يشبه العلماء حبرا يف العلم.31)

 اإلجابة:
 وجه الشبه األداة المشبه به المشبه الرقم

(29)     
(30)     
(31)     
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(YIK Kelantan) 2017 
 لشبه فيما يأتي :عّين نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه ا

 ( العزمية الصادقة سيف قاطع35)
 اإلجابة : ____________________

 ( كالمك يشبه مرآة صافية.36)
 اإلجابة : ____________________

 ( أنت جنم رفعة.37)
 اإلجابة : ____________________

(JPN Kelantan) 2017 
 أتي:اذكر نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما ي

 ( يا أستاذي  أنت جنم.29)
 اإلجابة : ____________________

 ( كأّن أخالقك يف لطفها نسيم الصباح.30)
 اإلجابة : ____________________

 ( هو يشبه الفيل.31)
 اإلجابة : ____________________

 
(Melaka) 2017 

 بّين أنواع التشبيه فيما يأتي:
 وتأللؤا. كأّن جبني األم مرآة صفاء (29)

 اإلجابة : ________________________
 طْعم الفواكه اليت قد اشرتاها أيب عسل يف احلالوة. (30)

 اإلجابة : ________________________
 الوقت ذهٌب يف حياة اإلنسان. (31)

 اإلجابة : ________________________
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(Melaka) 2017 
 بّين نوع التشبيه فيما يأتي :

 ي  أنت مشس علوًّا .يف رأي (32)
 اإلجابة : __________________

 ( كأن الـجهل ليٌل يف الّظالم.33)
 اإلجابة : __________________

 

(Perak) 2017 
 يت:يألتشبيه فيما ع اعني نو

 صلبا.ة وقسورة حلجااقلبه يشبه  (32)
 اإلجابة : ________________________

 ا.كرميب سحاء وقمر ضياا ومشس علوك بوأ (33)
 اإلجابة : ________________________

 ء.لسماالنجم يف امثل ء صدقاأيل  (34)
 اإلجابة : ________________________

 

(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 بّين نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما يأتي :

 أنت مشس ضياء. (29)
 اإلجابة : ________________________

 ايب كالنجوم بالليل.أصح (30)
 اإلجابة : ________________________

 وجه األم بدر. (31)
 __جابة : ______________________اإل
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(Sarawak) 2017 
 اذكر نوع التشبيه باعتبار األداة  ووجه الشبه من العبارات اآلتية:

 كأن حديثه عسل حالوة. (35)
 اإلجابة : ________________________

 بني فالن كصفحة املرأة صفاءا وتأللؤا.ج ( 36)
 اإلجابة : ________________________

 

(Terengganu) 2017 
 عّين فيما يأتي نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه:

 ( كأن قلوب األعداء حجارة.29)
 اإلجابة : ____________________

 ( الناس سواسية كأسنان املشط.30)
 ___________اإلجابة : _________

 ( أمرية وردة يف البستان.31)
 اإلجابة : ____________________

 
(Sabah) 2017 

 اذكر نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما يأتي:
   .( أصحايب مثل النجوم بالليل۲۹) 

 اإلجابة : _____________________
  الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر. ( 3۰)

 __________________اإلجابة : ___
  .قلب الكافر حديد يف الصالبة (3۱)

 اإلجابة : _____________________
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 الحقيقة والمجاز( 3)

(Perlis) 2017 
 عّين الحقيقة  أو المجاز للعبارات اآلتية : 

 ( يوزّع السحاب النقود للفقراء واملساكني.32)
 اإلجابة : ____________________

 يف الصباح. (  تتفّتح الوردة33)
 اإلجابة : ____________________

(Negeri Sembilan) 2017 
 مّيز الحقيقة من المجاز مما يأتي:

 بعثت احلكومة العيون إىل أرض العدو. (32)
 اإلجابة : ________________________

 الوردة تفتحت يف الربيع. (33)
 اإلجابة : ________________________

 لى املنصة.ينشد الضفدع ع (34)
 اإلجابة : ________________________

(YIK Kelantan) 2017 
 مّيز بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي فيما يأتي:

 ( ال تصاحب الرجل ذا الوجهني.29)
 اإلجابة : ____________________

 ( ينشد القمر يف املنصة.30)
 اإلجابة : ____________________

 يف الربيع.( الوردة تفتحت 31)
 اإلجابة : ____________________
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(JPN Kelantan) 2017 
 عّين بين الحقيقة والمجاز في العبارات اآلتية: 

 ( رجع البحر من القطر.32)
 اإلجابة : ____________________

 (  طلعت البدر يف وقت املغرب.33)
 اإلجابة : ____________________

 يف الصباح. ( الطيور تطري بني األغصان34)
 اإلجابة : ____________________

(Pahang) 2017 
 عّين الحقيقة والمجاز في الجمل اآلتية:

 ( طلعت الشمس مشرقة يف الصباح.29)
 اإلجابة : ____________________

 ( عّلم البحر القواعد يف الفصل.30)
 اإلجابة : ____________________

 راء.( ينفق السحاب النقود على الفق31)
 اإلجابة : ____________________

(Penang) 2017 
 عّين الحقيقة والمجاز في العبارات اآلتية :

    ( اجلهل عدو العامل.29)
 اإلجابة :________________________

   ( سار النصر يف املعركة.30)
 اإلجابة :________________________

  ( الوقت كالسيف يف القطع.31)
 _____________________اإلجابة :___
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(Perak) 2017 
 آلتية:رة العباايف المجاز حلقيقة من اميز 

 .رلنواىل ت إلظلماامن س لنااهلل ج خرأ (29)
 جابة : _______________________اإل
 سوال.ن ريكوأن ملعلم د اكا (30)

 اإلجابة : ________________________
 لقاعة.األغنية يف الضفضع يغين ا (31)

 ______________________اإلجابة : __
 

(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 مّيز الحقيقة من المجاز في العبارات اآلتية:

 جرت السفينة يف البحر. (32)
 اإلجابة : ________________________

 بعثنا العيون إىل أرض العدو. (33)
 اإلجابة : ________________________

 يقة ضاحكة.رأيت إبراهيم جيلس يف حد (34)
 اإلجابة : ________________________

 
(Sarawak) 2017 

 مّيز الحقيقة  من المجاز في العبارات اآلتية :
 عمر كالفيل يف القوة. ( 29)

 اإلجابة : ________________________
 تويف النجم أمس فبكى الناس. (30)

 اإلجابة : ________________________
 تسبب احلادثة. السيارة احلديثة (31)

 اإلجابة : ________________________
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 االستعارة( 4)

(Sabah) 2017 
 :ميز بين االستعارة التصريحية واالستعارة المكنية مما يأتي

 .رأيت األسد حيارب األعداء يف املعركة (35)
 اإلجابة: _____________________

  تبتسم الورود يف البستان بعد نزول املطر. (36)
 جابة: _____________________اإل
 .طار اخلرب يف املدينة (3۷)

 اإلجابة: _____________________
 

  المجاُز اْلُمرَسل( 5)

(Selangor) 2017 
 بّين مجازا مرسال وعالقته فيما يأتي: 
 ( قالت الوالدة: نطبخ اليوم كاري قدس.32)
 ( قرر اجمللس يفوز حممد يف املسابقة.33)
 املنزل( سرق اللص 34)

 اإلجابة :
 عالقته  المجاز المرسل السؤال

(32)   
(33)   
(34)   
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(Johor) 2017 
 استخرج المجاز في الجمل اآلتية:

 تبيع الــمحالت التجارية األقمشة بثمن رخيص ( 35)
 اإلجابة : ______________________ 

 حيث اإلسالم على حترير الرقاب. (36)
 ___________ اإلجابة : ___________

 متشي الفتاة يف حديقة ضاحكة. ( 37)
 اإلجابة : ______________________

(Pulau Pinang) 2017 
 استخرج المجاز المرسل مع بيان عالقته:

 ( قال اهلل تعاىل: "وآتوا اليتامى أمواهلم".32)
 ( الكاتب يؤلف حرفا هاما يف كتابه. 33)
 ندع الزبانية".( قال اهلل تعاىل: "فليدع نادية س34)
 اإلجابة : 
 عالقة المجاز المرسل لرقما
(32)   
(33)   
(34)   
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 الجمل الخبرية  و الجمل اإلنشائية( 6)

(Johor) 2017 
 ميز الجمل الخبرية من الجمل اإلنشائية فيما يأتي:  

 عاد املسافرون من رحلتهم إىل كمبوديا. (32)
 __اإلجابة : ______________________

 قم للمعلم وفه تبجيال. (33)
 اإلجابة : ________________________

 بئس الرجل الباحث عن عيوب الناس. (34)
 اإلجابة : ________________________

(YIK Kelantan) 2017 
 عّين الجمل الخبرية واإلنشائية فيما يأتي: 

 ( قال تعاىل: أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون.32
 ___________________اإلجابة : _

 (  خيرج التاجر مبكرا لطلب الرزق.33
 اإلجابة : ____________________

 ( ليس سواء بني عامل وجاهل.34
 اإلجابة : ____________________

(Terengganu) 2017 
 حدد األساليب الخبرية واألسلوب اإلنشائية فيما يأتي: 

 ( نعم العبد إنه أواب.32)
 _______________اإلجابة : _____

 (  يا آدم  اسكن أنت وزوجك اجلنة.33)
 اإلجابة : ____________________

 ( لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة.34)
 اإلجابة : ____________________
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 األسلوب الخبري (7)

(Kedah) 2017 
 عّين أضرب الخبر فيما يأتي:

 ( الرجل الصاحل خملص يف عمله.39)
 ________________اإلجابة : ____

 ( قال اهلل تعاىل: "إن الدين عند اهلل اإلسالم".40)
 اإلجابة : ____________________

(Melaka) 2017 
 عّين أضرب الخبر للعبارات اآلتية:

 إّن اإلنسان لفي خسر. (32)
 اإلجابة : ________________________

 أذهب إىل املدرسة للعلم. (33)
 _____________اإلجابة : ___________

 قد اجتهد املسلمون األوائل يف نشر اإلسالم. (34)
 اإلجابة : ________________________

(Melaka) 2017 
 عّين ما يأتي سواء لـخالي الذهن أو للمترّدد أو للمنكر :

 لـُمْؤِمنـُْوَن ِإْخَوٌة ﴾ٱقال تعاىل : ﴿ ِإنَـَّما  (29)
 اإلجابة : __________________

 نك لتصرب عند الغضب( إ30)
 اإلجابة : __________________

 ( إن األمانة مـمدوحة لدى اجلميع.31)
 اإلجابة : __________________
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 األسلوب اإلنشائي (8)

(Perlis) 2017 
 بين نوع األسلوبب اإلنشائي وطريقته في الجمل اآلتية:

 ( بئس الرجل الباحث عن عيوب الناس.34)
 جل كرمي.( يا أبا بكر! أنت ر 35)
 ( ما أكرب هذا البيت !36)

 اإلجابة:
 طريقته نوع األسلوب اإلنشائي السؤال

(34)   
(35)   
(36)   

 

(Negeri Sembilan) 2017 
 حّدد نوع اإلنشاء فيما يأتي مع بيان طريقته :

 نعم الصديق أمحد. (35)
 ال تضّيعوا أوقاتكم. (36)
 قوله تعاىل: والسماء ذات الربوج. (37)
 إلجابة :ا

 الطريقة النوع السؤال
(35)   
(36)   
(37)   
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(Kedah) 2017 
 اذكر نوع اإلنشاء مع بيان طريقته مما يأتي:

 ( ما أحسن كالما صادقا.36)
 ( نعم أجر العاملني الثواب.37)
 ( قال اهلل تعاىل: "اضرب بعصاك احلجر".38)

 اإلجابة:
 طريقته نوع اإلنشاء الرقم

(36)   
(37)   
(38)   

 

(JPN Kelantan) 2017 
 بّين نوع األساليب اإلنشائية في العبارات اآلتية مع بيان صيغتها:

 ( أمل تعلم أن هذا املكان قد زرته من قبل.35)
 ( اقرأ كتابك واعمل الواجب املنزيل.36)
 ( ما أحسن األغنياء والفقراء إذا تعاونوا فيما ينفعهم.37)

 اإلجابة:
 صيغتها سلوب اإلنشائينوع األ الرقم

(35)   
(36)   
(37)   
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(Melaka) 2017 
 اذكر نوع اإلنشاء مع بيان طريقته فيما يأتي:

 ال تقربوا الزنا. (35)
 ما أمجل املنظر يف هذا الصباح. (36)
 والتنِي والزيتوِن وطوِر سينني. (37)

 اإلجابة :
 الطريقة نوع اإلنشاء السؤال

(35)   
(36)   
(37)   
 

(Pahang) 2017 
 بّين نوع اإلنشاء في العبارات اآلتية مع بيان صيغته:

 ( بئس الرجل الباحث عن عيوب الناس.32)
 (  اقرؤوا القرآن يطمئن قلبك.33)
 ( عسى الفريق أن يفوز باملباراة.34)
 ( نعم الصديق الكتاب.35)

 اإلجابة:
 صيغته نوع األسلوب اإلنشائي السؤال

(32)   
(33)   
(34)   
(35)   
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(Pulau Pinang) 2017 
 بّين نوع األسلوب اإلنشائي في الجمل اآلتية مع بيان طريقته :

 ( قال اهلل تعاىل: "أغري اهلل تدعون".35)
 ( قال اهلل تعاىل: "والضحى والليل إذاسجى".36)
 ( قال اهلل تعاىل: "وقال الكافر يا ليتين كنت ترابا".37)

 اإلجابة :
 طريقة األسلوب اإلنشائينوع  لرقما
(35)   
(36)   
(37)   
 

(Perak) 2017 
 طريقته:ن يت مع بيايأإلنشائي فيما ب األسلوع ابني نو

 رس ؟لدى اهل فهمت حمتو (35)
 ابا.ليتين كنُت تريا  (36)
 ؟ارةلسيامن تركب ى تريا  (37)

 اإلجابة :
ب ألسلوع انو السؤال

 إلنشائيا
 لطريقةا

36   
37   
38   
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(Sarawak) 2017 
 ما نوع األسلوب اإلنشائي فيما يأتي مع بيان طريقته:

 يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة. (32)
 بئس الرجل الباحث عن عيوب الناس.  (33)
 وال تفسدوا يف األرض بعد اصالحها. (34)

 اإلجابة :
 طريقته نوع األسلوب اإلنشائي السؤال

(32)   
(33)   
(34)   
 

(Sabah) 2017 
 بّين نوع األسلوب اإلنشائي فيما يأتي مع بيان طريقته:

 قال اهلل تعاىل : ﴿ وال متش يف األرض مرحا ﴾ (3۲)
 ( عسى اهلل أن يأيت بالفتح33)
 ما أكرب هذه املدرسة (34)

 اإلجابة :
 طريقته األسلوب اإلنشائي السؤال

(32)   
(33)   
(34)   
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 السجع (9)

TIADA SOALAN 

 الجناس (10)

(Selangor) 2017 
 عّين الجناس ونوعه فيما يأتي :

 ( قرأ األبناء أنباء العامل.38)
 ( لقيت شوال يف شوال.39)
 ( اجلد يف اجلد واحلرمان يف الكسل.40)

 اإلجابة :
 النوع الجناس السؤال

(38)   
(39)   
(40)   
 

(Melaka) 2017 
 عّين نوع الجناس فيما يأتي:

 لكل مقام مقال. (38)
 إلجابة : ________________________ا
 ارحم اجلار ولو كان جارا. (39)

 اإلجابة : ________________________
 إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. (40)

 اإلجابة : ________________________
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(Melaka) 2017 
 َعّين الـجناس غير التام فيما يأتي مع بيان السبب :

  من فّك كّفه وكّف فّكه.رحم اهلل (37)
 تناولت العشاء يف الـمطعم العريب بعد العشاء. (38)
 لكل مقام مقال (39)
 يركب مجال الـجمل يف حديقة احليوانات.  (40)

 اإلجابة : 
 السبب الجناس السؤال

(37)   
(38)   
(39)   
(40)   
 

(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 ه  فيما يأتي :عّين الجناس مع بيان نوع

 يوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة. (38)
 ليل دامس وطريق طامس. (39)
 ارع اجلار ولو جار. (40)

 اإلجابة :
 نوع الجناس الجناس السؤال

(38)   
(39)   
(40)   
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 اإلقتباس (11)

TIADA SOALAN 

 الطباق (12)

(Johor) 2017 
 ا يأتي:عين مواضع الطباق مع بيان نوعه فيم

 أحيانا يسكت الطالب يف الفصل وأحيانا يتكلم فيه (38)
 قال اهلل تعاىل : إن اهلل يعلم السر واجلهر ( 39)
 ( كن إجيابيا وال تكن شخصا ال ينفع 40)

 اإلجابة :
 النوع الطباق الرقم

(38)   
(39)   
(40)   
 

(JPN Kelantan) 2017 
 فيما يأتي:حّدد الطباق اإليجابي والطباق السلبي 

 ( أنا قادم من املسجد وأرجع من البيت.38)
 اإلجابة : ____________________

 ( قم مستقيما وال تقم عائجا.39)
 اإلجابة : ____________________

 ( اقرأ الكتاب وال تقرأ اجلريدة.40)
 اإلجابة : ____________________
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(Terengganu) 2017 
 : ونوعه فيما يأتي عّين الطباق

 ( أعرف ما لك وما عليك.35)
 ( اللهم اغفر يل ما قدّمت وما أّخرت.36
 ( وننكر إن شئنا على الناس قوهلم * وال ينكر ون القول  حني نقول.37

 اإلجابة:
 النوع الطباق السؤال

(35)   
(36)   
(37)   

 

(Sabah) 2017 
 استخرج الطباق من العبارات اآلتية مع بيان نوعه :

 اهلل تعاىل : ﴿ وحتسبهم أيقاظا وهم رقود ﴾ ( قال3۸)
 ( قال اهلل تعاىل : ﴿ فال ختشوا الناس واخشون ﴾3۹)
 .أحسْن إىل الناس ضعيفهم وقادرهم (4۰)

 اإلجابة:
 النوع الطباق الرقم

(38)   
(39)   
(40)   
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 المقابلة (13)
TIADA SOALAN 

 
 السجع والطباق والجناس والمقابلة( 14)

(Perlis) 2017 
 مّيز السجع والطباق والجناس والمقابلة في الجمل اآلتية:

 ( جاء سعيد من بعيد.37)
 اإلجابة : ____________________

 ( ( فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا.38
 اإلجابة : ____________________

 ( اإلنسان بآدابه ال بزيه وثيابه.39)
 اإلجابة : ____________________

 اىل: الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أّيكم أحسن عمال.( قال تع40)
 اإلجابة : ____________________

 
(Selangor) 2017 

 عّين السجع والطباق والمقابلة فيما يأتي:
  ( أحيانا يسكت الطالب يف الفصل وأحيانا يتكلم فيه35)

 اإلجابة : ________________________
 عدو يف العالنية. ( ليس له صديق يف السر وال36)

 اإلجابة : ________________________
 ( احلر إذا وعد وىف  وإذا أعان كفى.37)

 اإلجابة : ________________________
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(Negeri Sembilan) 2017 
 فيما يأتي: الطباق والمقابلةعّين كال من السجع و 

  .قال اهلل تعاىل: وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث (38)
 اإلجابة : ________________________

 وحتسبهم أيقاظا وهم رقود.قال اهلل تعاىل:  (39)
 اإلجابة : ________________________

 والضحى   والليل إذا سجى.قال اهلل تعاىل:  (40)
 اإلجابة : ________________________

 
(Kedah) 2017 

 مّيز الطباق والمقابلة والجناس فيما يأتي : 
 ( العدو يظهر السيئات وخيفي احلسنة.32)

 اإلجابة : ____________________
 (  قال اهلل تعاىل: "وأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر".33)

 اإلجابة : ____________________
 ( قال اهلل تعاىل: " يستخفون من الناس وال يستخفون من اهلل".34

 ___اإلجابة : _________________
 ( قال اهلل تعاىل: "وأنه هو أمات وأحيا".35)

 اإلجابة : ____________________
 

(YIK Kelantan) 2017 
 عّين كال من الجناس والطباق والمقابلة فيما يأتي:

 ( كونوا صاحلني نافعني وال تكونوا طاحلني ضارين.38)
 اإلجابة : ____________________

 ذل املعصية( ادخلوا يف عز الطاعة من 39)
 اإلجابة : ____________________
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 ( حاول يزيد يف طلب العلم ليزيد علمه.40)
 اإلجابة : ____________________

 
(Melaka) 2017 

 عّين كاّل من السجع والطباق والـمقابلة فيما يأتي :
 ْنَه َعِن الـُمْنَكِر﴾ٱلصَّاَلَة َوْأُمْر بِالْـَمْعُرْوِف وَ ٱ( قال تعاىل : ﴿ يَا بـُيَنَّ أَِقِم 34)

 اإلجابة : __________________
 قال تعاىل : ﴿ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسرًا ﴾ (35)

 اإلجابة : __________________
 ( َوالَّْيِل ِإَذا َسَجٰى﴾۱( قال تعاىل : ﴿ َوالضَُّحٰى)36)

 اإلجابة : __________________
 

(Pahang) 2017 
 ية في الجمل اآلتية :  اذكر نوع المحسنات البديع

 ( كن صاحلا نافعا وال تكن طاحلا ضارا.36)
 اإلجابة : ____________________

 ( أحّب اخلياط وال أحب الطبخ.37)
 اإلجابة : ____________________

 ( ليل دامس وطريق طامس.38)
 اإلجابة : ____________________

 تني(.( قوله تعاىل: )وجعلنا الليل والنهار ءاي39)
 اإلجابة : ____________________

 ( احلر إذا وعد وىف  وإذا أعان كفى.40)
 اإلجابة : ____________________
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(Pulau Pinang) 2017 
 مّيز الطباق والمقابلة من العبارات اآلتية :

 ( قال تعاىل :" أومن كان ميتا فأحيينه".38)
 اإلجابة:________________________

 راد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم.(  من أ39)
 اإلجابة:________________________

 .ال خترجوا من عّز الطاعة إىل ذّل املعصية(  40)
 اإلجابة:________________________

 
(Perak) 2017 

 آلتية :    رات العباايف ق لطباوالسجع س واجلنااعني كال من 
 ين فهما.قوارزين علما رب زد( 38)
 .داء دواءلكل ( 39)
 قف.واجلاهل جبهالته والعامل بعلمه عامل ا( 40)

 اإلجابة :
 قلطباأو السجع س أو اجلناا لكلمةا السؤال

(38)   
(39)   
(40)   
 

(Sekolah Berasrama Penuh) 2017 
 فيما يأتي: الطباق  والمقابلةمّيز السجع و 

  ال فرق بني الغين والفقري إال بالتقوى. (35)
 جابة : ________________________اإل
 رأيت أخي يضحك إذا سّر ويبكي إذا حزن. (36)

 اإلجابة : ________________________
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 احلر إذا وعد وىف وإذا أعان كفى. (37)
 اإلجابة : ________________________

 
(Sarawak) 2017 

 عّين نوع المحسنات البديعية مما يأتي:
 لكل مقام مقال. (37)

 اإلجابة : ________________________
 وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث. (38)

 اإلجابة : ________________________
 والضحى والليل إذا سجى. (39)

 اإلجابة : ________________________
 وأنه أضحك وأبكى. (40)

 اإلجابة : ________________________
 

(Terengganu) 2017 
 نوع المحّسنات البديعية فيما يأتي: بّين
 ( يقيين باهلل يقيين.38
 ( يا بيّن  أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر.39
 ( ليس العيد من لبس اجلديد  إمنا العيد من طاعاته تزيد.40

 اإلجابة:
 نوع احملّسنات البديعية السؤال

(38)  
(39)  
(40)  
 


