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NO. KAD PENGENALAN   
 

        ANGKA GILIRAN   
  

 
              PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA  

              SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM)   
              CAWANGAN KELANTAN      

 

PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011    31/1 

BAHASA ARAB    
Kertas 1 
Ogos  

2
2

1  jam          Dua jam tiga puluh minit 

                 
 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 15  halaman bercetak 

  

              

1. Tulis nombor kad pengenalan dan 
angka giliran anda pada petak yang 
disediakan. 

2. Kertas soalan ini mengandungi empat 

bahagian.Bahagian    "أ" , Bahagian   "ب"    

Bahagian   "ج"  dan Bahagian " د"   .   

3. Jawab semua bahagian.  

4. Bahagian    "أ" mengandungi dua soalan, 

jawab satu soalan sahaja. Bahagian "ب"    
mengandungi dua soalan,  jawab semua 

soalan. Bahagian "ج"  mengandungi  tiga 
soalan, jawab semua soalan. Bahagian   

" د"  mengandungi empat pilihan tajuk, 
pilih satu tajuk sahaja.  

5. Kesemuanya tujuh soalan yang mesti 
dijawab. 

6. Jawapan anda hendaklah ditulis pada 
ruang jawapan yang disediakan dalam 
kertas soalan ini.Kertas soalan ini 
hendaklah diserahkan kepada pengawas 
peperiksaan pada akhir peperiksaan. 

Untuk Kegunaan Pemeriksa 

  Kod Pemeriksa: 

Bahagian Soalan 
Markah 
Penuh 

Markah 
Diperoleh 

 

 أ

1 20  

2 20  

 

 ب

3 20  

4 10  

 ج

5 10  

6 10  

7 10  

  20 8 د

Jumlah  100  
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  قسم  " أ "

  ]درجة  20[
  من هذا القسم. فقط سؤال واحدأجب عن 

   : ول السؤال األ
  )   امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني. أ 

ايسي تمفت كوسوغ دباوه دغن مميليه جوافن يغ بتول درفد فركاتاءن يغ 
 . تردافت دالم كوروغن

ْقَعِد. ( حسىن  ىعل ......................َجيِْلُس ) 1(
َ
  ) أمحد   -اهلدى    -امل

  ال  )   -  َما  -  ( لَْيسَ  طَازًِجا.  ......................نُه أل َال َيْشَرُب َخاِيل احلَِليبَ ) 2(

  ) ـ بِ   -  مْ أ  -ن  ( مَ   ؟ ُمَهْنِدًسا ......................ًسا  أَتُرِيُد َأْن َتُكوَن ُمَدرِّ ) 3(

  شجاٍع )  -ا  ُشَجاعً   -  (ُشَجاعٌ     . ...................... اجلندي َكانَ ) 4(

ْخَتَربِ.(.....................َجيَْتِمُع  ) 5(
ُ
  َعَشَرَة)  ِاْحَدى – َأَحَد َعَشَرةَ  - َأَحَد َعَشرَ طالًبا يف امل

)6(  ...................... 
َ
  ) َمَىت   - َىل إِ  -( َكم   ِتَك؟سَ رَ دْ  مَ ِيف  يُّ اضِ يَ الرِّ  انُ جَ رَ هْ يـَُقاُم امل

    اِن ) ذَ هَ   -ا  َهذَ   -  ِذهِ .  (هَ فِّ الُكُتُب على الرَّ  ......................) 7(

َعِلُمونَ ) 8(
ُ
  )  ِئياَلالَّ   - ينَ ذِ الَّ  - يذِ (الَّ  َعَمِلِهْم. يفِلُصوَن خيْ  ُ ......................َهُؤآلِء امل

  ) مِّ ألُ ِد االِعي  – مٍّ أُ ِد الِعي - مِّ األُ ِد ( ِعي ....................... ـب اءُ نَ بْـ األَ  لُ قبِ تَ َيسْ ) 9( 

  َمَك  )السَّ   -  مساكُ األَ   - ( َأْمسَاكٌ  َكِثريٌَة .   ......................ِيف الَبْحرِ  )10(

   ]درجات 10[                          
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  ا :هَ بُـ اسِ نَ ا يُـ مَ  َىل إِ  ةَ يَ اآلتِ  اتِ ارَ بَ العِ  َحوِّلْ ) بـ

 يغبرفندوكن  فركاتاءن  ثبرايكوت مغيكوت كسسواين  2توكركن ايات    

  دبري:

  "   ! بـَْيِتكَ  إَىل !  اُْدُخْل  لُ فْ طِ "  يا  

  

  ........................  إَىل   الاُْدخُ  ........................ اَنـُْتَما :   )1(

  

  ........................  إَىل اُْدُخُلوا   ........................اَنـُْتم  : )  2(

   

  ........................ إَىل اُْدُخِلي    ........................انِت :  )  3(

  

  ........................  إَىل   الَ اُْدخُ   ........................اَنـُْتَما  : )  4(

  

  ........................  إَىل  اُْدُخْلنَ   ........................:   ُنتَّ اَنْـ )  5(

 

   ]درجات 10[         
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  :السؤال الثاني 

 )  امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني. أ  

ول درفد فركاتاءن يغ ايسي تمفت كوسوغ دباوه دغن مميليه جوافن يغ بت       
  كوروغن. تردافت دالم

   
  ِيف )   -فـَْوَق    - ـَجَرِة . (  لِ َغْصِن الشَّ   ......................وُر يُ ُد الطُ تـَتَـَغرَّ ) 1(

ْكَتَبِة.  ( يئالِ الَدْرَس  َمَع ُزمَ    ......................) 2(
َ
نـَُناِقُش )                -يـَُناِقُش  -أُنَاِقُش  يف امل

ْطَبِخ . ( َتْطَبُخ   ......................ُهْم ) 3(
َ
  َيْطَبُخوَن  )  -ْطَبُخ ي -الطََّعاَم يف امل

  )   نَ حْ رِ فَ   - تْ حَ رِ فَ   -  حَ ِر ْمِتَحاِن . ( فَ اليف ا  هِ نِ بْ اِح اِ جَ نَ بِ  بُ األَ  ......................) 4(

  تـََناَل )  -  تـََناِيل   - ( تـََناُلواوَن .  ا حتُِبُّ ِممَّ  ِفُقوانْ  تُـ الِربَّ َحىتَّ  ......................َلنْ ) 5(

  ) اتُ حَ الَّ الفَ  –نيَ حِ الَّ الفَ   –ونَ حُ الَّ .( الفَ يـَْعَمُلوَن يف اَحلْقلِ  ينَ ذِ الَّ ....................تُ رَأَيْ ) 6(  

            - َعَشرَ ثََة الَ ثَ  - َثَالَث َعَشَرةَ  ( .وقِ يف السُّ  ةً اجَ جَ دَ ...... .................يَيْشَرتِي َعمِّ   )7(  
   ) َعَشَرةَ  ثَةَ الَ ث        

  َما )  -ا  ِلَماذَ   -  ؟  (  َهلْ  ةِ يَّ بِ عْ الشَّ  ةِ بَ عْ ن اللُّ رَأُْيَك عَ  ......................) 8(

  ) الَّبـَُهمْ طُ  – الَّبـََهاطُ ال  - الَّبـََهاِجبِدٍّ َواْجِتَهاٍد . ( طُ  ......................يـَُعلُِّم اَألَساِتَذُة  )9(

الَيًة )                             عَ   -َعالَِيٌة    -ا  َعالِيً  . ( .....................ارَ جَ شْ ه األَ ذِ هَ  نَّ أَ ) 10(

 ]درجات 10[                                                                                
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  َما يـَُناِسبُـَها. إىل آلتَِيةَ َأْكِمْل الِعَبارَاِت ا ) بـ

  برايكوت مغيكوت كسسواينث برفندوكن فركاتاءن يغ دبري. 2ايات لغكفكن      

  

  طَابَِة  َمَع  َصِديِقِه "  ُمَسابـََقِة  اخلِ " ُهَو َيْشَرتُِك يف         

  

  ........................يف ُمَسابـََقِة اِخلطَابَِة  َمَع     ........................   ِهيَ )  1(

  

  ........................َمَع    اِخلطَابَةِ يف  ُمَسابـََقِة     ........................ُهْم )  2(

  

  .........................يف ُمَسابـََقِة اِخلطَابَِة  َمَع    ........................  ُهنَّ )  3(

  

  .........................يف ُمَسابـََقِة اِخلطَابَِة  َمَع    ........................أَنَا      )4(

  

                .........................يف ُمَسابـََقِة اِخلطَابَِة  َمَع   ........................انِت )  5(

  

    ]درجات 10[              
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  قسم  " ب "

  ]درجة  30[
  هذا القسم. نم جميعهاأجب عن األسئلة 

   : السؤال الثالث
  ا.يهَ لِ  تَ ِيت الَّ  ةِ لَ ئِ سْ األَ  نِ عَ  بْ جِ أَ  ُمثَّ  ةَ عَ طْ القِ  هِ ذِ هَ  أْ رَ قْـ اِ 

  يغ برايكوتث. 2دين جواب سوءالنوباخ فتيقكن دباوه دغن تليتي دان كم
 

ِبَالٍد ِصَناِعيٍَّة اِبِْتَداًء ِمْن  إىليـََّرْت َكاَنْت َمالِيزِيَا ُمْنُذ ِاْسِتْقَالِهلَا ِبَالًدا زِرَاِعيًَّة، َوَلِكنـََّها  تـَغَ 
اِعُد ُمنُوَّ الِبَالِد ُمْنَتَصِف الثََّمانِيِنيَّاِت، َوُمْنُذ َذِلَك الَوْقِت ِاْشتَـَهَرْت َمالِيزِيَا بِِبَالٍد ِصَناِعيٍَّة. َوالصَِّناَعُة ُتسَ 

َمَها   .َوتـََقدُّ
ُتَـَوسَِّطُة َواخلَِفيَفةُ ثَ  إىل َوالصَِّناَعُة ِيف َمالِيزِيَا تـَنـَْقِسمُ 

. فَالصَِّناَعُة الثَِّقيَلُة الَثَِة أَْقَساٍم : الثَِّقيَلُة َوامل
ُتـََّوسَِّطُة ِمْثُل ِصَناَعُة اَخلَشِب ِصَناَعُة السُُّفِن َوِإْصَالحُ ِمْثُل ِصَناَعُة السَّيَّارَاِت وَ 

َها، َوأَمَّا الصَِّناَعُة امل
نْ 
َ
َُعلََّبِة َوالصَِّناَعاُت َواألَثَاِث َوامل

ْشُروبَاِت امل
َ
ْأُكوَالِت َوامل

َ
ُسوَجاِت َوأَمَّا الصَِّناَعُة اخلَِفيَفُة ِمْثُل ِصَناَعُة امل

  الَيَدِويَُّة َوالصَِّناَعاُت الرِّيِفيَُّة.
َصاِنِع َوِإْصَداِر ُمنْ  َوَقدْ 

َ
ََناِطَق اخلَاصََّة لِِبَناِء امل

ِاَ الصَِّناِعيَِّة. َوِيف كلنتان َخصََّصْت اُحلُكوَمُة امل َتَجا
َصاِنُع ِيف 

َ
َصاِنُع ِيف َشاه عامل  سالغور ِيف َوأَمَّا  فغكالن خفاتـُبـَْىن امل

َ
 باغيو كلغوتُوَجُد امل

  تُوَجُد َمَصاِنُع النـَّْفِط ِيف كرتيه. ترغضانوَوَغْريَِها َوِيف 
َياِحيَِّة ِاْهِتَماًما َخاَصا، َفَجاَء السُّيَّاُح َوِجبَاِنِب َذِلَك ِاْهَتمَّْت اُحلُكوَمُة بِالصِّ  ِبَالِدنَا  إىلَناَعِة السِّ

َياِحيَّ  ََناِظِر الطَِّبيِعيَِّة َوالَتَمتُِّع ِجبََماِهلَا. َوبِالصَِّناَعِة السِّ
ِة ِاْزَداَدْت ِبَالُدنَا ِمْن َأْحنَاِء الَعاَملِ◌ ِلُمَشاَهَدِة امل

  ى الدَّْخِل السََّنِويِّ الَكِثِري َكلَّ َسَنٍة.ُشْهَرًة َوَحَصَلْت َعلَ 
ُْنَتَجاِت الصَِّناِعيََّة  

ِم ِيف َجمَاِل الصَِّناَعِة تـُْعِطي  إىلَوَأْصَدَرْت َمالِيزِيَا امل َخارِِج الِبَالِد. َوالتـََّقدُّ
َالِيزِيَِّني . َونـََتَمنَّـى َأْن َنُكوَن بِ 

َمًة ِيف َسَنِة فـَُرَص الَعَمِل لِلُمَواِطِنَني امل   . 2020َالًدا ُمتَـَقدِّ
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 ]درجتان[           ؟منذ االستقالل كيف كانت ماليزيا )1

............................................................................... 

  ............................................................................... 

 ]درجتان[            بالد صناعية ؟ إىلولت ماليزيا حت مىت )2

............................................................................... 

  ............................................................................... 

 ]درجتان[            كم تنقسم  الصناعة يف ماليزيا ؟  إىل )3

............................................................................... 

  ............................................................................... 

 ]درجتان[              ؟ ذكر اثنني من الصناعة الثقيلةأ )4

............................................................................... 

  .............................................................................. 

 ]درجتان[            ؟ ماذا انتجت املصانع للصناعة اخلفيفة )5

............................................................................... 

............  ................................................................... 

 ]درجتان[            ما هي املنطقة الصناعية يف كلنتان ؟ )6

............................................................................... 

.........................................................  ...................... 
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 ]درجتان[                اين توجد مصانع النفط ؟ )7

............................................................................... 

  ............................................................................... 

  ]درجتان[                      ملاذا يزور السياح بالدنا ؟  )8

............................................................................... 

  ............................................................................... 

  ]درجتان[                             : هات املرادف للكلمات اآلتية )9

  .…………………:    بالدا)  أ(   

  .…………………:    سنة) ب(  

 
  ]درجتان[                           : ما املضاد للكلمات اآلتية  )10

  …………………:    اخلاصة)  أ(   

  …………………:    الكثري) ب(  

  

  

  

  :السؤال الرابع 
  .مث أجب عن األسئلة اليت تليها التذكرةا اقرأ هذ
  يغ برايكوتث. 2دباوه دغن تليتي دان كمدين جواب سوءالن  تذكرةباخ 
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ِر َويـََتَكلَُّم َعْن ُخطَُواِت النََّجاِح . َوَقاَل بـَْعَد َصَالِة اْلَمْغِرِب ِيف ُمَصلَّى النُّو  ْسَتاُذ َحَسنٌ ألُ قَاَم ا  
:  

ااَلتَّْخِطيُط السَِّلي يَأَساُس النَّ  هُ نَّ ألَ  َحَياتَِنا ِيف  ُم ُمِهمٌّ ِجدًّ ُد َأْن ْعَماِل. ِلَذِلَك ِلَمْن يُرِيألَ ِع اَجاِح ِيف مجَِ
 َحنُْن َتالَ .  ُخيَطَِّط َأْعَماَلُه لَِتُكوَن ُمَنظََّمًة َوُمَنسََّقةً  يـَْنَجَح فـََعَلْيِه َأنْ 

َ
ْدَرَسِة، َعَليَنا َأْن نـَْرُسَم ِميَذ امل

  :َنا لِلنََّجاِح ُخطَُواتِ 

 نَّ ألَ َوِلَماَذا ؟ َهَذا  حلََياِة،ِن اَأْن نـَْلَتزَِم الـَجْدَوَل اْليَـْوِميَّ لِتَـْنِظيِم ُشُؤو بُدَّ لََنا  : الَ   الً أَوَّ 
  َمِة .ْهَداِف اْلَمْرُسو ألَ ِق ااجلَْْدَوَل يُِعُني الشَّْخُص َعَلى َحتِْقي

َنا ا  ثَانًِيا   ِعْلِم .ْسِتْعَداُد التَّاُم ِيف طََلِب الإلِ : َعَليـْ

ُر َوااَلصَّ :  ثَالِثًا  ِعْلِم َعَمٌل ُمْسَتِمرٌّ  َوُهَو َحيَْتاُج نَّ طََلَب الأَ  نـَْعِرفُ ، َكَما تْـَقاُن ِيف الَعَملِ إلِ بـْ
" ِإنَّ اَهللا حيُِبُّ :  َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُل ْكِتَساِبِه . قَاَل الرَُّسو ◌ِ َصْربٍ َوِإتْـَقاٍن إلِ  إىل

  ْن يـُْتِقَنُه "أَ  الً َل َأَحدُُكْم َعمَ ِإَذا َعمِ 

َوْقَت فَأَنـُْتْم ِمَن لذََّهِب فَِإَذا َضيـَّْعُتُم اللَوْقُت أَْمثَُن ِمَن اْقَت. اوَ يـُِّعوا الضَ : َال تُ   رَاِبًعا
  اْخلَاِسرِْيَن .

ُلوا ِيف  الَ ا َأْعَماَلُكْم وَ : َال تـَُؤجُِّلو   َخاِمًسا   الشََّياِطْنيِ  اْلَعَجَلَة ِمن َأْعَمالِ  نَّ ألَ آَدائَِها  تـَتَـَعجَّ

  َعَك ".ُه َقطَ ِبذِْكِر قـَْوِل احلَُْكَماِء : " اَْلَوْقُت َكالسَّْيِف ِإْن ملَْ تـَْقَطعْ  َوَخـَتَم قـَْوَلهُ 

  

 

  ]درجتان[              ؟ ور صلى النّ  ميفمن الذي يعطى التذكرة  )1

  ...............................................................................  
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  ...............................................................................  

  ]درجتان[                   ؟ ألهداف املرسومة يف حياته كيف حيقق التلميذ ا  )2

   ...............................................................................  

  ............................................................................... 

  ]درجتان[                  ر اثنني من خطوات النجاح ؟كأذ   )3

   ...............................................................................  

  ............................................................................... 

  ]درجتان[      ؟ إكتساب العلم  يفالصرب واإلتقان  إىلتاج حنملاذا   )4

  ...............................................................................  

  ...............................................................................  

  ]درجتان[                       ؟ القطعة يفقول احلكماء  ما هو  )5

   ...............................................................................  

............................................................................... 
 
 
 
 

  
  قسم " ج "

  ]درجة  30[
 يف هذا القسم. جميعهااألسئلة أجب عن 

  :السؤال الخامس  
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  هات عبارة مناسبة باللغة العربية عما يأيت.
  توليس اوغكفن يغ سسواى باضي سيتواسي دباوه دالم بھاس عرب.

 
  ممبريتاھو راكن ، ايسيله ماس كامو دغن فركارا يغ برفاءيده.  )1(

    ]درجتان[ 

..................................... .......................................... 

      يغين برفيسه .ااوخفن انتارا دوا اورغ فالجر كتيك   )2(

  ]درجتان[  

   ...............................................................................  

              كفد داتوقث . خرببرتاث يوسف   ) 3(

  ]درجتان[  

.............. .................................................................  

        برماءين ددالم كلس . مالرغ فالجرفغاوس    )4(

            ]درجتان[  

 ...............................................................................  

            ممفرسيال كن ضورو دودوق .  )5(

          ]درجتان[  

 ............................................................................... 
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  :السؤال السادس 
  باستخدام الكلمات أو التراكيب فيها. " ممارسة الرياضة "كّون خمس جمل مفيدة عن 

مغضوناكن فركاتاءن اتاو رغكاي دغن "  ممارسة الرياضة"  تنتنغبينا ليم ايات 

  دبري.ات يغ ك
  
  
  

  

  

  

  

  

  

)1(  ...............................................................................  

)2(  ...............................................................................   

)3(  ..............................................................................  

)4(  .............................................................................    

)5(  ...............................................................................  

 

 

 

 

 املشاهدون

تنشيط  ياجلر 
 العقل

 الروح التعاونية

 ياقة البدنيةاللّ 

ممارسة 
 الرياضة

 النظام والقانون
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  درجات ) 10السؤال السابع ( 

  . الصور اآلتيةلكل صورة من  واحدةكّون مجلة 
  ايات باضي ستياف ضمبر دباوه. ساتوبينا 
 

 )1(  

                             .............................................. 
  ]درجتان[                                    

)2( 

             ..............................................       
  ]درجتان[                             

)3(  
                                          ..............................................  

  ]درجتان[                           

)4(           

             ..............................................  
  ]درجتان[                        

)5(                
               ..............................................      
    ]درجتان[                        
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  قسم "د"

 ]درجة  20[

  :السؤال الثامن 
  كلمة.40ال يقل عدد كلماته ما من املوضوعات اآلتية واكتب  حدااو اخرت موضوعا 

فاته  40يكوت دان توليس مغناءيث تيدق كورغ درفد افيليه ساتو درقد تاجوق بر
   .فركاتاءن

  

  فوائد اإلنرتنت )1(

 حتفال بعيد الفطر املباركالا )2(
 الطالب املتفوق )3(

 أحب اللغة العربية )4(

 

  

 املوضوع :  .......................................................     

  

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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........................................................................................

........................................................................................  

  

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................  

 ]درجة  20[                    
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KERTAS SOALAN TAMAT  
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              PKPSM 

               CAWANGAN KELANTAN 

          

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 

31/1 

 

  BAHASA ARAB 
 

 

اللغة العربية –نظام توزيع الدرجات   
PERATURAN PEMARKAHAN 

Kertas 1 

Ogos 
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  قسم  " أ "

  من هذا القسم. سؤال واحدأجب عن 

  درجة ) 20  السؤال األول (

  امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني.)    أ  

ايسي تمفت كوسوغ دباوه دغن مميليه جوافن يغ بتول درفد فركاتاءن يغ تردافت 
 دالم كوروغن. 

ْقَعِد. ( حسىن -  اهلدى  -   أمحد)
َ
 1) َجيِْلُس ...................... علي امل

 2) َال َيشْ َرُب َخاِيل احلَِليبَ  ألنهُ ......................  طَازًِجا .( لَْيسَ   -   َما  -  ال  ) 

 3) أَتُرِيُد َأْن َتُكوَن ُمَدرًسا  ...................... ُمَهْنِدًسا؟  ( مَ ن  -  أّ مُ   -  ب) 

 4) َكانَ  اجلندى ...................... .    (ُشَجاعٌ   -   ُشَجاًعا  -  شجاٍع ) 

ْخَتَربِ .( َأَحَد َعَشرَ  - َأَحَد َعَشَرةَ  - ِاْحَدى َعَشَرَة) 
ُ
 5) َجيَْتِمُع  ...................... طالًبا يف امل

 6) ...................... يـَُقاُم املهرجان الرياضي يف مدرسِتَك؟ ( َكم - اىل -   َمَىت  )

 7)  ...................... الُكُتُب على الرفِ .  (هِذهِ   -   َهذَ ا  -  هذاِن ) 

ِئي)  َعِلُمونَ ...................... َخيِْلُصوَن ىف َعَمِلِهْم. (الذى - الذين -  اَلالَّ
ُ
 8) َهُؤآلِء امل

) ألمِ الِعْيِد ا  – أمٍ الِعْيِد  - األُمِّ ( ِعْيِد  .ب ......................  األبناء َيْسَتقبل )9  

 10) ِيف الَبْحرِ ......................   َكِثريٌَة . (َأْمسَاكٌ  -  األمساكُ   -  السَِّمَك  )

 

   ]درجات 10[                      
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  ا :هَ بُـ اسِ نَ ا يُـ  مَ َىل إِ  ةِ يَ اآلتِ  اتِ ارَ بَ العِ  َحوِّلْ ) بـ

 يغبرفندوكن  فركاتاءن  ثبرايكوت مغيكوت كسسواين  2توكركن ايات    

  دبري:

  بـَْيِتَك  " . !  اُْدُخْل اىل طفل "  يا  
  
  . بيتكما !  اُْدُخَال  ِاَىل   ن   طفاليا   )  اَنـُْتَما : 1
  
  .بيتكم !   اُْدُخُلوا اىل    أطفاليا    )  اَنـُْتم  : 2
  
  .بيتِك  !    اُْدُخِلي  اىل   طفلةيا    )  انِت :  3
  
  بيتكما.  !   اُْدُخَال  اىل  طفلتانيا  )  اَنـُْتَما  :   4
  
 .بيتكن  اىل  اُْدُخْلنَّ !    طفالتيا   ُنتَّ :   )  اَنْـ 5

    ]درجات 10[         
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  درجة ) 20السؤال الثاني ( 

 امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني.)   أ  

ايسي تمفت كوسوغ دباوه دغن مميليه جوافن يغ بتول درفد فركاتاءن يغ        
   كوروغن. م تردافت دال

  
 1)  تـَتَـَغرَُّد الطيوُر ......................  َغْصِن الَشَجَرِة . (  ِل -   فـَْوقَ  -   ِيف )

ْكَتَبِة.  ( أُنَاِقشُ  - يـَُناِقُش -   نـَُناِقُش )     
َ
 2) ......................   الَدْرَس  َمَع ُزَمَالِئى يف امل

ْطَبِخ . ( َتْطَبُخ - تْطَبُخ -   َيْطَبُخونَ   )
َ
 3 )  ُهْم ......................  الطََّعاَم يف امل

 4) ...................... األب بنجاِح ابنه  يف اِالْمِتَحاِن . ( فرح  -  فرحت -   فرحن )  

 5)  َلنْ ...................... الِربِّ  َحىتَّ تـَْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن .  ( تـََناُلوا -  تـََناِيل   -  تـََناَل )

 6)  رَأَيتُ ......................الذين يـَْعَمُلوَن يف اَحلْقِل .( الفالحون – الفالحني – الفالحات )

 7)  َيْشَرتِي َعمِّي  ..................دجاجَة يف السُّوقِ .(َثَالَث َعَشَرةَ  - ثَالَثََة َعَشرَ  -  َثَالثََة َعَشَرةَ )

 8)  ...................... رَأُْيَك عن اللعبة الشعبية ؟  (  َهلْ   -  ِلَماذَ ا  -   َما  ).

بـَُها -  ُطالَّبـُُهم ) بـَُها -  الُطالَّ  9)  يـَُعلُِّم اَألَساِتَذُة ...................... ِجبِدٍّ َواْجِتَهاٍد . ( ُطالَّ

 10)  أن هذه األشجار...................... . (َعالِيً ا  -   َعالِيَ ٌة  -  عالَيًة )                      

  ]درجات 10[                                                                              

  
  إىل َما يـَُناِسبُـَها. َأْكِمْل الِعَبارَاِت اآلتَِيةِ  ) بـ
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برايكوت مغيكوت كسسواينث برفندوكن فركاتاءن يغ  2لغكفكن ايات      

.دبري  

       

" ُهَو َيْشَرتُِك يف ُمَسابـََقِة  اَخلطَابَِة  َمَع  َصِديِقِه "      

 1)   ِهَي  تشرتك    يف ُمَسابـََقِة اِخلطَابَِة  َمَع   صديقها  .
 

 2)  ُهْم   يشرتكون   يف  ُمَسابـََقِة اَخلطَابَِة  َمَع  صديقهم  .
 

 3)  ُهنَّ   يشرتكن    يف ُمَسابـََقِة اِخلطَابَ ِة  َمَع   صديقهن .
 

 4)  أَنَا   أشرتك      يف ُمَسابـََقِة اِخلطَابَِة  َمَع  صديقي . 
 

 5)  انِت  تشرتكني   يف ُمَسابـََقِة اِخلطَابَِة  َمَع  صديقكِ  .       

   ]درجات 10[                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم  " ب "

www.papercollection.wordpress.com



6 

 

  درجة ) 20(    السؤال الثالث
 )درجتان(           ؟اللمنذ االستق كيف كانت ماليزيا .1

 . ِبَالًدا زِرَاِعيَّةً  منذ االستقالل كانت ماليزيا

 )درجتان(           ماليزيا إىل بالد صناعية ؟ حتولت مىت .2

 . ِمْن ُمْنَتَصِف الثََّمانِيِنيَّاتِ اِبِْتَداًء ماليزيا إىل بالد صناعية  حتولت

 )درجتان(           إىل كم تنقسم  الصناعة يف ماليزيا ؟ .3

ُتَـَوسَِّطِة َواخلَِفيَفِة.إىل  الصناعة يف ماليزياتنقسم  
 َثالَثَِة أَْقَساٍم : الثَِّقيَلِة َوامل

 )درجتان(             ؟ اذكر اثنني من الصناعة الثقيلة .4

 َهاِصَناَعُة السَّيَّارَاِت َوِصَناَعُة السُُّفِن َوِإْصَالحِ مها :  ن من الصناعة الثقيلةاثنا

 )درجتان(           ؟ ماذا انتجت املصانع للصناعة اخلفيفة .5

َعلََّبةَ  انتجت املصانع للصناعة اخلفيفة
ُ
ْشُروبَاِت امل

َ
ْأُكوَالِت َوامل

َ
   امل

  .َوالصَِّناَعاِت الرِّيِفيَّةَ  َوالصَِّناَعاِت الَيَدِويَّةَ 

  )درجتان(           ما هي املنطقة الصناعية يف كلنتان ؟ .6
 فغكالن خفا.هي يف كلنتان املنطقة الصناعية 

  )درجتان(               اين توجد مصانع النفط ؟ .7
 غضانو.بتر كرتيه توجد مصانع النفط يف

 )درجتان(               ملاذا يزور السياح بالدنا ؟  .8

ََناِظِر الطَِّبيِعيَِّة َوالَتَمتُِّع ِجبََماِهلَا.يزور السياح بالدنا 
 ِلُمَشاَهَدِة امل

 )درجتان(                 :تيةاال للكلمات املرادف هات .9

  عام / حول / فصل / صف:   سنة) ب(  وطنا / دولة / والية :    بالدا)  أ(  .10
  )درجتان(              : االتية للكلمات املضاد ما .11

  القليل:   الكثري) ب(         العامة:    اخلاصة)  أ( 
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  درجة ) 10(    السؤال الرابع
  

  . اْألُْسَتاُذ َحَسنٌ  ِيفْ ُمَصلَّى النـُّْورِ  الَِّذْي يـُْعِطى التَّْذِكَرةَ   )1(

    اةِ يَ احلَْ  نِ وْ ؤُ شُ  مِ يْ ظِ نْ تَـ لِ  يِّ مِ وْ يَـ الْ  لَ وَ دْ اجلَْ ألهداف املرسومة يف حياته بالتزام حيقق التلميذ ا  )2(

ْسِتْعَداُد التَّاُم ِيفْ طََلِب اْلِعْلِم َو اَل  )3( تْـَقاُن ِيف اْلَعَملِ اِثـَْناِن ِمْن ُخطَُواِت النََّجاِح مها اْإلِ ُر َواْإلِ  صَّبـْ

    رٌّ مِ تَ سْ مُ  لٌ مَ عَ  مِ لْ عِ الْ  بَ لَ طَ ألن  إكتساب العلم  يفحتاج إلى الصبر واإلتقان ن  )4(

  اْلِقْطَعِة : " اَْلَوْقُت َكالسَّْيِف ِإْن َملْ تـَْقَطْع ُقِطَعَك ". يفقـَْوُل احلَُْكَماِء   )5(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم " ج "
  يف هذا القسم. جميعهائلة أجب عن األس
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  درجات ) 10(  السؤال الخامس 
  
  . ، إمالء أوقاتك بأمور نافعة ييا صديق  )1

 / إلى اللقاء مع السالمة  )  2

  كيف حالك ، يا اجلد  )3
 ال تلعبوا يف الفصليا الطلبة !   )  4
 إجلس ، يا أستاذ  )  5
  
 
 

 درجات ) 10(   السؤال السادس

 

  ممارسة الرياضةعن  الرسم البياينهذا ) 1  

  الالعب اجليد يلتزم بالنظام والقانون)  2
  الرياضة تبث الروح التعاونية)  3
  من األنشطة النافعة للجسم هي اجلري )  4
  ممارسة الرياضة ضرورى لتنشيط العقل)  5
  ) يفرح املشاهدون بفوز فريقهم  6
  ) حيتاج اجلسم إىل اللياقة البدنية كل يوم 7
  

 درجات ) 10(   السؤال السابع
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  يسبح األوالد يف احلوض)  1
  يعرب الطلبة الطريق)  2
  يتكلم املدير على املنصة)  3
  يساعد الولد صديقه)  4
 تعمل املوظفة يف اإلدارة)  5

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  قسم "د"

 ]درجة  20[
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  :السؤال الثامن 
  كلمة.40ال يقل عدد كلماته ما من املوضوعات اآلتية واكتب  واحدااخرت موضوعا 

برايكوت دان توليس مغناءيث تيدق كورغ درفد  ٢فيليه ساتو درقد تاجوق
  فاته فركاتاءن. 40

 األفكار الرئيسية :

  فوائد االنترنت : .1
  املقدمة : 

  اإلنرتنت أهم وسيلة اعالمية ىف عصر العوملة والتقدم
 من فوائد  اإلنرتنت :

  منكن االتصال بسهولة وسريعة -
  حلوار مع الألصدقاء ىف العاملنتبادل الآلراء وا -
  نعرف القضايا املعاصرة واحلوادث ىف داخل البالد وخارجها -
  نقرأ اجلرائد واألخبار وغريها -
  نستخدم اإلنرتنت إلرسال الرسالة بالربيد األلكرتوىن -
  نبحث عن املعلومات املختلفة بسهولة. -

 اخلامتة : اإلنرتنت مفيد للجميع
 
 
 
 طر المباركاإلحتفال بعيد الف .2

  
 املقدمة : 
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 حيتفل املسلمون بعيد الفطر املبارك ىف أول شهر شوال -
 هذا اإلحتفال إلظهار الشكر و الفرح على نعم اهللا  -

  األفكار الرئيسية :
  استيقظت من النوم مبكرا -  
  أصلى الصبح ىف املسجد مجاعة -  
  لبست اللباس الوطين -  
  وتناولت الفطور مع األسرة -  
    ت إىل املسجد ألداء صالة العيدذهب -  
  زرت اجلار و األقارب واملقابر -بعد الصالة :   
      وتناولت املأكوالت و املشروبات و احللويات اللذيذة -  
  رجعت اىل القرية لزيارة اجلد واجلدة و األصدقاء , هم مسرورون برجوعنا. -و ىف املساء :  
  اخلامتة :

  فطر. كل عام وأنتم خبريأنا أشعر بالفرح الشديد بعيد ال
  

  . الطالب المتفوق3

  حممد طالب متفوق -   املقدمة : 

  يدرس ىف املدرسة جبد ونشاط - األفكار الرئيسية :

  يستيقظ من النوم مبكرا -  
  ويصلى ىف املسجد مجاعة والدعاء هللا -  
  ينتبه إىل شرح املعلمني جيدا -  
  أو خارجه وهو يسأل املعلمني ما مل يفهم سواء ىف الفصل -  
  يراجع الدروس و املناقشة مع أصدقائه -  
  عدم تضييع الوقت ألن الوقت أمثن من الذهب -  
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  وعدم التأجيل ىف أداء الواجبات املنزلية اليوم إىل الغد  -  
  ويستعد ملواجهة اإلمتحان استعدادا كامال -  
  اإلجتهاد أساس النجاح. -  اخلامتة :

 
  

  أحب اللغة العربية.  4 

  ة:املقدم
 أحب اللغة العربية -

  األفكار الرئيسية
  ألن القراءن أنزل باللغة العربية -
  والرسول صلى اهللا عليه وسلم عريب من مكة املكرمة وهى بالد عربية -
  اللغة العربية لغة القراءن ولغة النيب صلى اهللا عليه وسلم ولغة أهل اجلنة -
    نستخدم اللغة العربية ىف العبادات -
  الة نقرأ آيات القراءن و األدعية باللغة العربيةىف الص -
ا من شعائر اهللا -   وقال حسن البنا ىف وصيته " حاول أن تتكلم اللغة العربية الفصحي فا
    اخلامتة : هيا نتعلم اللغة العربية 
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