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  " أ " قسم 
    ]   درجة 20[ 

  من هذا القسم سؤال واحدأجب عن 
   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 ددالم        

  كوروغن . 

 )  ْنيَ حِ الَّ فَ ال/  حُ الَّ فَ الْ /  ةُ حَ الَّ فَ الْ (  .َ _____اَالُرزّ _________   عَ )  بَا 1(
  )  تْ حبََ ا / ذَ حبََ / ذَ  حَ بَ ( ذَ   .مَ نَ لغَ اْ  دٌ مَّ ) _______ حمَُ 2(
  )  ْنيِ بَـ وْ / ثَـ  انِ بَ وْ / ثَـ  بٌ وْ ( ثَـ  .يّ عِ وْ بُـ سْ ألاْ  قِ وْ السُّ  نَ مِ __ُت  _________يْ رَ تَـ شْ ) اِ 3(
  )  انِ حَ تَّ فَ / مُ  حٌ تَّ فَ ٌة / مُ حَ تَّ فَ ( مُ .____  _______  ارُ هَ زْ ْألَ ) اَ 4(
  )  نِ يْ رَ اهِ / مَ  نَ وْ رُ اهِ / مَ  انِ رَ اهِ (مَ .__________  َسْنيِ دِ نْ هَ مُ الْ  نَّ ) إِ 5(
  )  ْنيَ مِ لِّ عَ / مُ  نَ وْ مُ لِّ عَ / مُ  مٍ لِّ عَ ( مُ  .ُة _______ عَ سْ ا تِ نَ تِ سَ رَ دْ مَ  ) ِيفْ 6(
  ا )وْ رُ اكِ ذَ /تُ  نَ وْ رُ اكِ ذَ ا / يُ وْ رُ اكِ ذَ ( يُ  مْ هُ سَ وْ رُ دُ ._______  ملَْ  ذُ يْ مِ الَ لتَّ ) اَ 7(
  )  تُ نْ بِ لْ / اَ  ابُ تَ كِ لْ / اَ  بُ الِ لطَّ ( اَ . جِ رْ الدُّ  نَ مِ  الَقَلمَ ______  ذَ خَ ) أَ 8(
  )  الَ /  َلنْ /  ( ملَْ . هُ سَ وْ رُ دُ  يُّ دِ نْ فَـ أَ   لَ مِ هْ ) _______ يُـ 9(
  ( إىل / على / يف ) . سِ ارِ ملدَ _______ اْ  نَ وْ سُ رِّ ملدَ اْ  لُ مَ عْ ) يَـ 10(

  درجات) 10(  
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 أكمل العبارات اآلتية إىل ما يناسبها . بــــ ) 

  برفندوكن ايات يغ دبري .  برايكوت مغيكوت كسسواين 2كن اياتلغكف

  
    " الّلْيل ِيف  رُ هَ سْ يَ  مُ لِّ عَ ملا اْ ذَ " هَ            

  . ليْ اللّ  يفِ  __________ةُ مَ لّ عَ ُـ امل_______  ( ا )         
  .الّلْيل يفِ  __________انِ مَ املعلّ _______)  2(        
  .الّلْيل يفِ  __________نَ وْ مُ املعلّ _______)  3(       
  .الّلْيل يفِ  __________انِ تَ مَ املعلّ _______ ) 4(       

  . الّلْيل يفِ  __________اتُ مَ املعلّ _______ )5(        
  ) درجات 10( 
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  )درجة 20(  السؤال الثاني
 امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة بني القوسني .  ) أ(

 دالم  درفد فركاتاءن يغ تردافت بتول جوفن يغ  مميليه دغندباوه كوسوغ ايسي تمفت 
  كوروغن .

 / أََمام ) ( َورَاَء / َجاِنبَ  .ُمْومِ أي اِإلَماُم .......................... امللِّ صَ يُ  )1(
 )  فُ قِ / تَ  فَ قَ / وَ  تْ فَ قَـ ( وَ  .مِ لَ لعَ اْ  امَ مَ أَ  يُّ دِ نْ اجلُ ................  )2(
 /  ةُ بَ ذَّ هَ مُ الْ (  .بٌ وْ بُـ ................ حمَْ  ذُ يْ مِ لْ تِ الْ  )3(

ُ
 )  ةٌ بَ ذَّ هَ / مُ  بُ ذَّ هَ امل

 ي )ادِ احلَ ى / دَ حْ / اِ  واحد(  .ابً الِ طَ  نَ وْ عُ بَـ رْ اَ ............ وَ  ةِ قَ رْ لفِ اْ  يفِ  )4(
 )  يْ / كَ  نْ / لَ  نْ ( أَ  .ٍ ئْ شَ  لَّ كُ   مَ لَ عْ ............. أَ   أُ رَ قْـ أَ  )5(
 ا ) رً يْـ ثِ / كَ  ةٌ رَ يْـ ثِ / كَ  رٌ يْـ ثِ .............. ( كَ  احَ فَّ التـُّ  لَّ عَ لَ  )6(
 )  تْ فَ طَ / قَ  فَ طَ / قَ  نَ فْ طَ ( قَ  .اتِ رَ مَ لثَّ ................. اَ  اتُ نَ بَـ لْ اَ  )7(
 )  اعُ بَ / تُـ  اعُ بَ / يُـ  عُ يْ بِ (  يَ . ةُ رَ قَ بَـ ال...........   )8(
 ) ْنيِ تَـ رَ يْـ بِ / كَ  ةٍ رَ يْـ بِ / كَ  ْريٍ بِ كَ (........  ةٍ رَ جَ شَ  تَ حتَْ  لُ جُ لرَّ ا سُ لِ جيَْ  )9(
  )  تـَْلَعِيبْ /  يـَْلَعبَ /  تـَْلَعبْ ( . قِ يْ رِ الطَّ  طَ سْ .......... وَ   الَ ، !يا طالب )10(

  درجات) 10(  
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 " مث غري ما يلزم  طالب"   إىل "طالب"حول الكلمة بــــ ) 
  دان الكوكن فراوبھن يغ سسواي. "طالب"كفد  "طالب"ن توكركن فركاتاء

  
   
  
  

        

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

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

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

...........................................................................................  
  درجات) 10( 

  
  
  
  
  
  
  

ْسَنانَُه أَ ْذَهُب ِإَىل ْاَحلمَّاِم َويـَُنظُِّف صباحا، فـَيَ  السادسةِ  ِمَن النـَّْوِم يف الساعةِ  طالبيـَُقْوُم 
ع َويـَْغَتِسُل َويـَتَـَوضَُّأ ُمثَّ ُيَصلِّْي الُصْبَح. بـَْعَد تـََناُوِل اْلُفُطْوِر َيْذَهُب ِإَىل اْلـَمْدَرَسِة ِباْحلَافلة م

   يف بـَْيِتِه. التدريباتِ  ُمَدرِِّسِه بِاهلُُدْوِء و حيَِلُّ  لفصل َيْسَتِمُع إىل َشرْحِ َأْصِدَقائِِه. يف ا
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 قسم " ب"

  يف هذا القسم جميعها أجب عن األسئلة
 

  ) درجة 20(   ثالثالسؤال ال
  مث أجب عن األسئلة اليت تليها. اقرأ هذه اخلطبة
  .ثيغ برايكوت 2كمدين جواب سوءالن دباوه دغن تليتي اوخافن باخ تيك س 

  
  ! هاتُ كَ َر بَـ وَ  اهللاِ  ةُ محَْ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ الَ لسَّ اَ 
  ،األعزاء َوَأَخَواِيت  يتِ وَ خْ إِ 
 اءِ قَ لْ ِإلِ  كِ ارَ ملبَ اْ  احِ بَ الصَّ  اذَ  هَ ِيف  مْ كُ امَ مَ أَ  فُ قِ ، أَ ةِ يَّ بِ رَ لعَ اْ  ةِ غَ اللُّ  ةُ يَّ عِ ا مجَْ هَ تْـ امَ قَ  أَ ِيت الَّ  ةِ ابَ طَ خلِ اْ  ةِ قَ ابَـ سَ مُ  ةِ بَ سَ ناَ مبُِ 
  ". بِ الِ لطَّ ا لِ هَ دُ ائِ وَ فَـ وَ  ةُ اضَ يَ لرِّ " اَ  عِ وْ ضُ وْ ملاْ  تَ حتَْ  ةٍ زَ جِ وْ مُ  ةٍ بَ طْ خُ 
   ،ميْ رِ لكَ اْ  لُ فْ حلَ ا اْ هَ يـُّ أَ 
 ا ِيف مَّ إِ  ةِ اضَ يَ الرِّ  ةِ سَ ارَ ممَُ  نْ مِ  ِيتْ أْ تَ  يَ هِ وَ . لِ قْ لعَ اْ وَ  مِ سْ جلِ اْ  ةِ حَّ صِ بِ  هُ تُ ايَـ نَ عِ  ةِ اسَ رَ  الدِّ ِيف  بِ الِ الطَّ  احِ جنََ  لِ امِ وَ عَ  نْ مِ 
 لَ قْ ا العَ مً ائِ دَ  طُ شِّ نَ تُـ  يَ هِ . وَ  ةٌ رَ يْـ ثِ كَ   دٌ ائِ وَ ا فَـ هلََ ا وَ دً جِ  ةٌ مَّ هِ مُ  ةَ اضَ يَ الرِّ  نَّ ا أَ نَ فْـ رَ ا عَ مَ ا . كَ هَ جِ ارِ خَ  وْ أَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ 
  . مِ يْ لِ السَّ  مِ سْ جلِ  اْ ِيف  مَ يْ لِ السَّ  لَ قْ لعَ اْ  نَّ ِألَ  هِ بِ احِ صَ لِ  رٌ يْـ خَ  وَ ا هُ مَ  لىَ عَ  لِ وْ صُ حُ لْ لِ 
  ، امُ رَ لكِ اْ  نَ وْ عُ مِ تَ ملسْ ا اْ هَ يـُّ أَ 

 نْ أَ  بُ الِ الطَّ  عُ يْ طِ تَ سْ يَ  كَ لِ ذَ بِ .وَ  ةً يَّ وِ قَ  هُ تُ الَ ضَ عَ  نُ وْ كُ تَ ا. وَ مً يْ لِ ا سَ وًّ منَُ  وْ مُ نْ تَـ  مَ سْ جلِ اْ  لُ عَ ا جتَْ ضً يْ أَ  ةُ اضَ يَ لرِّ اَ    
 ةِ رَ اهِ لبَ اْ  ةِ جَ يْ تِ النَّ  لِ وْ صُ حُ  ىلَ ي إِ دِّ ؤَ تُـ  يَ هِ . وِ ةِ اسَ مَ حلَ اْ وَ  ادِ هَ تِ جْ االِ وَ  دِّ اجلَْ بِ  ةَ عَ وِّ نَـ تَـ مُ الْ وَ  ةَ فَ لِ تَ ملخْ اْ  هُ الَ مَ عْ أَ  يَ ضِ قْ يَـ 
  .    ةِ مَ وْ سُ رْ مَ الْ  افِ دَ هْ ألَ اْ  لىَ عَ  ابِ سَ تِ كْ االِ وَ 
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  أَيـَُّها ْاَحلْفُل اْلَكرِْمي ،
 نِ اوُ عَ تـَّ ال حَ وْ رُ  سُ رُ غْ ا تَـ هَ نـَّ ِألَ  ةِ اضَ يَ الرِّ  اكِ رتَِ  اشْ ا ِيف هَ تَـ بَ لَ طَ  ةُ سَ رَ دْ َـ امل تْ عَ جَّ شَ  دْ قَ  ،ى رَ خْ أُ  ةٍ يَ احِ نَ  نْ مِ وَ 

 ْنيَ بَـ  ةِ مَ يْ لِ السَّ  ةِ سَ افَ نَ مُ الْ وَ  حِ امُ سَ التَّ وَ  مِ اهُ فَ التـَّ بِ  ةِ ميَْ رِ لكَ اْ  قِ َال خْ ألَ اْ  بِ يْ ذِ هْ تَـ  لىَ عَ  مْ هُ دُ اعِ سَ تُ وَ  مْ هِ سِ وْ فُ  نُـ ِيف 
 ةُ احَ بَ السِّ وَ  يُ شْ َـ ملا اْ هَ نْـ مِ  ةً رَ يْـ ثِ كَ   ةُ يَّ اضِ يَ الرِّ  ةُ طَ شِ نْ ْألَ اَ  تْ انَ .كَ  نيَ انِ وَ لقَ اْ وَ  مِ ظُ النُّ  مَ ازَ التِ  مْ هُ مُ لِّ عَ تُـ  كَ لِ ذَ كَ . َو ْنيَ يـِّ اضِ يَ الرِّ 
رَاَسِة وَ هَ رُ يْـ غَ وَ  ةِ اجَ رَّ الدَّ  بُ وْ كُ ُر وَ   مْ هِ لِ بَ قْ تَـ سْ مُ  اءِ نَ بِ لِ  بِ الِ الطَّ  عِ يْ مِ جلَِ  مٌّ هِ مُ  ةِ اضَ يَ الرِّ ا . اَلتـََّواُزُن بـَْنيَ الدِّ
  . هُ اتَ كَ َر بَـ وَ  هُ تَ محَْ ا رَ عً يْـ ا مجَِ نَ يْـ لَ عَ  نَّ ميَُ  نْ أَ  اهللاَ  وْ عُ دْ ا أَ رً يْـ خِ أَ وَ . رِ اهِ بَ لْ اَ 

  
    ]درجتان[                ؟  ةِ ابَ طَ اخلِْ  ةَ قَ ابَـ سَ مُ  تْ امَ قَ أَ  ةٍ يَّ عِ مجَْ  يُّ أَ  )1
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
    ]درجتان[                   ؟  ةُ قَ ابَـ سَ ُـ ملاْ  كَ لْ تِ  تْ مَ يْ قِ  أُ َىت مَ   )2
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
  
    ]درجتان[             ؟ ةِ بَ طْ اخلُْ  عَ وْ ضُ وْ مَ  رْ كُ ذْ ) اُ 3
  

 ----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
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    ]درجتان[                        ؟ لِ قْ لعَ اْ وَ  مِ سْ جلِ اْ  ةُ حَّ صِ  ِيتْ أْ تَ  فَ يْ كَ  )4
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
  
    ]درجتان[           ؟ ةِ اضَ يَ الرِّ  ةِ سَ ارَ ممَُ  دِ ائِ وَ فَـ  نْ مِ  ةً دَ ائِ فَ  رْ كُ ذْ ) اُ 5
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
  
    ]درجتان[                ؟ بِ الِ لطَّ لِ  ةٌ مَّ هِ مُ  ةُ يَّ وِ لقَ اْ  تُ الَ ضَ لعَ ا اْ اذَ مَ ) لِ 6 
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
  
    ]درجتان[                    ؟  ةِ اضَ يَ رِّ الا بِ هَ بتَـ لطَ  ةُ سَ رَ مدْ الْ  تْ عَ جَّ شَ  لْ ) هَ 7
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
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    ]درجتان[                           ؟  رَ اهِ بَ ال مْ هُ لَ بَـ قْ تَـ سْ مُ  الطلبةُ  َىن بَـ  فَ يْ ) كَ 8
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
  
  ]درجتان[                  : ةِ يَ آلتِ اْ  اتِ مَ لِ كَ لْ لِ  فَ ادِ ملرَ اْ  اتِ . هَ 9
  …………………………..ب :الطال  (أ)

  …………………………..اجلسم :  (ب)
  

  ]درجتان[                  : ةِ يَ اآلتِ  اتِ مَ لِ كَ لْ لِ  ادُ ضَ ُـ ا امل. مَ 10
  …………………………..:   (أ) أقف
  …………………………..:  (ب) أمام
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  ) درجات 10السؤال الرابع  ( 
 مث أجب عن األسئلة اليت تليها. واراقرأ هذا احل

  .ثيغ برايكوت 2كمدين جواب سوءالن دباوه دغن تليتي  فربوالن باخ تيك س
 

َلُه ُمَعاذٌ  ةِ طَّ حمََ  ىلَ إِ  دٌ يْ زَ  قَ لَ طَ نْ اِ  نَـُهَما :  احلَْاِفَلِة ِيفْ َسَرْمَنب َوَصاَدَف َزِميـْ   ، َوَجيْرِي احلَِْواُر بـَيـْ
  زيد  :   َكْيَف َحاُلَك ، يَا ُمَعاذ ، َما رَأَيـُْتَك ُمْنُذ َسنَـَواٍت.

  ؟ معاذ :   َاحلَْْمُدِهللا أَنَا ِخبَْريٍ، َهْل أَْنَت ُمَساِفٌر يَا َزْيد
  ن  َوأَْنَت ؟ َماَذا اَأْن أَنـَْتِظَر َعمَِّيتْ ، ِهَي َقاِدَمٌة ِمْن كلنت اِفُر َوَلِكنَّ أُرِْيدَ َال اُسَ أَنَا ،يد  :   الَ ز 

  ُهَنا.   تـَْفَعُل           
ِيتْ ِمبَُناَسَبِة  اْلُعْطَلةِ  ارو ِلزِيَاَرِة َجدِّْي َوَجدَّ   اْلَمْدَرِسيَِّة. معاذ :   أَنَا َسَأْذَهُب ِإَىل جوهور 

  َستُـَغاِدُر ْاَحلاِفَلُة ِمْن ُهناَ. َساَعةٍ  َكمْ زيد  :    
  .  اءً سَ مَ  ةِ ثَ الِ الثَ  ةِ اعَ  السَّ ِيف  ةُ لَ افِ احلَْ  رُ ادِ غَ تُـ معاذ :   سَ 

  لسََّفِر.ا زيد :    َهْل َمَعَك َتْذَكَرةُ  
  ، َاحلَْْمُدلِلَِّه. ِيف اْألُْسبُـْوِع اْملاِضيِّ  هانـََعْم ، ِاْشتَـَريـْتُ  معاذ :  

ارو زيد  :   َمَع َمْن َسُتَساِفُر ِإَىل    ؟جوهور 
  ِة ؟معاذ :   َمَع َواِلَديَّ َوِإْخَواِينْ َوَأَخَواِيتْ.َوأَْنَت يَا َزيد َهْل ِعْنَدَك بـَرَاِمٌج ِيف اْلُعْطَلِة اْلَمْدَرِسيَّ 

ًعا ، أَنَا َوُأْسَرِيتْ َسَنْذَهُب ِإَىل    ِبرُُكْوِب الطَّائَِرِة. لغكاوي   َجزِيـَْرةِ زيد  :   طَبـْ
  ؟ ُهَناكَ مع ُأْسَرِتك معاذ : َكْيَف َستَـْقِضي اْلُعْطَلَة 

َلِة َوأَْيًضا ِلِشَراِء اْحلََلِويَّاِت ِيف ْاَحملالَِّت زيد  : َسنَـْقِضي اْلُعْطَلَة ِبزِ  يَِّة َواْجلُُزِر ْاَجلِميـْ   يَاَرِة ْاَألَماِكِن التَّارِخيِْ
  .   اكَ نَ هُ  التَِّجارِيَّةِ       

  .َسِعْيَدةً السََّفر ، َأَمتَىنَّ َلَك ُعْطَلًة  َذِلكَ  معاذ :   َما َأْروَعَ 
  َسَوَف نـَُقاِبُل َمرًَّة ُأْخَرى . زيد  :   ِإْن َشاَء اهللاَ 
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  معاذ : َوِإَىل اللَِّقاِء.
  زيد  :  َمَع السََّالَمِة.

  
  األسئلة : 

]درجتان[                                                ؟ َحمَطَِّة ْاحلَاِفَلةِ يف  ازيدً َصاَدَف َمْن ) 1

    
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
  
    ]درجتان[                                                         ؟  ِمْن أَْيَن تَْأِيت َعمَُّة زيدٍ ) 2
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
  
ارو )3     ]درجتان[                                           ؟ َمَىت َستُـَغاِدُر ْاحلَاِفَلُة ِإَىل جوهور 
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
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  ]درجتان   [                                      ؟ لغكاوي ةِ رَ يْـ زِ ىل جَ زيد إ بُ هَ ذْ يَ سَ  فَ يْ كَ  )4
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
  
    ]درجتان[                                                      ؟ يـََتَمىنَّ معاذ ِلَصِدْيِقهِ  َذاَما )5
  

----------------------------------------------------------  
  

----------------------------------------------------------  
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 قسم " ج "

  يف هذا القسم جميعها أجب عن األسئلة
  

درجات) 10(     السؤال الخامس  
.عما يأتي هات عبارة مناسبة باللغة العربية  

الم بھاس عرب.توليس اوغكافن يغ سسواي باضي سيتواسي دباوه د  
 

.فجابت  لوكاسي فالجر  برتاث )1  

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

.نددالم ففريقساءبغ يغ برجاي أ كفد وخفن تھنئةأ) 2  

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

.ھرض سباتغ فمباريس فنياضبرتاث  )3  

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

.ن ا مغاجق كاون مغولغكاجي دفرفوستكاءندأ) 4  

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

0ترلوفا ممباوا نوتا يغ دمينتا اوليه ضورو أندا )5  

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

  درجات) 10السؤال السادس (
  .كيب في اإلعالن اآلتيا جمل مفيدة من الكلمة أو التر  خمس كّون

  . كات دالم اعالن يغ برايكوت يااتاو رغكبينا ليم ايات درفد فركاتاءن 
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1 ( -----------------------------------------------------   
2 ( -----------------------------------------------------  
3 ( -----------------------------------------------------  
4 (--------------------------- --------------------------  
5 (------------------------- ----------------------------  
  
  

  درجات) 10السؤال السابع (
  كّون مجلة واحدة لكل صورة من الصور اآلتية.

  .بينا ساتو أيات باضي ستياف ضمبر دباوه

  هامإعالن 
  َمحَْلُة احلََْالِل الدويل

  2011غسطس أ 24:    التاريخ
  :السبت    اليوم
  ليال 8,00 –صباحا   8,00 :    الوقت
  جد الوطين: املس    املكان

  :  رئيس الوزراء ماليزيا  االفتتاح الرمسي
  : توضيح منتجات احلالل واحلرام     اهلدف 
  ومسابقة الطبخ  واملعرض عن منتجات احلالل واحلرام احملاضرة :  األنشطة

  " الحملة مفتوحة للجميع" 
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]درجتان-[- -------------------------- ------                         )1(

                                                       
  
  ]درجتان[----------------- -------- -- -------            )2(
  
  
  
  ]درجتان[-------------------- -------------.                          )3(
  

  
        

]درجتان[------------------- ----- --------                            )4(
    

  
  
  ]درجتان[------------------ ---------------                            )5(

  
  قسم "د"

  درجة ) 20السؤال الثامن ( 
  كلمة.  40واكتب فقرة واحدة عنه ال يقل عدد كلماته  ،اخرت موضوعا من املوضوعات اآلتية
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تيدق  مغنائيث ساتو فرغضن دان توليس ت برايكو 2درفد تاجوق ساتو   فيليه
  فركاتاءن.  40 درفد  كورغ 

  
  .فوائد املكتبة )1(
 .ِيت سَ رَ دْ  مَ ِيف  ْنيَ قِ وِّ فَ تَـ مُ لْ ا لِ ايَ دَ هلَ اْ  عِ يْ زِ وْ تَـ  ةُ لَ فْ حَ  )2(

  .يتهامهأَ وَ  ةِ ثَ يْـ دِ احلَْ  مِ الَ عْ إلِ اْ  لُ ائِ سَ وَ  )3(
 .ةِ بَ وُ بْـ حملَ اْ  ِيتْ سَ رَ دْ مَ  )4(

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

  
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________  

  
KERTAS SOALAN TAMAT 
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  " أ " قسم 
    ]   درجة 20 [
  من هذا القسم سؤال واحدأجب عن 

  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          

  ددالم كوروغن . 

 )  ْنيَ حِ الَّ فَ لْ / اَ  حُ الَّ فَ لْ اَ /  ةُ حَ الَّ فَ لْ ( اَ  زَّ رُ ْألَ ________ اَ ______   عَ )  بَا 1(
  )  تْ حبََ ا / ذَ حبََ / ذَ  حَ بَ ذَ (   مَ نَ لغَ اْ  دُ مَّ ) _______ حمَُ 2(
  ) نِ يْ بَـ وْ ثَـ /  انِ بَ وْ / ثَـ  بٌ وْ ( ثَـ  يعِ وْ بُـ سْ الُ اْ  قِ وْ السُّ  نَ ُت  ____________ مِ يْ رَ تَـ شْ ) اِ 3(
  )  انِ حَ تَّ فَ / مُ  حٌ تَّ فَ مُ /  ةٌ حَ تَّ فَ مُ ___________  (   ارُ هَ زْ ْألَ ) اَ 4(
  )  نِ يْ رَ اهِ / مَ  نَ وْ رُ اهِ / مَ  انِ رَ اهِ مَ __________ ( َسْنيِ دِ نْ هَ مُ الْ  نَّ ) إِ 5(
  )  نَ يْ مِ لِّ عَ مُ /  نَ وْ مُ لِّ عَ / مُ  مٍ لِّ عَ ُة _______  ( مُ عَ سْ ا تِ نَ تِ سَ رَ دْ مَ  ) ِيفْ 6(
  ا )وْ رُ اكِ ذَ /تُ  نَ وْ رُ اكِ ذَ / يُ  اوْ رُ اكِ ذَ يُ  ( مْ هُ سَ وْ رُ ____ دُ ___ ملَْ  ذُ يْ مِ الَ لتَّ ) اَ 7(
  )  تُ نْ بِ لْ / اَ  ابُ تَ كِ لْ / اَ  بُ الِ لطَّ اَ (  جِ رْ الدُّ  نَ مِ  الَقَلمَ ______  ذَ خَ ) أَ 8(
  )  الَ /  نْ لَ /  ملَْ (  هُ سَ وْ رُ دُ  يُّ دِ نْ فَـ أَ   لَ مِ هْ ) _______ يُـ 9(
  )  في( إىل / على /  سِ ارِ ملدَ اْ  _______ نَ وْ سُ رِّ ملدَ اْ  لُ مَ عْ ) يَـ 10(

  درجات) 10(  
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 أكمل العبارات اآلتية إىل ما يناسبها .  ) ب(
  برفندوكن ايات يغ دبري .  برايكوت مغيكوت كسسواين 2كن اياتلغكف

  
    َيْسَهُر ِيف اْلَلْيِل " مُ لِّ عَ ملا اْ ذَ " هَ            

  . الليليف  رُ هَ سْ تَ املـَُعّلَمُة  هذه ( ا )         
  .يف الليل انِ رَ هَ سْ يَ املعّلمان  هذان)  2(        
  .يف الليل نَ وْ رُ هَ سْ يَ املعّلمون  ءالهؤ )  3(       
  .يف الليل انِ رَ هَ سْ تَ املعّلمتان  هاتان ) 4(       

  . يف الليل َيْسهْرنَ املعّلمات  ءالهؤ  )5(        
  ) درجات 10( 
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  )درجة 20(  السؤال الثاني

 امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة بني القوسني .  ) أ(
فن يغ بتول درفد فركاتاءن يغ تردافت اايسي تمفت كوسوغ دباوه دغن مميليه جو

  دالم كوروغن .

 ) َأَمام/ َجاِنَب /  َوَراءَ  ُمْوِم (أي اِإلَماُم .......................... امللِّ صَ يُ  )1(
 )  فُ قِ / تَ  َوَقفَ /  تْ فَ قَـ ( وَ  مِ لَ لعَ اْ  امَ مَ أَ  يُّ دِ نْ اجلُْ ................  )2(
 )  ةٌ بَ ذَّ هَ / مُ  ُمَهذَّبُ الْ /  ةُ بَ ذَّ هَ مُ لْ ا(  .بَ وْ بُـ ................ حمَْ  ذُ يْ مِ لْ تِ لْ ا )3(
 ) يَ ادِ ى / احلَ دَ حْ / اِ  دٌ حِ اوَ (   ابً الِ طَ  نَ وْ عُ بَـ رْ اَ ............ وَ  ةِ قَ رْ لفِ اْ  يفِ  )4(
 ) َكْي /  نْ / لَ  نْ ( أَ ◌ٍ  ئْ شَ  لَّ كُ   مَ لَ عْ ...... أَ .......  أُ رَ قْـ أَ  )5(
رٌ .............. (  احَ فَّ التـُّ  لَّ عَ لَ  )6(  ا ) رً يْـ ثِ / كَ  ةٌ رَ يْـ ثِ / كَ  َكِثيـْ
 )  تْ فَ طَ / قَ  فَ طَ / قَ  نَ فْ طَ قَ (  اتِ رَ مَ ................. الثَّ  اتُ نَ بَـ لْ اَ  )7(
 )  عُ ا بَ تُـ /  اعُ بَ / يُـ  عُ يْ بِ يَ . (ةُ رَ قَ بَـ الْ ...........   )8(
 ) ْنيِ تَـ رَ يْـ بِ / كَ  ةٍ رَ يْـ بِ كَ /  ْريٍ بِ كَ (........  ةٍ رَ جَ شَ  تَ حتَْ  لُ جُ لرَّ ا سُ لِ جيَْ  )9(
  / تـَْلَعِيبْ )  / يـَْلَعبَ  تـَْلَعبْ يا طالب !الَ  .......... َوْسَط الطَّرِْيِق  (  )10(

  
  

  ) درجات 10( 
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 إىل  " الطالب " مث غري ما يلزم  طالب (ب)حول الكلمة 

  

َيْذَهُبونِمَن النـَّْوِم يف الساعة السادسة صباحا،  الطالب ْوُم يـَقُ       نَ َويـَُنظُِّفوْ ِإَىل ْاَحلمَّاِم  ) 1(فـَ
الُصْبَح. بـَْعَد تـََناُوِل اْلُفطُْوِر  )6( ْونَ ُيَصلُّ ُمثَّ ) 5( نَ َويـَتَـَوضَُّأوْ  )4( نَ َويـَْغَتِسُلوْ  )3( ْسَنانـَُهمأَ ) 2(

 إىل َشرْحِ  )9(نَ َيْسَتِمُعوْ . يف الفصل )8(َأْصِدَقاِئِهمْ  عَ مَ  ْدَرَسِة بِاْحلَافلةِ ِإَىل اْلـمَ  )7(نَ وْ َيْذَهبُـ 
   .)12(بـَْيِتِهمْ التدريبات يف  )11(نَ وْ لُّ َيحِ  بِاهلُُدْوِء و )10(ُمَدرِِّسِهمْ 

  
  درجات) 10( 

  المالحظة
 املطلوب عشر كلمات فقط. .1
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  مركه ) 20(   ثالثالسؤال ال
  النص مث أجب عن األسئلة اليت تليها. اقرأ هذا

  .ثيغ برايكوت 2كمدين جواب سوءالن باخ تيك س دباوه دغن تليتي 

  .قامت مجعية اللغة العربية مسابقة اخلطابةأ .1
  .أقيمت تلك املسابقة يف الصباح .2
  .موضوع اخلطبة الرياضة وفوائدها للطالب .3
   .مارسة الرياضةمبتأيت صحة اجلسم والعقل  .4
ة الرياضة هي تنشط دائما العقل / وجتعل اجلسم تنمو منوا سليما/ تكون فائدة ممارس .5

  .عضالته قوية
أن يقضي أعماله املختلفة واملتنوعة  الطالبيستطيع ا  نألالعضالت القوية مهمة  .6

 .جتهاد واحلماسةباجلد واال

ا بالرياضة .7  .نعم، شجعت املدرسة طال

  .الدراسة و الرياضةبىن الطالب مستقبلهم الباهر بالتوازن بني  .8
  / املريد/ الدارس/ املتعلم الطالب : التلميذ  (أ). 9
  اجلسم :البدن   (ب)   

  / أقعد: أجلس  (أ) أقف.10
  :وراء/ خلف  (ب) أمام    

  نظام توزيع الدرجات 
  درجة 20جمموع الدرجات -1
  خيصم نصف درجة من كل إجابة فيها أخطاء لغوية و إمالئية-2
  كل إجابة فيها نقص الفكرة  . خيصم نصف درجة من3
  .  خيصم نصف درجة من كل إجابة بدون املقدمة4
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  مركه ) 10السؤال الرابع  ( 
 اقرأ هذا النص مث أجب عن األسئلة اليت تليها.

  .ثيغ برايكوت 2كمدين جواب سوءالن باخ تيك س دباوه دغن تليتي 

  
  حمطة احلافلة.     يف ازيدً معاذ صادف  .1
  ننت.تأيت عمة زيد من كل .2
ارو يف الساعة الثالثة مساء. إستغادر احلافلة  .3   ىل جوهور 
  بركوب الطائرة. لغكاويىل جزيرة إ سيذهب زيد .4
 .سعيدةيتمىن معاذ له عطلة  .5

 
  نظام توزيع الدرجات 

  درجات 10جمموع الدرجات .1
خيصم نصف درجة من كل إجابة فيها أخطاء لغوية و إمالئية.2  
  . خيصم نصف درجة من كل إجابة فيها نقص الفكرة3
  .  خيصم نصف درجة من كل إجابة بدون املقدمة4
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 السؤال الخامس

 هات عبارة مناسبة باللغة العربية
 توليس اوغكافن يغ سسواي باضي سيتواسي دباوه دالم بھاس عرب.

 
   ½ دارةاإل½ ين أ ½ طالب يا  ½  تلو مسحْ  .1
  ½ خيأيا  ½ حكاجن½ على  ½ ربوكم .2

  ½ سيدي يا ½ هذه املسطرة½  مثن½ كم  .3

  ½  لنذاكر ½   يا زميلي ½ ىل املكتبةإ  ½ اهيَّ  .4
  ½ املذكرات ½ ما محلت  -  نسيت½ يا معلم  ½ نا آسفأ .5

  المالحظة: 
  يخصم نصف الدرجة لألخطاء اإلمالئية واللغوية
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  درجات) 10السؤال السادس (

  الكلمة أو التركيب في اإلعالن اآلتي جمل مفيدة من 5اكتب 
  كات دالم اعالن يغ برايكوت  يابينا ليم ايات درفد فركاتاءن اتاو رغك

  
  .احلالل الدويل محلةهذا اإلعالن عن  .1
 .2011غسطس أ 24مباليزيا يف محلة احلالل الدويل  تاريخ .2
 .السبتمحلة احلالل الدويل يوم  .3
 .صباحا 800/ ثامنة محلة احلالل الدويل يف الساعة ال تبدأ .4
 ليال. 800/ تنتهي محلة احلالل الدويل يف الساعة الثامنة  .5
 .يف املسجد الوطينمحلة احلالل الدويل مكان  .6
   .محلة احلالل الدويلافتتح رئيس الوزراء ماليزيا   .7
  .اليزياممنتجات احلالل واحلرام يف  عن توضيحمحلة احلالل الدويل هدف  .8
 يل هي احملاضرة/ املعرض.لة احلالل الدو محنشطة أمن  .9

  .برامج محلة احلالل الدويل مفتوحة للجميع.10
  

  نظام توزيع الدرجات
  درجات 10جمموع الدرجات -1
  لكل إجابة صحيحة درجتان-2
  خيصم نصف درجة من كل إجابة فيها أخطاء لغوية و إمالئية-3

    املالحظة :أّي إجابة مناسبة مقبولة
     

  درجات) 10السؤال السابع (
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  ّون مجلة واحدة لكل صورة من الصور اآلتية.ك

.بينا ساتو أيات باضي ستياف ضمبر دباوه  
 أمام الفصل.تغين الطالبات  .1
  تنشد الطالبات النشيد. -
 تلبس الطالبات احلجاب. -
  اللوحة وراء الطالبات -
  .يركب الرجل الدراجة البخارية/ النارية .2
 .خيطب الرجل يف املسجد/املصلى .3
  احملاضرةيلقي الرجل اخلطبة/  -
  قف الرجل امام املستمعنيي -
 .يقرأ الطالب القرءان .4
  يلبس الطالب القلنسوة. -
 قع القرءان على املكتب.ي -
  ميسك الطالب القرءان. -
 .سح الطالبة السبورةمت .5
  متسك/ تستخدم الطالبة املمسحة. -
  تنظف الطالبة السبورة . -
  نظام توزيع الدرجات 

  درجات 10جمموع الدرجات -1
  يحة درجتانلكل إجابة صح-2
  خيصم نصف درجة من كل إجابة فيها أخطاء لغوية و إمالئية-3

  املالحظة :أّي إجابة مناسبة مقبولة
                         

  قسم "د"
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  درجة ) 20السؤال الثامن ( 
 نظام توزيع الدرجات

 
  ممتاز جيد ضعيف

2 5-4 -3  8-7 -6 المفردات 
القواعد 4 3 2
األسلوب 4 3 2
الخط واإلمالء 4 3 2

  
  فوائد المكتبة

املكتبة موجودة يف كل مدرسة.وهي مكان للقراءة واملراجعة والبحث.فيها كتب وجمّالت 

وصحف خمتلفة وهي مرتّبة على الرفوف اخلاصة. كثري الطّالب يأتون إىل املكتبة يف األوقات 

للمكتبة .ون مكان للتعليمأحيانا يستعملها املعّلم. الفارغة مثل وقت االسرتاحة وبعد الدراسة.

ا .فوائد كثرية .فيها ميارس الطّالب القراءة واملطالعة واملراجعة والبحث من املواد املقروءة املختلفة

م.لذلك صدق من يقول " إّن املكتبة روضة العلم  م ويوّسعون ثقافا يزيد الطّالب معلوما

  ".واملعرفة

  
سةحفلة توزيع الهدايا للمتفّوقين في المدر   
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.قد حضر عدد كبري من حفلة توزيع اهلدايا للمتفّوقنييف األسبوع املاضي أقامت مدرسيت 
املدعّوين ومنهم كبري الوزراء واآلباء واألمهات وغريهم.وقد افتتحت هذه احلفلة بتالوة بعض 
آيات القرآن الكرمي من أحد الطلبة .وبعد ذلك أنشدت مجاعة من الطالبات بعض األناشيد 

نّصة الكبرية.وبعد اإلنتهاء من األناشيد، ألقى مدير املدرسة كلمته يرّحب فيها باحلاضرين على امل
  مجيعا.مثّ ألقى كبري الوزراء كلمته وأختتمت احلفلة مبأدبة الشاي.

  
 وسائل اإلعالم

وسائل اإلعالم تعّد من ضروريّات احلياة العاصرة لكّل مّنا.فهي تساعدنا يف أمور خمتلفة 
لكبرية . باستخدام اهلاتف اليدوي نستطيع أن نّتصل باآلخرين.ّمث ميكننا أن نعرف لفوائدها ا

األخبار احملّلية أو العاملّية عرب التلفاز أو املذياع أو اإلنرتنيت بسهولة.وكذلك بقراءة الصحف أو 
ئل اجملّلة نستطيع أن نعرف األحداث اليومّية أو األسبوعّية أو الشهريّة.ويف احلقيقة أّن وسا

اإلعالم قد لعبت وما زالت تلعب دورا مهّما يف حياتنا.فال بّد من استخدامها بطريقة صحيحة 
  ملصلحة األمة والشعب.

  
 مدرستي المحبوبة
مدرسيت يف  ، تقعالشيخ حسن سائيلاسم مدرسيت املدرسة الثانوية الوطنّية الدينّية 

إلدارة وخمترب العلوم وخمترب اللغة مسبيلن.يف مدرسيت فناء ومبىن ا رينضمنطقة رمباو بوالية 
مدير  هووغريها.اسم مدير مدرسيت السيد حممد بن علّي،  اجلمعية التعاونيةوفصول ومطعم و 

طّيب ونشيط.أنا دائما آكل األرز يف مطعم املدرسة يف وقت الراحة.هذا املطعم مجيل 
 ةناء مدرسيت واسعف ألنشطة الالصفية،ا يف الشرتاك ونظيف.يف كل مساء أذهب إىل الفناء

  .أنا أحّب مدرسيت ألن معّلميها طّيبون. ةوكبري 
 

www.papercollection.wordpress.com


	N9 SOALAN BAHASA ARAB PERCUBAAN PMR 2011 N9
	N9 skema JAWAPAN BAHASA ARAB PMR N9 2011



