
 

 

 
 

 

 

 

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG 

 
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 

TAHUN 2011 
 

BAHASA ARAB 
Kertas 1 

Dua jam tiga puluh minit 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak  

1. Tulis nama dan tingkatan anda pada 

petak yang disediakan. 

2. Kertas soalan ini mengandungi empat 

bahagian. Jawab semua bahagian.  

3. Bahagian A  mengandungi dua 

soalan, jawab satu soalan sahaja. 

Bahagian B mengandungi dua 

soalan, jawab semua soalan. 

Bahagian C mengandungi  tiga 

soalan, jawab semua soalan. 

Bahagian D mengandungi empat 

pilihan tajuk, pilih satu tajuk sahaja. 

Kesemuanya tujuh soalan mesti 

dijawab.  

4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada 

ruang jawapan yang disediakan 

dalam kertas soalan ini. 

5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan 

kepada pengawas peperiksaan pada 

akhir peperiksaan. 

 

Untuk Kegunaan Pemeriksa 

Kod Pemeriksa: 

Bahagian Soalan 
Markah 

Penuh 

Markah 

Diperoleh 

 

A 

1 20  

2 20  

 

B 

3 20  

4 10  

C 
5 10  

6 10  

7 10  

D 8 20  

Jumlah  100  

 

 

31/1  

Bahasa Arab 
Kertas 1 
Ogos 
2011 
2½ jam 

Nama : _______________________________ 

Tingkatan : _______________________________ 
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  "أ " قسم 
@.من هذا القسم سؤال واحدأجب عن  @

 

 )درجة  ٢٠(  السؤال األول 

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

≈´ÀiÃ∑ �Ae OØAejM ≠Õ ∆’BMB∑jØ fØie æÃNI ≠Õ ≈ØAÃU …ŒºŒû ≈´e �ÀBIe ÆÃmÃ∑ O∞ó œnÕA.

   
١( يشرِتال ك  طالب___________  _مِمالْقَد ةكُر اراَةب  . )ِى لَإ/ في / ى لَع ( 

 )ااذَم/  فيكَ/هلْ ( الْمجتمع الْماليزِي معروف بِتنوعِ الْمأكُوالَت؟____________  )٢

 )  علَينا / علَيك / علَي . (أَنْ نتعلَّم اللغةَ العربيةَ____________  )٣

 )كُرسي/ كُرسياً / كَراسي . (_________إلستعالَمات مائَةٌ وواحد وستون في غُرفَة ا )٤

 )صار/ لَعلَّ/ لَيس( داتوء سري جنيب تون عبد الرزاق رئيس الوزراِء السادسِ ________ )٥

٦( ملَطَ نب ال سهِالعر ________ __) يالارِي / اللَّيهالن /بي الصاح( 

 ) مسرورونَ /انمسرور /مسرور. (مشاهدة املُباراة أثْناَء____________ ونَ شاهداملُ )٧

٨(  اتضى ____________املمرضاملَر ) نجالعت / نجالعي / جالعت( 

  ) كانِت/  كلذَ/  كلْت(.  ا هفلَطْ تعضري اَالت ماُأل_________   )٩

 )الْعصرِ / الصبحِ / الظُّهرِ( ____________ الفَطور بعد صالة   نأكلُ )١٠
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 .اكْملْ العبارات اآلتيةَ إىل ما يناسبها  )ب

 PBÕA ≈∏∞∏¨ª2 –jIe ≠Õ PBÕA ≈∑ÀfƒØjI SƒÕAÃnn∑ PÃ∏Œ¨ø PÃ∏ÕAjI.  

 
 "  أُسرتي يف القَرية معأَسكُن  أنا"

  
١( هو  ___________  عم ةييف القَر_________________  

٢( هم   ___________  عم ةييف القَر_________________  

٣( هن  ___________  عم ةييف القَر_________________  

  _________________يف القَرية مع  ___________  متنأَ )٤

٥( نحيف ال ___________ ن عم ةيقَر_________________  

    ]درجات ١٠[            
  )درجة  ٢٠(   لثاينالسؤال ا

  .امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني)     أ  
≈´ÀiÃ∑ �Ae OØAejM ≠Õ ∆’BMB∑jØ fØie æÃNI ≠Õ ≈ØAÃU …ŒºŒû ≈´e �ÀBIe ÆÃmÃ∑ O∞ó œnÕAN

@ @@ @

١( ذْيهالَّالطُ بب ________  جزيرة ‘ÀB∏¨ª بالعبارة .  ) في / ملَإِ / نى  ( 

 ) هلْ / نيأَ/  مكَ( ؟     برج فيترونس التوأم قعي________    )٢

٣( راجِتالط عالبات مع  الدرس____________   . )زمهِ الئ /هِزمالئم  /زهِمالئن( 

 )ست/ ستةَ / ستةُ . (حات كُلَّ يومٍصفْ_________ أَقْرأُ القرآن  )٤

٥( كانت  _________جميلتنِي     . )السيارات / السارةُي  / السيارتان(  

٦(  قْتالو _________ كقَطَع هقْطَعإِنْ مل ت ) ِبكالذَّه / ةضكَالف / فيكالس( 
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٧(  اتملاملُس  ___________املَ أمامجِدس) .  نعمتجونَ /يعمتجي /  عمتجت ( 

٨( يا صائمكُألسنت على__________!    نَوم   .)حوا ظُاف/حظْاف / حافظي ( 

 )هؤالء / هذه / هذا ( الطالَّب ؟ ___________ماذا يقْرأُ )٩

 )الظُّهر / الْعصر / رِب الْمغ( ________ بعد تناولِ الغداِء تصلِّي رقَيةُ  )١٠

   ]درجات ١٠  [

  .استبدلْ العبارات اآلتيةَ إىل ما يناسبها ) بـ
PBÕA ≈∑j∑ÃM2 –jIe ≠Õ ∆’BMB∑jØ ≈∑ÀfƒØjI SƒÕAÃnn∑ PÃ∏Œ¨ø PÃ∏ÕAjI.  

 
  "صديقه  البرِيد اِإللكْترونِي إِىليرسلُ  التلميذُ"              

  
١(   نِي إِىل_________ التلميذانوركْتاِإلل درِيالب__________.  

٢(  نِي إِىل_________ التلميذاتوركْتاِإلل درِيالب__________.  

  . __________البرِيد اِإللكْترونِي إِىل_________ التالميذُ    )٣

٤(  اننِي إِىل_________ التلميذتوركْتاِإلل درِيالب__________.  

 . __________البرِيد اِإللكْترونِي إِىل_________ التلميذَةُ   )٥

   

   ]درجات ١٠[        
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  "ب"قسم 
  )درجة ٣٠(

 من هذا القسم مجيعهاأجب عن األسئلة 

  السؤال الثالث
  اقرأ هذه القطعة مث أجب عن األسئلة اليت تليها

U ∆Ae �ŒºM ≈´e �ÀBIe ~ÃªBÕe dBIAÃm LSMÃ∏ÕGjI ≠Õ ≈ªA’Ã . 
 

وعِ اللُّغبأُس ةباسني بِمف ةبِيرالْع ة  ةسردم تي ، أَقَاماضوعِ الْمبالثانوية الوطنية برمت فردانـا اُألس 
زِ اَألولِ حيثُ حصلَت علَـى  الطَّالبةُ مدحية بِنت عبد الْحليمِ بِالْمركَ فَازت وقَد. مسابقَةَ اختبارِ الذَّكَاِء 


bĆnîčšžÌíالكَأسِ الدورِي والْجائزة الْمرافقية مبلَغها خمسونَ ‰  ةسردالْم ةيردم نوفَـةٌ  . مرعةٌ مبطَال يهو
دى مةٌلَدرا قُدا بِأَنَّ لَهيهسةٌ رجِيبع لَهي الذَّكَاِء وف اتانحتي كُلِّ امف اتجرالد نم نيعسالت قا فَوا م .

 ةرِيدج نم يفحقَى الصو"فَالْتريتم "لتةً لحيدم رلَى سع فرهاَعاْحجن :  
  

  بعد فَوزِك ؟  بِالْفَرحِهلْ تشعرِين   :  الصحفي
  .الْفَرحِ والسرورِ والشكْر ِهللا علَى نِعمه وفَضله طَبعا ، أَشعر بِ  :  مدحية

  نجاحك ؟  رارسقُولي لَنا ، ما هي أَ  :  الصحفي
 االهتمامالْجِد واالجتهاد و: وثَانِيا . التشجِيعات واإلرشادات من الْمعلِّمني : أوالً   :  مدحية

  .ى الْمادةالتدرِيبات الْمستمرةُ والْمركَّزةُ علَ: وثَالثًا . لغُ بِاللُّغة الْعربِية الْباَ
  في كُلِّ يومٍ ؟ الْعربِيةَ م ساعةً تدرسني اللُّغةَكَ  :  الصحفي
  . ساعتينِ في نِهاية اُألسبوعِ  ا وأُضيفيومي ساعةً واحدةً أَدرس الْعربِيةَ  :  مدحية

  ني اللُّغةَ الْعربِيةَ ؟نِكَيف تتق  :  الصحفي
اللُّغة الْعربِية في الْمحادثَة والْـمكَالَـمة الْيومية مـع   كُنت دائما أُحاوِلُ استعمالَ  :  مدحية

 نيلِّمعالَِء الْممالزو .  ـبأُحو اصرٍ خفْتي دةَ فيددالْج اتدفْرلُ الْمجا أُسضا أَيأَنو
 ةبِيري الْعف فحالصو الَّتجلَى الْمع االطِّالَع . اتلُومعنِ الْمثَ عحى الْبسالَ أَنو

  .نترنِت ة في اِإلقَة بِالْعربِياِإلضافية الْمتعلِّ
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  أَبوك وأُمك في تعلُّمِ الْعربِية ؟ هلْ يساعدك  :  الصحفي
شيئًا  يعرِفَانالَ ، الَ يستطيع أَبِي وأُمي أنْ يساعدانِي في تعلُّمِ اللُّغة الْعربِية َألنهما الَ   :  مدحية

بِيرالْع ني كُلَّ. ة عتاسربِد انمتها يمهنامِ لَكمتـي  .  االهقُنِي أمافرت ، لَةي كُلِّ لَيف
الْعربِية في الْعطْلَة  دورات والْمحاضرات في مطَالَعتي للدراسة ويرسلُنِي أَبِي إِلَى ال

 ةيسردالْم.  
  نْ ، فَمن يساعدك ؟إِذَ  :  الصحفي
في تعلُّمِ اللُّغة الْعربِية وكَذَلك أَخي الْكَبِري الَّـذي   اَألصدقَاُءيساعدنِي الْمدرسونَ و  :  مدحية

 طسقِ اَألوري الشف اتعامى الْجدإِح نم جرخت قَد.  
  للزمالِء والزميالَت ؟ما هي نصيحتك   :  الصحفي
نصيحتي لَهم ، ليدرسوا بِالْجِد واالجتهاد حتى ينجحوا نجاها باهرا وليكُونوا منبأ   :  مدحية

 هِميدالى وازِ لَدزتاالعرِ ولَ . الْفَخصبِ ورلَى الدع ارس نفَكُلُّ م.  
  .نلْتقي في لقَاٍء آخرٍ س . بارك اُهللا فيك   :  الصحفي
  .اُهللا يبارِك فيكُم جميعا ومع السالَمة   :  مدحية

 
 
 
 
 
 

 ]درجتان[                    ؟ في أي مناسبة أُجريت مسابقة اختبار الذكاء  )١(
..................................................... ......................  

 
  ]درجتان[                ؟ ماذا حصلت مدحية على جناحها يف املُسابقة  ) ٢(

........................................................................... 
 
 ]درجتان[    ؟ هل كانت مدحية طالبة معروفة  لدي مدرسيها وأصدقائها  )٣(

..........................................................................   
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    ]درجتان[                 ؟ من الذي التقى مدحية للتعرف على سر جناحها  )٤(
........................................................................... 

 
 ]درجتان[                   ؟ أذكر سر جناح مدحية يف دراستها  )٥(

 ...........................................................................  
   
 ]درجتان[                               ؟كَيف تتقن مدحيةُ اللغةَ العربيةَ  )٦(  

...........................................................................  
  
 ]درجتان[                                    ؟مدةً درست مدحيةُ اللغةَ العربيةَ كَم  )٧(

...........................................................................  
 
)٨ ( لُّمِ اللغة العربيةعوالدا مدحية يف ت دساعا ال يدرجتان[                ؟ مل[ 

...........................................................................  
  
)٩(  املُ هاترادف لكَللمات اآلتيدرجتان[                                   :ة[  

  : .........................   فازت)   أ(  
 : .........................  أَصدقَاٌء) ب(  

 
  ]درجتان[                               ؟اآلتية للكلمات ضادما املُ  )١٠(
  : .........................    الفَرح)  أ(    

     : .........................   يعرفان )ب(  
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  )درجات ١٠(السؤال الرابع 

@@امث أجب عن األسئلة اليت تليه ةاألتي علوماتاقرأ امل @
≈Õf¿∑ �ŒºM ≈´e �ÀBIe PBøÃº®ø dBI ≈ªA’Ãm LAÃU - SMÃ∏ÕAjI ≈ªA’Ãm: 

 
 

 م ٢٠١١الدورةُ التشجِيعيةُ للتقْيِيمِ الثَّانوِي الْمتوسط لعامِ 
 

خاْرِيالت  
  م ٢٠١١أَبرِيلُ  ١٤

موالي  
  الْخميس
  الْمكَانُ

نِييالد ةطَنِيالو ةوِيبيستاري الثَّان ةسردةُ  مقَاعة  
  الزمانُ

  من الساعة الثَّامنة والنصف صباحا إِلَى الساعة الرابِعة مساًء
  امجالْبر

  االستعداد قُبيلَ االمتحان: الْمحاضرةُ اُألولَى 
  ورشةُ تقْنِيات إِجابة اَألسئلَة: الْمحاضرةُ الثَّانِية 

ثَةُ الْمةُ الثَّالراضح :نيلِّمعالْماِء واآلب ةيعمسِ جيئر نم اتجِيهوالت 
 

ثَةالثَّال ةنالس ةلى طَّلَبع ارِيبإِج ةروالد ههذل ورضالْح 
ازجاِإلن  : 

 قسم اِإلرشادات والتوجِيهات بِالْمدرسة
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١( جأَيامنرقَام هذَا الب؟ ن ي         ) انتجرد( 

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

 

 )درجتان (         ة ؟مىت تنتهِى هذه الدور )٢

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

 

 )رجتان د(       اُذْكُر برنامجين من برامج الدورة )٣

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

 

 )درجتان (       منِ الْمشترِك في هذه الدورة ؟ )٤

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

 

 ) درجتان(       من هو الْمنظِّم لهذه الدورة ؟ )٥

........................................................................................
........................................................................................  
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  "ج " قسم 
  )درجة  ٣٠( 

 .أجب عن األسئلة مجيعها من هذا القسم
  

  :السؤال اخلامس 
  .غة العربية عما يأيتهات عبارة مناسبة بالل

BI –AÃnm ≈∞∏´ÀC oŒªÃMyLjß pB»I �Ae �ÀBIe œmAÃNŒm œ.            
 

)1  (      µ∑B∑ f∞∑ …ŒmB∑ BôjM ≈∞aÀC oªBJû

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

 
)2 (�ƒJm Ãz´Ãƒø ≈∑Ai BNƒŒû 

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

 

)3 (oº∑ �Aee æAÃIjI jU›Ø Æi›ø ÀiÃy  

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

 

)4 (∆D∑BNmÃØj∞∑ ≈∑Ai µUB¨ø  

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

 

)5 (≈»ŒM‹ Ã∑ÃI �AÃJm ~j« ≈∑BMjI  

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 )درجات ١٠( 
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 )درجات ١٠( ال السادسؤالس
 :باستخدام الكلمات أو التراكيب املعدة " حفلة عيد الفطر" كَون مخس مجل مفيدة عن 

≠NƒM PBÕA ¡Œª BƒŒI@@Bحفلة عيد الفطر@B∆’BMB∑jØ ≈∑B√Ãz¨ø ≈´e@–jIe ≠Õ PB∑ –B∏´i ÀBMA.@ @

@ @
١( ________________________________________  

٢( ________________________________________  

٣( ________________________________________  

٤( ________________________________________  

٥( ________________________________________  

 ) درجات ١٠(                                                        
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  حفلة عيد الفطر

  ص/ة العيد
  

 زيارة ا5قارب
  المأكو9ت

  

  الم/بس الجديدة
  

 ة وا5لفةتقوية المحبّ 
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:السؤال السابع   
 

.ة لكل صورة من الصورة اآلتيةكون مجلة واحد  
 �ÀBIe �øBy ≤BŒNm œyBI PBÕC ÃMBm BƒŒI.  

 

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

 ]درجتان [

  
  
  
 

١(  

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

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

  
  
  
 

٢(  

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

 ]درجتان [

  
  
  
 

٣(  

 
.................................................................  
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 ]درجتان [
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Lihat halaman sebelah]                                  

31/1  © 2011 Hak Sektor Pendidikan Islam, JP� Pulau Pinang  
 

"د" قسم   
)درجة  ٢٠(   

:السؤال الثامن   
.كلمة  ٤٠اختر موضوعا واحدا من املوضوعات اآلتية واكتب ما ال يقل عدد كلماته   

∂ÃUBM fØie ÃMBm …ŒºŒØ- fØie ÆiÃ∑ ∂fŒM SÕ’Bƒ¨ø oŒªÃM ∆Ae PÃ∏ÕAjI ∂ÃUBM40 ∆’BMB∑jØ …MBØ 
  

١( ةُأُسديعالس يتر  
٢( ةبِيرالع ةةُ الُّلغيمأَه  
  لِبقْتسي املُف يتِينِمأُ )٣
 االحتفَالُ بِعيد الْمعلِّمين في مدرسيتِْ )٤

  
:  ...................................................املوضوع   
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Bahasa Arab 

Kertas 1 
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  "أ " قسم  
 )درجة  ٢٠(  السؤال األول 

 )     أ  

١( في  
 هل  )٢
 علَينا  )٣
 كُرسياً  )٤

 صار  )٥
 الليايل  )٦

  مسرورونَ )٧

٨(  نجالعي 
٩(   تلك    

  الصب )١٠

 ]درجات ١٠[  

              )بـ
   )١  (هرتهي  وأُس عم ةييف القَر كُنس    
   )٢  (ههم  مترأُس عم ةييسكنون يف القَر   
   )٣(  ههن  نترأُس عم ةييف القَر كُنيس    

    كمتسكنون يف القَرية مع أُسرت متنأَ  )٤(   
  )٥  ( نحنا نترأُس عم ةييف القَر كُننس   

 ]درجات ١٠[

 )درجة  ٢٠(   لثاينالسؤال ا
@)     أ   @@ @

  ىلَإِ )١
 نيأَ )٢
٣( زهِمالئن 
٤( تس 

٥( السيارتان 
٦(  فيكالس 
٧(  اتمعتجم 

٨( حوا ظُاف 

 هؤالء  )٩
 الظهر )١٠
 
 
]درجات ١٠[
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  )  بـ
 )١( الن  التلميذانسرإِال ي نِيوركْتاِإلل درِيهِماىلبقيدص.  
 )٢( لن التلميذاتسرإِ ي نِيوركْتاِإلل درِيهِنىلالبقيدص  
  صديقهِمىلالبرِيد اِإللكْترونِي إِ يرسلُون   التالميذُ) ٣( 
 )٤ (اْالتلميذتالن  نسرإِ  ي نِيوركْتاِإلل درِيهِماىلالبقيدص  
 صديقهِاىلالبرِيد اِإللكْترونِي إِ ترسلُ  ةُالتلميذَ) ٥( 

   ]درجات ١٠[
 

  "ب"قسم 
  السؤال الثالث

 ]درجتان[             ؟ في أيِّ مناسبة أَجرِيت مسابقَةُ اختبارِ الذكاء  )١(
  ةمبناسبة أسبوع اللغة العربي/ أجريت مسابقة اختبارالذكاء 

 )٢ (  قَةها يف املُسابلى نِجاحةُ عدحيم درجتان[               ؟ ماذا حصلت[  
  . واجلائزة املرافقية / على الكأس الدوري/ حصلت مدحية على جناحها يف املسابقة

 ]درجتان[    ؟ هل كانت  مدحية طالبة معروفة لَدي مدرسيها وأصدقائها  )٣( 
  .وفة لَدي مدرسيها وأصدقائهاكانت مدحية طالبة معر/ ,نعم 

   ]درجتان[             ؟ من الذي التقى مدحية للتعرف على سر تفوقها   )٤(
  . مدحية للتعرف على سر تفوقها/ التقى الصحفي 

  ]درجتان[                  ؟ أذكر  سر نجاحِ مدحية يف دراستها  )٥(
  / سر نجاحِ مدحية يف دراستها         
  التشجيعات واإلرشادات من املعلمي -       
  اجلد واإلجتهاد واالهتمام باللعة العربية   -       
  .التدريبات املستمرة واملركزة على املادة   -         

  ]درجتان[                    ؟كَم مدةً درست مدحيةُ اللغةَ العربيةَ يوميا)      ٦(
 .حوايل ساعة واحدة  /لغةَ العربيةَ يوميا درست مدحيةُ ال       

 ]درجتان[                        ؟كَيف تتقن مدحيةُ اللغةَ العربيةَ  )٧(   
  /تتقن مدحيةُ اللغةَ العربيةَ 
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  باستخدام اللغة العربية يف احملادثة مع املعلمني واألصدقاء - 
  بتسجيل املفردات اجلديدة يف الدفتر  - 
  على االت والصحف العربية باإلطالع  - 
 بالبحث عن املعلومات االضافية املتعلقة بالعربية يف النترنت - 

 )٨ (  لُّمِ اللغة  العربيةعوالدا  مدحيةَ يف ت دساعا ال يدرجتان[    ؟مل[  
         لُّمِ اللغة العربيةعوالدا  مدحيةَ يف ت دساعما ال يعرفان  شيئا عن /ال يالعربيةأل 

)٩(  املُ هاترادف لكَللمات اآلتيدرجتان[                                 :ة[  
  جنحت :    فازت)   أ(  
 أصحاب/ رفقاء / زمالء  :  أَصدقَاٌء) ب(  

  ]درجتان[                               ؟اآلتية للكلمات ضادما املُ  )١٠(
  احلزن:     الفَرح)  أ(    

   جيهالن:     عرفاني) ب(  
 
  )درجات ١٠(لسؤال الرابع ا

 
 )درجتان (           أَين يقَام هذَا البرنامج ؟ .١

  الثانوية الوطنية الدينية/ يقام هذا الربنامج  يف قاعة مدرسة بيستاري
 )درجتان (         مىت تنتهِى هذه الدورة ؟ .٢

  مساء/ تنتهي هذه الدورة يف الساعة الرابعة
٣. ةروجِ الدامرب ننِ ميجامنرب اُذْكُر       ) انتجرد( 

  تقْنِيات إِجابة اَألسئلَة ورشةُ: االستعداد قُبيلَ االمتحان و الْمحاضرةُ الثَّانِية : الْمحاضرةُ اُألولَى 
٤. ةروالد هي هذف رِكتشنِ الْم؟ م         ) انتجرد( 

ةروالد هي هذف رِكتشمن الْم  ةالطَّلَب /ثَةالثَّال ةنللس  
 ) درجتان(         من هو الْمنظِّم لهذه الدورة ؟ .٥

 اتهجِيوالتو اتادشاِإلر مسق  ةروالد ههذل ظِّمنالْم /ةسردبِالْم  
 

 
 

www.papercollection.wordpress.com



 

 

  السؤال اخلامس
  يا أخت/ عفوا )  ١( 
  حلظة/ انتظر / يا صديقي) ٢(
  يف الفصل/  تتكلم / ال) ٣(
  اىل املكتبة/ هيا بنا/ يا صديقي) ٤(
 هذه كراسة العمل؟/ سعر/ كم ) ٥(
  

  السؤال السادس
  هذه املعلومات عن حفلة عيد الفطر.١
  يلبس األطفال املالبس اجلديدة. ٢
  لقرية لزيارة األقاربترجع األسرة إىل ا.٣
  تقوم األسرة بزيارة األقارب.٤
  يؤدي املسلمون صالة عيد  الفطر مجاعة.٥
  أذهب إىل املسجد لصالة عيد الفطر.٦
  آكل املأكوالت الكثرية. ٧
  .أصلي صالة عيد الفطر/ صالة عيد الفطر يف املسجد . ٨
  زيارة األقارب لتقوية احملبة واأللفة. ٩

  أحب املأكوالت . ١٠
 

  السؤال السابع
 ميسح الطالب السبورة  -.١

  ميسك الطالب السلة -   
  يقوم الطالب أمام السبورة   - 
 الطالبان يف الفصل  - 
  
  الرجل السيارة/ يسوق السائق . ٢
  يركب الرجل السيارة  - 
  جيلس الرجل يف السيارة - 
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  الربكة/ النهر/ يسبح الرجل يف البحر. ٣
  يف املاء التلميذ/ الولد / الرجل  - 
  القط حتت الكرسي. ٤
  جيلس القط حتت الكرسي - 
  الولد الكتب/ يرتب الطالب. ٥

  الكتب مرتبة على الرف -     
  يأخذ الطالب الكتاب - 
  يقوم الطالب أمام الرف - 
  الكتاب/ يضع الطالب الكتب - 
  الطالب يف املكتبة - 
  الكتب على الرف - 
  الكتب علي املكتبة  - 

 

"د" قسم   
:ثامن السؤال ال  

 

  أسريت السعيدة -
كل يوم نؤدي صالة الصبح مجاعة قبل اخلروج من  - 

  البيت 
  نلتقي يف املساء لتناول وجبة خفيفة وممارسة الرياضة مثل - 

  .لعبة كرة الريش     
يف العطلة نذهب إىل احملالت التجارية للتسويق وأحيانا        - 

  .نذهب إىل األماكن السياحية للرحلة معا 
مد اهللا تعاىل ألننا نعيش يف سعادة وندعو اهللا أن يوفق    حن - 

 .حياتنا 

@M@ أسكن يف أسرة سعيدة , أنا حممد.  
  تتكون أسريت من مخسة أعضاء - 
  يعاجل املرضى واجلرحى, أيب طبيب يعمل يف املستشفى - 
  تعلم الطالب اللغة العربية, أمي معلمة تعمل يف املدرسة  - 
  امعة االسالمية العاملية يف كلية أخي الكبري يدرس يف اجل - 

  الدراسات االسالمية    
  .أنا أدرس يف املدرسة الثانوية يف السنة الثالثة  - 
  أخىت الصغرية عمرها ست سنوات وهي تدرس  -
 .يف روضة األطفال   
@ @@ @@ @@ @
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  أمهية اللغة العربية@@@@-٢
  نستخدم اللغة العربية لالتصال بالشعوب املختلفة اليت  - 

  . ا  يتكلمون   
  يعتمد العلماء على اللغة العربية حينما فسروا القرءان  - 

  .الكرمي   
 وخالصة  إن اللغة العربية مهمة يف حياة املسلمني - 

  اللغة العربية هي إحدى اللغات العاملية - 
  وهي لغة القرءان الكرمي الذي أنزل اهللا على نبينا حممد - 
  يفهمون حمتوىالطالب الذين يتعلمون اللغة العربية   - 
  .القرءان وتعاليمه  
  يف الصالة نقرأ. نستخدم اللغة العربية يف عباداتنا  - 

 . آيات القرءان واألدعية باللغة العربية  
  نستطيع أن نتزود بالعلوم النافعة كالطب والرياضيات  - 

 .والفلسفة وغريها    
  
  أمنييت يف املستقبل -٣

  . أحب أن أكون طبيبا ملساعدة الناس - 
  ذا العمل الشريف أستطيع أن أساعد والدي عندما  - 

  .يصيبان باملرض   
  للحصول على هذه األمنية سأدرس جبد واجتهاد يف  - 

  .مجيع املواد خصوصا يف مواد العلوم    
 وأدعو اهللا تعاىل أن يوفقين يف حيايت  - 

  لكل إنسان له أمنية خاصة  - 
  طب جبامعة مالياأمتىن أن أواصل دراسيت يف كلية ال - 
  وبعد التخرج من اجلامعة أمتىن أن أكون طبيبا ماهرا - 
  الطبيب عمل شريف وجهده عظيم وهو حمترم لدى  - 

  .اجلميع    
 سأعمل يف املستشفى لعالج املرضى واملصابني  - 
  
  االحتفال بعيد املعلمني يف مدرسيت -٤

  بقة   يشترك الطالب واملعلمون يف مسابقات خمتلفة مثل مسا - 
  .كرة   القدم وكرة السلة وشد احلبل وغريها   
  يوزع املدير  اهلدايا لكل معلم والفائزين يف املسابقات - 
  ويف الساعة الثانية عشرة يتناول املعلمون املأدبة اللذيذة  - 

  .مثل األرز واللحوم والفواكه  واحللويات وغريها   
  ينتهي االحتفال يف الساعة الثانية  مساء - 
 يشعر الطالب واملعلمون بالفرح والسرور ذا االحتفال - 

مايو  ١٦تقيم املدرسة حفلة عيد املعلمني يف  - 
  .املاضي   ٢٠١٠

  جيتمع الطالب واملعلمون يف ساحة املدرسة مبكرين - 
  ينشد املعلمون السالم الوطين والنشيد الرمسي للمعلمني - 
مني على  يلقي رئيس الطلبة اخلطبة اخلاصة يشكر املعل - 

  .جهودهم وكفاحهم يف التعليم والتدريس
 تقام الربامج واملسابقات الكثرية يف هذا االحتفال  - 
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