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.أجب عن األسئلة مجيعها. هذه الورقة حتتوي على أربعني سؤاال  

 

عن املفردات ٦ - ١السؤال   

  :هات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية 

  .الناس احترام على األوالد نشأ  )١(

  ________________________: اإلجابة 

    .احملمودة باألخالق تتمسك الطالبة  )٢(

  ___________________ _____: اإلجابة 

  .خمتلفة أعراق من ماليزيا سكان يتكون  )٣(

  ________________________: اإلجابة 

  

  :هات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية 

  .املؤمتر احمللية الصحف مراسلو حضر  )٤(

  ________________________ : اإلجابة 

  .لوجياوكنالتالعوملة و عصر يف اليوم ىيحن  )٥(

  ________________________: اإلجابة 

  .شتىجماالت  يف خارجية عالقات احلكومة تقيم  )٦(

  ________________________: اإلجابة 
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 عن النحو ١٧- ٧السؤال 

  :يأيت فيما وأنواعه التوابع عين

 .الضعفاء سليمان األستاذ يساعد )٧(

________________________: اإلجابة 

 

 .وحيام أعماهلم يف لعمالا جنح )٨(

  ________________________: اإلجابة 

 .املدرسي النشاط يف نيشتركو التالميذ )٩(

________________________: اإلجابة 

 

  

:اآلتية اجلمل من ةباملعر األمساء استخرج  

 .ضيفا املدير استدعى )١٠(

________________________: اإلجابة 

 

 .ليال هذا الرجل غادر )١١(

  ________________________:  اإلجابة

 .اليابان إىل سافرت )١٢(

  ________________________: اإلجابة 
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:تاما إعرابا خط حتتها اليت الكلمات أعرب  

  .فرحنيرجع الالعبون إىل بيوم  )١٣(

  ________________________: اإلجابة 

 .كرة القدم يلعبونالطالب  )١٤(

  ________________________: اإلجابة 

 .الناسعوذ برب قل أ )١٥(

________________________: اإلجابة 

  

  

  :من العبارات اآلتية ني املبنيتنيتبالكلم امأل الفراغني

 .العشرينالواحد ونعيش يف القرن  ______ )١٦(

________________________: اإلجابة 

   

 .كتابا ______ حممد يـقرأ  )١٧(

________________________: اإلجابة 
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عن الصرف ٢٨ - ١٨ل السؤا  

:القوسني بني اليت األفعال من املفعول سمبا اآلتية الفراغات امأل  

  ) عرف(  .املدينة يف________  الرجل هذا )١٨(

  ________________________: اإلجابة 

     ) ازدحم. ( باحلجاج_________  احلرام سجدامل  )١٩(

________________________: اإلجابة   

 

  :قات لكل الكلمات اليت حتتها خطعني نوع الـمشت

  .للبيع جاهزة الكنبة هذه  )٢٠(

________________________: اإلجابة 

   

  .مفتاحيفتح عثمان الباب بالـ  )٢١(

________________________: اإلجابة 

   

  .املدرسة مكتبة يف كثرية الكراسي  )٢٢(

________________________: اإلجابة 
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  : القوسني بني اليت لألفعال مصادر اآلتية الفراغات يف ضع

  ) زرع( . ________  جمال يف أيب يعمل  )٢٣(

  ________________________: اإلجابة 

  ) دخن( .  للصحة مضر __________  )٢٤(

________________________: اإلجابة 

  

  ) اجتهد. (  النجاح سبيل __________  )٢٥(

  ________________________: اإلجابة 

  

  :خط حتتها اليت لألفعال املعتلّ والفعل الصحيح الفعل عين

 .ار ليل واجبام املؤمنون يؤدي  )٢٦(

________________________: اإلجابة 

   

 .نيفرح نتائجهم أخذوا املتفوقون  )٢٧(

________________________: اإلجابة 

   

 .اخلميس يوم يف ةأمين تصوم  )٢٨(

________________________: اإلجابة 
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  عن البالغة ٤٠-٢٩السؤال 

  :يأيت مما الشبة ووجه األداة باعتبار التشبية أنواع بين

  .لطفا الصباح نسيم مثل أنت  )٢٩(

________________________: اإلجابة 

   

  . لؤلؤ املدير  )٣٠(

________________________: اإلجابة 

  

  .السرعة يف خاطف برق السيارة  )٣١(

________________________: اإلجابة 

  

 

  : اآلتية اجلمل من املرسل ااز عالقة بين

  .البالد هذه تعمري يف يد يل  )٣٢(

________________________: اإلجابة 

   

  . القيامة يوم اهللا نعيم يف يعيشون املؤمنون  )٣٣(

________________________: اإلجابة 

  

  .رزقا السماء من لكم وينـزل  )٣٤(

________________________: اإلجابة 
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  : ميز بني التصرحيية واملكنية من االستعارة اآلتية

  .طار اخلرب يف املدينة  )٣٥(

________________________: اإلجابة 

  

  . طلع البدر علينا  )٣٦(

________________________: اإلجابة 

  

   .تكلمت الورود يف البستان  )٣٧(

________________________: اإلجابة 

  

  

  :احلقيقة اللغوية وااز اللغوي يف اجلمل اآلتيةعني 

  .أرسلت احلكومة عيوا إىل أرض العدو  )٣٨(

________________________: اإلجابة 

  

  .تطلع الشمس مشرقة يف الصباح  )٣٩(

________________________: اإلجابة 

  

  .لرأيت البحر يعلّم الناس يف الفص  )٤٠(

________________________: اإلجابة 

  

  

  

KERTAS SOALAN TAMAT  

  

  

  

 


