
هذه الورقة حتتوي ىلع 40 سؤاال، 
أجب عن األسئلة مجيعها. املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة.

السؤال 1 إىل السؤال 6 عن املفردات
هات معاين اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:

ادلولة املتقدمة املوجودة هلا خصائص معينة.  )1(
اإلجابة : ________________________  

العالقة الوّدية مهمة يف تكوين األرسة السعيدة.  )2(
اإلجابة : ________________________  

الشعب مالزييا يتكون من أجناس خمتلفة.      )3(
اإلجابة : ________________________  

هات أضداد اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:
ىلع الطالب طاعة املأمورات الطّيبة.  )4(

اإلجابة : ________________________  
مصلحة الشعب تثري أكرث اهتمام ادلولة.  )5(

اإلجابة : ________________________  
يصّدق العّمال  كالم صديقهم.  )6(

اإلجابة : ________________________  
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السؤال 7 إىل السؤال 17 عن انلحو
استخرج اللكمات املبنية مع بيان سبب ابلناء:

األمهات يرشبن احلليب يف املطبخ.  )7(
من يعمل سوءا يـجز به.  )8(

زارنا اثنا عرش طابلا يف القرية.   )9(

سبب ابلناءاللكمات املبنيةالرقم
)7(

)8(

)9(

عّي اتلوابع فيما يأيت مع بيان انلوع:
رجع العمال املتحّمسون إىل بيوتـهم.  )10(

أكلت اعئشة الكعكة سدسها.  )11(
ال حيرض الوزير احلفلة لكن نائـبه.:  )12(

انلوعاتلوابعالرقم

)10(

)11(

)12(
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أعرب اللكمات اليت حتتها خط إعرابا تاما:
رأيت الطائرة بني السحاب.  )13(

اإلجابة : ________________________  
قرأت املجالت هادئا.  )14(

اإلجابة : ________________________  
 

استخرج األسماء اخلمسة مما يأيت مع بيان عالمة إعرابها:
حيتفل املسلمون بعيد األضىح ىف شهر ذي احلجة.  )15(

نظيف فاك بعد انلوم.  )16(
يصيل ذو الكفل صالة العشاء.  )17(

عالمة االعراباألسماء اخلمسةالرقم

)15(

)16(

)17(

السؤال 18 إىل السؤال 28 عن الرصف
استخرج األفعال من القطعة اآلتية مع بيان نوعيها املجردة واملزيدة:

يريد حسني استخراج بطاقة شخصية جديدة. فذهب إىل أخيه وطلب منه أن يصاحبه 
لذلهاب إىل مكتب التسجيل.
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نوع الفعلالفعلالرقم
)18(
)19(

)20(

هات اسم الفاعل من اللكمات اليت حتتها خط فيما يأيت:
نام املريض ىلع الرسير نوما.  )21(

اإلجابة : ________________________  
املهندسون يتجّولون اإلنرتنت بلحث عن املعلومات.  )22(

اإلجابة : ________________________  
يعمل الفالحون يف احلقل.  )23(

اإلجابة : ________________________  

امالء الفرااغت اآلتية باسم اآللة املناسب من األفعال بي القوسي
يستخدم الطالب  ______ لسطر اللكمات. )سطر (  )24(

األم تشرتي _______ احلرارة لفحص ودلها. ) وزن (  )25(

استخرج األسماء املنقوصة واملمدودة واملقصورة من الفقرة اتلايلة: 
يدرس يلع وموىس يف معهد جوهر. وهما يشرتاكن يف مسابقة املناظرة باللغة 

اإلجنلزيية لكأس رئيس الوزراء. وأملهما يعمالن اكلـمحايم.

انلوعاألسماءالرقم

)26(

)27(

)28(
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السؤال 29 إىل السؤال 40 عن ابلالغة
اذكر نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما يأيت :

حنن سواسية كأسنان املشط.  )29(
اإلجابة : ________________________  

رسول اهلل بدر األمة.  )30(
اإلجابة : ________________________  

العالم حبر يف السماحة.  )31(

اإلجابة : ________________________  
 

مزي اجلمل اخلربية من اجلمل اإلنشائية فيما يأيت:  
اعد املسافرون من رحلتهم إىل كمبوديا.  )32(

اإلجابة : ________________________  
قم للمعلم وفه تبجيال.  )33(

اإلجابة : ________________________  
بئس الرجل ابلاحث عن عيوب انلاس.  )34(

اإلجابة : ________________________  

استخرج املجاز يف اجلمل اآلتية:
تبيع الـمحالت اتلجارية األقمشة بثمن رخيص   )35(

اإلجابة : ______________________ 
حيث اإلسالم ىلع حترير الرقاب.  )36(

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

اإلجابة : ______________________ 
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عي مواضع الطباق مع بيان نوعه فيما يأيت:
أحيانا يسكت الطالب يف الفصل وأحيانا يتلكم فيه  )38(

قال اهلل تعاىل : إن اهلل يعلم الرس واجلهر   )39(
)40(  كن إجيابيا وال تكن شخصا ال ينفع 

انلوعالطباقالرقم
)38(

)39(

)40(
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هذه الورقة حتتوي ىلع أربعني سؤاال. 
 أجب عن األسئلة مجيعها: املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة . 

السؤال 1 إىل السؤال 6 عن املفردات 
هات مرادف اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :

بنت احلكومة الفنادق ىلع املستوىيات العاملية.. 1
اإلجابة : ____________________

يستقبل املسلمون العيد مكربين اهلل.. 2
اإلجابة : ____________________

من واجب اإلنسان الرمحة بالضعفاء .. 3
اإلجابة : ____________________

هات أضداد اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية: .
اتلكنولوجيا احلديثة مفيدة لألطفال واملراهقني.. 4

اإلجابة : ____________________
كرم اهلل الصائمني يف رمضان.. 5

اإلجابة : ____________________
اهتّمت الطابلات بواجباتهن.. 6

اإلجابة : ____________________
 

السؤال  7 إىل السؤال 17 عن انلحو 
عّي اخلرب مع بيان نوعه يف اجلمل اآلتية:

ساكن مالزييا يسكنون يف أمن وسالم.. 7
اإلحسان إىل الوادلين واجب ىلع األبناء.. 8
األرسة املتينة أساسها تسامح.. 9

KE
LA

NTA
N 2361/2

2361/2

SULIT 7



انلوعاخلربالرقم

)7(

)8(

)9( 

هات جواب الرشط ملا يأيت :
لو تقرأ كثريا  _______  .. 10

اإلجابة : ____________________
إن تهمل يف عملك _______  .. 11

اإلجابة : ____________________
مىت ترس ىلع ادلرب  _______  .. 12

اإلجابة : ____________________

أعرب اللكمتي اللتي حتتهما خط فيما يأيت إعرابا تاما :
اعد الرجالن من السفر ساملني.. 13

اإلجابة : ____________________
ال تتعودي نفسك ىلع املعصية يا بنيت.. 14

اإلجابة : ____________________

عّي األسماء اخلمسة فيما يأيت ثم بي حكم إعرابها :
يا ذا احلكمة، استخدمها للخريات .. 15
ان أخوهم من انلاجحني يف االمتحان.. 16
مررت بأيخ أمحد.. 17
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حكم اإلعراباألسماء اخلمسةالرقم

)15(

)16(

)17(

السؤال 18إىل السؤال 28 عن الرصف 
زن األفعال اآلتية مع ذكر أحرف الزيادة فيها :

أكرمت. 18
حمارضة. 19
يستمعون. 20

أحرف الزيادةالوزنالرقم
)18(

)19(

)20( 

استخرج من العبارتي اآلتيتي األفعال مع بيان نوعيها الصحيحة واملعتلة :
سأل الطالب املعلم عن ادلرس.. 21
ال تقولوا ادلروس العربية صعبة.. 22

نوع الفعلالفعلالرقم
)21(

)22(
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عّي املشتقات فيما يأيت ثم بّي أنواعها:
غسلت األم مالبس بالغسالة.. 23
السيد هشام حمارض يف اجلامعة اإلسالمية العاملية.. 24
داعء األبوين مستجاب.. 25

أنواعهااملشتقاتالرقم

)23(

)24(

)25(

استخرج بي األسماء املنقوصة واملقصورة واملمدودة لللكمات اليت حتتها خط:
ذهبت سلوى إىل املكتبة يوم السبت.. 26

اإلجابة : ____________________
بإصالح الرايع تصلح الرعية.. 27

اإلجابة : ____________________
ألبناء أمانة للوادلين.. 28

اإلجابة : ____________________

السؤال 29 إىل السؤال 40 عن ابلالغة 
اذكر نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما يأيت:

يا أستاذي، أنت جنم.. 29
اإلجابة : ____________________

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

هو يشبه الفيل.. 31
اإلجابة : ____________________
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عّي بي احلقيقة واملجاز يف العبارات اآلتية: 
رجع ابلحر من القطر.. 32

اإلجابة : ____________________
طلعت ابلدر يف وقت املغرب.. 33

اإلجابة : ____________________
الطيور تطري بني األغصان يف الصباح.. 34

اإلجابة : ____________________

بّي نوع األسايلب اإلنشائية يف العبارات اآلتية مع بيان صيغتها:
ألم تعلم أن هذا املاكن قد زرته من قبل.. 35
اقرأ كتابك واعمل الواجب املزنيل.. 36
ما أحسن األغنياء والفقراء إذا تعاونوا فيما ينفعهم.. 37

صيغتهانوع األسلوب اإلنشايئالرقم

)35(

)36(

)37(

حّدد الطباق اإلجيايب والطباق السليب فيما يأيت:
أنا قادم من املسجد وأرجع من ابليت.. 38

اإلجابة : ____________________
قم مستقيما وال تقم اعجئا.. 39

اإلجابة : ____________________
اقرأ الكتاب وال تقرأ اجلريدة.. 40

اإلجابة : ____________________
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هذه الورقة حتتوي ىلع أربعني سؤاال.
 أجب عن األسئلة مجيعها. املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة.

السؤال 1- 6 عن املفردات
هات معاين اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :

طلب العلم فريضة ىلع لّك مسلم.. 1
اإلجابة : ___________________ 

صالح ادّلين األيّويّب معروف بالقائد العظيم يف اتلاريخ.. 2
اإلجابة : ___________________ 

جاللة الـملك املعّظم هو احلاكم األىلع لـمالزييا.. 3
اإلجابة : ___________________ 

هات أضداد اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :
تقّدم اقتصاد مالزييا تقّدما إجيابّيا.. 4

اإلجابة : ___________________ 
حرض رئيس الوزراء الـمؤتمر ادّلويل يف الرشق األوسط.. 5

اإلجابة : ___________________ 
يصل الزائرون إىل جزر مالزييا بالقوارب الرسيعة. . 6

اإلجابة : ___________________ 

السؤال 7-17 عن انلحو
عي ابلدل يف اجلمل اآلتية مع بيان نوعه: 

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

MELA
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نوعهابلدلالرقم

)7(

)8(

)9(

عّي املنادى مع بيان نوعه مّما يأيت :
يا عبد الرمحن! حافظ ىلع نظام الـمدرسة.   . 10
يا مسلمون! استغفروا إىل اهلل يوميا.. 11
يا أيها الطالب! هيا بنا إىل الـمكتبة.. 12

نوعهاملنادىالرقم

)10(

)11(

)12(

عي األسماء اخلمسة فيما يأيت مع بيان عالمة إعرابها :
حممد وأخوه يتجّوالن يف الـمدينة منذ صباح.   . 13
قابلت أبا عمر يف اإلدارة باألمس.   . 14
ودل صدييق عاكشة يف ذي احلجة.. 15

عالمة إعرابهااألسماء اخلمسةالرقم

)13(
)14(
)15(
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أعرب اللكمات اليت حتتها خط فيما يأيت إعرابا تاما:
العلم نور.   . 16

اإلجابة : ___________________ 
حرض العمال سوى موظف.. 17

اإلجابة : ___________________ 

السؤال 18-28 عن الرصف
امأل الفراغ بكلمة مشتقة مناسبة من مادة )غ-س-ل(:

  ________  ابلنت فاها بعد األلك.  . 18
يف صباح العيد ________ الـمسلمون قبل اذلهاب إىل املسجد . 19
تغسل أيم الـمالبس بـ __________.. 20

    
امأل الفراغ باسم الفاعل املناسب من األفعال اليت بي القوسي:

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

استخرج األفعال املعتلة من العبارات اآلتية مع بيان نوعها:
نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان.. 23
أزور صدييق املريض يف الـمستشىف.. 24
مدرسيت تقع قريبة من مدينة مالك اتلارخيية.. 25

نوعهالفعل الـمعتلالسؤال

)23(
)24(
)25(
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امأل الفراغ باسم اآللة املناسب من األفعال اليت بي القوسي: 
)كنس(. 26 تكنس اتللميذة فصلها بـ ______.    

اإلجابة : ___________________ 
)قّص(. 27 تشرتي أيم الـمسطرة و_____ من ادلاكن. 

اإلجابة : ___________________ 
)نظر(. 28 يراقب قائد اجليش األعداء بـ _______. 

اإلجابة : ___________________ 

السؤال 29 إىل السؤال 40 عن ابلالغة 
عّي ما يأيت سواء لـخايل اذلهن أو للمرتّدد أو للمنكر :

َما ٱلـُمْؤِمنُْوَن إِْخَوٌة ﴾. 29 قال تعاىل : ﴿ إِنَـّ
اإلجابة : ___________________ 

إنك تلصرب عند الغضب. 30
اإلجابة : ___________________ 

إن األمانة مـمدوحة دلى اجلميع.. 31
اإلجابة : ___________________ 

بّي نوع التشبيه فيما يأيت :
ا .. 32 يف رأيي، أنت شمس علوًّ

اإلجابة : ___________________ 
كأن الـجهل يلٌل يف الّظالم.. 33

اإلجابة : ___________________ 
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 من السجع والطباق والـمقابلة فيما يأيت :
ّ

عّي كال
َمْعُروِْف َوٱنَْه َعِن الُمنَْكِر﴾. 34

ْ
ُمْر بِال

ْ
اَلَة َوأ قِِم ٱلصَّ

َ
قال تعاىل : ﴿ يَا ُبيَنَّ أ

اإلجابة : ___________________ 
ا ﴾. 35 قال تعاىل : ﴿إِنَّ َمَع الُعرْسِ يرُْسً

اإلجابة : ___________________ 
36 .﴾ ِْل إَِذا َسَجٰ

َّ
)۱( َوايل ىَحٰ قال تعاىل : ﴿ َوالضُّ

اإلجابة : ___________________ 

َعّي الـجناس غري اتلام فيما يأيت مع بيان السبب :
رحم اهلل من فّك كّفه وكّف فّكه.. 37
 تناولت العشاء يف الـمطعم العريب بعد العشاء.. 38
للك مقام مقال. 39
يركب مجال الـجمل يف حديقة احليوانات. . 40

السبباجلناسالسؤال

37
38
39
40
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هذه الورقة حتتوي ىلع 40 سؤاال، أجب عن األسئلة مجيعها.
املطلوب أن أجيب يف هذه الورقة.

السؤال 1 إىل السؤال 6 عن املفردات
هات مرادف اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:

  طلب العلم فريضة ىلع لك مسلم.. 1
اإلجابة : ___________________ 

  املعارشة احلسنة تنفع انلاس.. 2
اإلجابة : ___________________ 

  حترص احلكومة ىلع احتاد املواطنني.    . 3
اإلجابة : ___________________ 

هات أضداد اللكمات اليت حتتها خط يف مجل اآلتية:
  الصحة ال تتم إال مبمارسة الرياضة.. 4

اإلجابة : ___________________ 
  ارحتل الرجل إىل رساوق.. 5

اإلجابة : ___________________ 
  يزور السياح األماكن اجلذابة.. 6

اإلجابة : ___________________ 
 

السؤال 7 إىل السؤال 17 عن انلحو
استخرج اخلرب مع بيان نوعه :

أبو بكر ودل صاحل.. 7
هلل معك فيما كنت.. 8
املوظف اجلديد مدير رشكة انلفط.. 9

PER
AK
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انلوعاخلربالسؤال
7

8

9

عي ابلدل مع بيان نوعه:
  اعد احلجاج أكرثهم إىل مالزييا.. 10
ألىق ادلكتور إبراهيم احملارضة.. 11
يقلق األعداء من الزعيم شجاعته.. 12

انلوع ابلدلالسؤال
10

11

12

أعرب اللكمتي اللتي حتتهما خط مما يأيت إعرا تاما:   
جتول السياح األماكن السياحية مرسورين.. 13

اإلجابة : ___________________ 
جلس الوزير ىلع الكريس قعودا.. 14

اإلجابة : ___________________ 

عي املنادى يف اجلمل اآلتية مع بيان انلوع:
يا اعملون ! علّموا أوالدكم كالم الرمحن.. 15
  يا ساهرا بالليل! صل هلل ركعتني.. 16
  مىت ستزتوجني  يا زينب ! ؟. 17
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انلوعاملنادىالسؤال
15

16

17

السؤال 18 إىل السؤال 28 عن الرصف
عي الفعل املزيد من العبارات اآلتية مع ذكر حروف الزيادة: 

بائع السمك استيقظ من انلوم مبكرا.. 18
اذلي يوسوس يف صدور الطلبة. . 19
تعلّـم الرؤساء عمارة ابلالد.. 20

حروف الزيادةالفعل املزيدالسؤال
18

19

20

استخرج أسماء املقصور واملنقوص واملمدود فيما يأيت:       
الرايم يريم القنبلة.. 21

اإلجابة : ___________________ 
أيب القايض يف احملكمة.. 22

اإلجابة : ___________________ 

رشب الفىت ماء.. 23
اإلجابة : ___________________ 
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حّول املصادر إىل الفعل
حرض املواطنون إىل االجتماع.. 24

اإلجابة : ___________________ 
انرصاف احلارضين من املجلس مبكرا.. 25

اإلجابة : ___________________ 
قراءة الكتب مهمة للطلبة.. 26

اإلجابة : ___________________ 

إمأل الفرااغت اآلتيه باملشتق املناسبة من الفعل ما بي قوسي:
) اتلىق (. 27 حرضنا يف  _________. 
رجع أيب عند  __________الشمس.  )غرب (. 28

السؤال 29 إىل السؤال 40 عن ابلالغة
مزي احلقيقة من املجاز يف العبارة اآلتية:

أخرج هلل انلاس من الظلمات إىل انلور.. 29
اإلجابة : ___________________ 

اكد املعلم أن يكون رسوال.. 30
اإلجابة : ___________________ 

الضفضع يغين األغنية يف القاعة.. 31
اإلجابة : ___________________ 

عي نوع التشبيه فيما يأيت:
قلبه يشبه احلجارة قسوة وصلبا.. 32

اإلجابة : ___________________ 
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أبوك مشس علوا وقمر ضياء وسحاب كرميا.. 33
اإلجابة : ___________________ 

يل أصدقاء مثل انلجم يف السماء.4 34
اإلجابة : ___________________ 

بي نوع األسلوب اإلنشايئ فيما يأيت مع بيان طريقته:
هل فهمت حمتوى ادلرس ؟. 35
يا يلتين كنُت ترابا.. 36
يا ترى من تركب السيارة.. 37

الطريقةنوع األسلوب اإلنشايئالسؤال
36
37
38

عي كال من اجلناس والسجع والطباق يف العبارات اآلتية :    
رب زدين علما وارزقين فهما.. 38

اإلجابة : ___________________ 
للك داء دواء.. 39

اإلجابة : ___________________ 
 العامل بعلمه اعمل واجلاهل جبهاتله واقف.. 40

اجلناس أو السجع أو الطباقاللكمةالسؤال
38
39
40
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هذه الورقة حتتوي ىلع أربعي سؤاال. أجب عن األسئلة مجيعها.

السؤال 1 إىل السؤال 6 عن املفردات
هات معاين اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :

) 1(   شعب مالزييا يّتحدون يف تقدم حضارة ابلالد.    
اإلجابة : ______________________

) 2 (   املدارس ماكن اتلعلم واتلعليم. 
اإلجابة : ______________________

) 3 (  انتقل الودل إىل يابان . 
اإلجابة : ______________________

هات أضداد اللكمات اليت حتتها خط فيما يأيت:
) 4 (  اإلسالم يأمر أمته بأداء األمانة. 

اإلجابة : ______________________

) 5 ( قلة اإلنتاج تسّبب ارتفاع سعر اخلرضاوات.
اإلجابة : ______________________

) 6 (  علينا أن نبتعد عن صفة الكذب واخليانة.
اإلجابة : ______________________

السؤال 7- 17  عن انلحو 
عي انلعت فيما يأىت مع  بيان نوعيه احلقييق والسبيب : 

)7( جزيرة لغاكوي مشهورة بمناظرها اجلذابة.
)8( مررت برجل غنية أمه.

)9( ال يهمل املعلم املرشد الطالب.

P. P
INANG 2361/2
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انلوعانلعتالرقم

)7(

)8(

)9(

حول األفعال الىت بي القوسي إىل احلال املناسب   : 
)10(  يأكل الودل الفطور وهو  __________ . )قعد( 

 )11(  يصيل املسلمون صالة احلاجة  بـــــــ  ___________ .)خشع(
 )12(  ذهب الوادل إىل السوق  __________ السيارة. )ركب(

أعرب اللكمات اليت حتتها خط إعرابا تاما:
)13(  قال تعاىل : » قل هو اهلل أحد « .

اإلجابة : ______________________

)14(  أبوك ذو مال. 
اإلجابة : ______________________

عّي املنادى مع بيان نوعه:
)15(  أرجال كريما ! اذهب إىل اإلدارة .  

)16(  يا أيتها الزوجة ! قويم ألداء الصالة .
)17(  يا أبنايئ ، اخرجوا من ابليت برسعة.

انلوعاملنادىالسؤال

)15(

)16(

)17(
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السؤال 18  - 28  عن الرصف
زِن اللكمات اليت حتتها خط مضبوطا بالشلك:

)18(  العوملة أدت إىل تنّوع اثلقافة.
اإلجابة : ______________________

)19(  يا طالب ، انتبهوا  قبل اإلجابة !
اإلجابة : ______________________

)20(   تستمّر األعمال اجلراحية ثالث سااعت.
اإلجابة : ______________________

استخرج األسماء املنقوصة واملمدودة واملقصورة من الفقرة اتلايلة وعّي نوعه:

“ ينتظر يلّع زميله يف مطار بيناج ادلويل . اسمه طلحة وهو فىت سعودّي. 
طلحة حمام خبري يف عمله. ويأيت إىل مالزييا يلجتمع مع الشعراء غري العرب يف 

امللتىق السنوي .”
انلوعاالسمالرقم
)21(

)22(

)23(

 امأل الفرااغت اآلتية بكلمات مناسبة مشتقة من مادة ) ع - ل - م  (:
)24( اإلنرتنت من وسائل ___________احلديثة.

اإلجابة : ______________________

)25( األستاذ يوسف ____________ زيّك يف املدرسة.
اإلجابة : ______________________
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)26( دوريان _____________ بأيب الفواكه.
اإلجابة : ______________________

امأل الفرااغت اآلتية باسم آلة املناسب مستعينا باللكمات اليت بي القوسي:
) ذاع ( )27(  حتب فاطمة سماع األناشيد يف _________  

اإلجابة : ______________________

) درج ( )28(  ركب اتللميذ ________ إىل املدرسة .  
اإلجابة : ______________________

السؤال 29  - 40  عن ابلالغة 
عّي احلقيقة واملجاز يف العبارات اآلتية :

)29( اجلهل عدو العالم.
اإلجابة : ______________________

)30( سار انلرص يف املعركة.  
اإلجابة : ______________________

)31( الوقت اكلسيف يف القطع. 
اإلجابة : ______________________

استخرج املجاز املرسل مع بيان عالقته:
)32( قال اهلل تعاىل: »وآتوا ايلتاىم أمواهلم«. 

)33 ( الاكتب يؤلف حرفا هاما يف كتابه.
)34( قال اهلل تعاىل: »فليدع نادية سندع الزبانية«.
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عالقةاملجاز املرسلالرقم
)32(

)33(

)34(

بّي نوع األسلوب اإلنشايئ يف اجلمل اآلتية مع بيان طريقته :
)35( قال اهلل تعاىل: »أغري اهلل تدعون«.

)36( قال اهلل تعاىل: »والضىح والليل إذاسج«. 
)37( قال اهلل تعاىل: »وقال الاكفر يا يلتين كنت ترابا”.

طريقةنوع األسلوب اإلنشايئالرقم
)35(

)36(

)37(

مزّي الطباق واملقابلة من العبارات اآلتية :

)38( قال تعاىل :” أومن اكن ميتا فأحيينه«.
اإلجابة : ______________________

)39(  من أراد ادلنيا فعليه بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم.
اإلجابة : ______________________

)40(  ال خترجوا من عّز الطاعة إىل ذّل املعصية.
اإلجابة : ______________________
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SARAWAK
هذه الورقة حتتوي ىلع 40 سؤاال، أجب عن األسئلة مجيعها.

املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة.

السؤال 1 إىل السؤال 6 عن املفردات
هات معاين اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:

ال ينال الطالب الفوز بعد اجلد واالجتهاد.. 1
اإلجابة : ________________________

حثت احلكومة شعبها ىلع تعلّم اللغات املتعددة.. 2
اإلجابة : ________________________

يدرّس أيب يف املدرسة العبقرية.. 3
اإلجابة : ________________________

هات أضداد اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:
اجتمع أهل القرية يف القاعة العامة.. 4

اإلجابة : ________________________
السالم يف بداية الكالم.. 5

اإلجابة : ________________________
تَعدُّ مالزييا أكرب دولة إنتاجا للمّطاط.. 6

اإلجابة : ________________________
 

السؤال 7 إىل السؤال 17 عن انلحو
استخرج احلال مع بيان نوعها من العبارات اآلتية:

يشاهد أمحد اتللفاز وهو يضحك.. 7
اعدت الطائرتان ساملتني.. 8
خطب اخلطيب ىلع املنري باحلماسة.. 9

2361/2

2361/2

SULIT 27



نوع احلالاحلالالسؤال
)7(

)8(

)9(

عّي املنادى مع بيان انلوع:
يا عبد اهلل، ملاذا تضحك؟.. 10
يا اغفلني، انتبهوا.. 11
أي يلع، أنصت عند رشح املعلم.. 12

نوع املنادىاملنادىالسؤال
)10(

)11(

)12(

استخرج األسماء املبنية فيما يأيت مع بيان السبب: 
احلياة اآلن ختتلف من احلياة يف املايض.. 13
هؤالء األطباء يعاجلون املرىض يف املستشىف.. 14
من يعمل سؤءا جيز به.. 15

سبب ابلناءاألسماء الـمبنيةالسؤال
)13(

)14(

)15(
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اعرب اللكمات اليت حتتها خط فيما يأيت إعرابا تاّما: 
أمحد وحفيظ يذهبان إىل املركز.. 16

اإلجابة : ________________________
وصلت الطابلات إال طابلة.. 17

اإلجابة : ________________________

السؤال 18 إىل السؤال 28 عن الرصف
مزّي بي املقصور واملنقوص واملمدود يف اجلمل اآلتية:

بنت احلكومة املستشىف ادلويل يف ألور سرت.. 18
اإلجابة : ________________________

حكم القايض ىلع املجرم باإلعدام.. 19
اإلجابة : ________________________

العلم اكنلور يف الضياء.. 20
اإلجابة : ________________________

امأل  الفرااغت باملصادر املناسبة من األفعال اليت بي القوسي:
)جهد(. 21 من صفة الطالب املثايل  ____ يف طلب العلم.   
شهر رمضان هو شهر للتقرب إىل اهلل و  ____ من اذلنوب.      )استغفر(. 22

)قابل( . 23 يواجه الطالب _______ قبل اتلحاق اجلامعة.   

اجعل اللكمات اليت حتتها خط يف العبارات اآلتية اسما فاعال :
انظر ما قال وال تنظر من قال.. 24

اإلجابة : ________________________
تنافس املشاركون يف املباراة.. 25

اإلجابة : ________________________
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عّي األفعال املزيدة يف القطعة اآلتية مع ذكر أحرف الزيادة:
يستقبل املسلمون رمضان باتلجمع يف املساجد ويتبادلون اتلهاين بعضهم بعضا. 

وتفتح املساجد أبوابها طوال هذا الشهر وتُضاء املآذن املرتفعة.

أحرف الزيادةاألفعال الـمزيدةالسؤال
)26(
)27(
)28(

السؤال 29 إىل السؤال 40 عن ابلالغة
مزّي احلقيقة  من املجاز يف العبارات اآلتية :

عمر اكلفيل يف القوة.. 26
اإلجابة : ________________________

تويف انلجم أمس فبىك انلاس.. 27
اإلجابة : ________________________

السيارة احلديثة تسبب احلادثة.. 28
اإلجابة : ________________________

ما نوع األسلوب اإلنشايئ فيما يأيت مع بيان طريقته:
يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة.. 29
بئس الرجل ابلاحث عن عيوب انلاس. . 30
وال تفسدوا يف األرض بعد اصالحها.. 31
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طريقتهنوع األسلوب اإلنشايئالسؤال
)32(
)33(
)34(

اذكر نوع التشبيه باعتبار األداة  ووجه الشبه من العبارات اآلتية:
كأن حديثه عسل حالوة.. 35

اإلجابة : ________________________
جبني فالن كصفحة املرأة صفاءا وتأللؤا.. 36

اإلجابة : ________________________

عّي نوع املحسنات ابلديعية مما يأيت:
للك مقام مقال.. 37

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

اإلجابة : ________________________
والضىح والليل إذا سج.. 39

اإلجابة : ________________________
وأنه أضحك وأبكى.. 40

اإلجابة : ________________________

KERTAS SOALAN TAMAT
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SBP هذه الورقة حتتوي ىلع 40 سؤاال، أجب عن األسئلة مجيعها.
املطلوب أن أجيب يف هذه الورقة.

السؤال 1 إىل السؤال 6 عن املفردات
هات معاين اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:

العقالء جيتنبون عن املعايص.. 1
اإلجابة : ________________________

يا بنيت! ارتدي املالبس انلظيفة.. 2
اإلجابة : ________________________

أعطى األثرياء الفقراء صدقاتهم.    . 3
اإلجابة : ________________________

هات أضداد اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:
ال تتوضأ باملاء احلار.. 4

اإلجابة : ________________________
اهتمت املواطنات بواجباتهن.. 5

اإلجابة : ________________________
الطبيبان فاشالن يف العملية اجلراحية.. 6

اإلجابة : ________________________
 

السؤال 7 إىل السؤال 17 عن انلحو
استخرج احلال مع بيان نوعه من اجلمل اآلتية :

قام الضيوف يكرمون الوزير.. 7
السائقون يقودون السيارت هادئني.. 8
يهنئين الزمالء وهم يمدحونين. . 9
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نوع احلالاحلالالسؤال
)7(
)8(
)9(

استخرج خربا من القطعة اآلتية  مع بيان نوعه: 
العمل أساس اتلقدم وانلجاح، وهو من واجبات احلياة. والعمل وسيلة للحياة 

السعيدة، فنجاح األمة يرجعإىل االجتهاد واإلتقان.

انلوعاخلربالسؤال
)10(
)11(
)12(

أعرب اللكمات اليت حتته خط فيما يأيت إعرابا تاما:
أعلن وزير الرتبية نفسه نتيجة االمتحان.. 13

اإلجابة : ________________________

أنفقت بعض األموال ملساعدة املحتاجني.. 14
اإلجابة : ________________________

استخرج املستثىن والستثىن منه  فيما يأيت :
قرأت املجلة إال صفحة.. 15
قام الرجال غري زيد.. 16
اعدت النساء عدا فاطمة.. 17

2361/2

2361/2

SULIT 33



املسنثىن منه املستثينالسؤال
)15(
)16(
)17(

السؤال 18 إىل السؤال 28 عن الرصف
استخرج األسماء املنقوصة واملمدودة واملقصورة  من الفقرة اتلايلة:

يزتوج القايض من امرأة اسمها فاطمة. ورزق اهلل هل ودلا صاحلا اسمه مصطىف 
وبنتا واحدة اسم زهرة. وقبل نومهما حيبان أن يسمعا قصص األنبياء من 

وادليهما.

انلوع األسماءالسؤال
)18(
)19(
)20(

حّول املصادر اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية إىل فعله:
يفرح األبناء بـعودة األب من السفر.. 21

اإلجابة : ________________________

يشرتك الطالب يف سباق اجلري.. 22
اإلجابة : ________________________

قام الطالب احرتاما للمعلم.. 23
اإلجابة : ________________________
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هات اسم الفاعل من اللكمتي اللتي حتتهما خط:
رأيت حممدا وهو يقرأ الكتاب.. 24

اإلجابة : ________________________

يستغفر العبد الصالح ربه يف لك أوقات.. 25
اإلجابة : ________________________

استخرج األفعال من القطعة اآلتية  مع بيان نوعيها املجردة واملزيدة:
حرض املسلمون حفلة عيد الفطر وشعروا بالفرح والرسور. هم يتعارفون 

ويتصافحون فيما بينهم.

نوع الفعلالفعل السؤال
)26(
)27(
)28(

السؤال 29 إىل السؤال 40 عن ابلالغة
بّي نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما يأيت :

أنت شمس ضياء.. 29
اإلجابة : ________________________

أصحايب اكنلجوم بالليل.. 30
اإلجابة : ________________________

وجه األم بدر.. 31
اإلجابة : ________________________
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مزّي احلقيقة من املجاز يف العبارات اآلتية:
جرت السفينة يف ابلحر.. 32

اإلجابة : ________________________

بعثنا العيون إىل أرض العدو.. 33
اإلجابة : ________________________

رأيت إبراهيم جيلس يف حديقة ضاحكة.. 34
اإلجابة : ________________________

مزّي السجع والطباق  واملقابلة فيما يأيت:
ال فرق بني الغين والفقري إال باتلقوى. . 35

اإلجابة : ________________________

رأيت أيخ يضحك إذا رّس ويبيك إذا حزن.. 36
اإلجابة : ________________________

احلر إذا وعد وىف وإذا أاعن كىف.. 37
اإلجابة : ________________________

عّي اجلناس مع بيان نوعه  فيما يأيت :
يوم تقوم الساعة يقسم املجرمون ما بلثوا غري ساعة.. 38
يلل دامس وطريق طامس.. 39
ارع اجلار ولو جار.. 40

نوع اجلناساجلناسالسؤال
)38(
)39(
)40(
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هذه الورقة حتتوي ىلع أربعني سؤاال. 
 أجب عن األسئلة مجيعها: املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة .

 
السؤال 1 إىل السؤال 6 عن املفردات 

هات معاين اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :
يعيش املالزييون  يف وئام  وحمبة فيمت بينهم.. 1

اإلجابة : ____________________
استقبل املسلمون عيد الفطر استقباال حاّرا.. 2

اإلجابة : ____________________
مدير الرشكة يشّجع عّماهل ىلع مزيد من العمل واملثابرة.. 3

اإلجابة : ____________________

هات أضداد اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية: .
اغتسل الفىت باملاء ابلارد.. 4

اإلجابة : ____________________
فتحت األم ابلاب باملفتاح.. 5

اإلجابة : ____________________
أصدر القايض حكما اعدال.. 6

اإلجابة : ____________________
 

السؤال  7 إىل السؤال 17 عن انلحو 
استخرج فعل الرشط وجوابه مما يأيت:

قال اهلل تعاىل: » من يعمل سوءا جيز به «. 7
قال اهلل تعاىل: » إن يشاء يذهبكم ويأت خبلق جديد «. 8
حيثما تستقم يقدر لك اهلل جناحا يف اغبر األزمان.. 9
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جواب الرشطفعل الرشطالسؤال
)7(
)8(
)9( 

استخرج اللكمات املبنية يف العبارات اآلتية مع بيان السبب :
املأكوالت اليت جتّهزها األم ذليذة.. 10
يشارك أربعة عرش طابلا يف األعمال اخلريية.. 11
يا منكويب الفيضان! اصربوا ىلع ما أصابكم من معصية.. 12

السبباللكمات املبنيةالسؤال
)10(
)11(
)12(

أعرب اللكمات اليت حتتها خط فيما يأيت إعرابا تاما :
أصدقايئ يواصلون دراستهم يف مستوى املاجسرت.. 13

اإلجابة : ____________________
بر الوادلين واجب ىلع لك األبناء.. 14

اإلجابة : ____________________

عّي املبدل واملبدل منه يف اجلمل اآلتية :
أعجبين املغيّن صوته.. 15
رّحب رئيس اجللسة حممود قدوم احلارضين.. 16
قرأ اجلد اجلريدة نصفها.. 17
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املبدل منهاملبدل السؤال
)15(
)16(
)17(

السؤال 18إىل السؤال 28 عن الرصف 
استخرج األفعال املعتلة فيما يأيت مع بيان انلوع.

املؤمنون يدعون ربهم يلال ونهارا.. 18
نوى املسلم صوم رمضان.. 19
املسافران باتا يف الفندق يللة أمس .. 20

انلوعاألفعال املعتلةالسؤال

)18(

)19(

)20(

استخرج االسم املقصور واملنقوص واملمدود من الفقرة اآلتية :
تنــّزهت سلىم مع أرستها إىل جزيرة لغاكوي. وهم وصلوا يف ميناء مدينة كواه 

بعد ساعة. وفيها شاهدوا السياح األجانب واملباين الكثرية.

انلوع  األسماءالسؤال

)21(

)22(

)23(
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امأل الفراغ اآليت باسم الفاعل املناسب من الفعلي بي القوسي :
)استخدم(. 1 عدد  _____ اهلواتف اذلكية يزداد يوما بعد يوم.  
)قام(. 2 خيطب اخلطيب وهو  _______ ىلع املنرب.      

اجعل األفعال اليت حتتها خط مصدرا :
استأجر املوظف اجلديد الغرفة املفروشة.. 3

اإلجابة : ____________________
يوسوس الشيطان يف صدور انلاس.. 4

اإلجابة : ____________________
وىق األب اعئلته من األذى.. 5

اإلجابة : ____________________

السؤال 29 إىل السؤال 40 عن ابلالغة 
عّي فيما يأيت نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه:

كأن قلوب األعداء حجارة.. 6
اإلجابة : ____________________

انلاس سواسية كأسنان املشط.. 7
اإلجابة : ____________________

أمرية وردة يف البستان.. 8
اإلجابة : ____________________

حدد األسايلب اخلربية واألسلوب اإلنشائية فيما يأيت: 
نعم العبد إنه أواب.. 9

اإلجابة : ____________________
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يا آدم، اسكن أنت وزوجك اجلنة.. 10
اإلجابة : ____________________

لقد اكن لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة.. 11
اإلجابة : ____________________

عّي الطباق ونوعه فيما يأيت :. 12
أعرف ما لك وما عليك.. 13
امهلل اغفر يل ما قدّمت وما أّخرت.. 14
وننكر إن شئنا ىلع انلاس قوهلم * وال ينكر ون القول  حني نقول.. 15

انلوعالطباقالسؤال
)35(

)36(

)37(

بّي نوع املحّسنات ابلديعية فيما يأيت:
يقيين باهلل يقيين.. 16
يا بيّن، أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر.. 17
ليس العيد من لبس اجلديد، إنما العيد من طااعته تزيد.. 18

نوع املحّسنات ابلديعيةالسؤال
)38(
)39(
)40(

KERTAS SOALAN TAMAT

2361/2

2361/2

SULIT 41



YIK هذه الورقة حتتوي ىلع أربعني سؤاال. 
 أجب عن األسئلة مجيعها: املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة . 

السؤال 1 إىل السؤال 6 عن املفردات 
هات معاين اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :

تتمىن األخت أن تلتحق بادلراسة يف مرص.. 1
اإلجابة : ____________________

زّين انلاس ابليوت باملصابيح يف عيد الفطر.. 2
اإلجابة : ____________________

يعارش شعب مالزييا معارشة حسنة .. 3
اإلجابة : ____________________

هات أضداد اللكمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية: .
يفضل أيب رشاء السلعة املحلية.. 4

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

اإلجابة : ____________________
املؤمن القوي أحب إىل اهلل.. 6

اإلجابة : ____________________

السؤال  7 إىل السؤال 17 عن انلحو 
استخرج ابلدل مع بيان نوعه فيما يأيت:

هذه الربامج نافعة األمة.. 7
فحصت الطبيبة الصيب بطنه.. 8
أعجبتين اتللميذة فطانتها يف ادلراسة.. 9
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نوع ابلدل ابلدلالسؤال

)7(

)8(

)9( 

استخرج احلال مع بيان نوعه من اجلمل اآلتية :
حرض األستاذ واتلالميذ راجعون إىل بيوتهم.. 10
ذهبت ابلنات إىل احلضانة مرسورات.. 11
يلعب عمر الكرة مع أصحابه وسط امللعب.. 12

نوع احلالاحلالالسؤال

)10(

)11(

)12(

أعرب اللكمات اليت حتتها خط فيما يأيت إعرابا تاما :
كتبت الطابلة الرسالة إىل صديقتها كتابتني.. 13

اإلجابة : ____________________
يعود األوالد قبل غروب الشمس.. 14

اإلجابة : ____________________

عّي املنادى مع بيان نوعه يف اجلمل اآلتية :
 أيا خادل ماذا تشرتي؟.. 15
هيا طابلا علما ال تضيع أوقاتك.. 16
يا سيف ابلحر إىل أين أنت؟.. 17
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نوع املنادىاملنادىالسؤال
)15(

)16(

)17(

السؤال 18إىل السؤال 28 عن الرصف 
عّي األفعال املزيدة ثم استخرج أحرف الزيادة فيما يأيت:

اخرّض العشب بعد نزول املطر الغزير.. 18
املجاهدون انترصوا ىلع األعداء.. 19
يشّجع املعلم طالبه ىلع حب ابلالد.. 20

أحرف الزيادة الفعل املزيدالسؤال

)18(

)19(

)20( 

هات مصدرا لللكمات اليت حتتها خط فيما يأيت :
اتلجار مبتسمون إىل املشرتي .. 21

اإلجابة : ____________________
املهندسات يناقشن عن املرشوع.. 22

اإلجابة : ____________________
املوظف يصّل الظهر يف املسجد.. 23

اإلجابة : ____________________
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امأل الفراغ اآلتية باسم املفعول املناسب من األفعال بي القوسي :
)علّم(.. 24  قاعة املدرسة مملوءة بـ  ________.  
)قرأ( . 25 افتتح احلفل بتالوة آيات القرآن تالها  _____ الشهري.  
)شّجع(. 26 يفرح ______ بفوز فريقه.  

امأل الفراغ اآلتية باسم اآللة املناسب من األفعال بي القوسي :
)نفخ(. 27 يشرتي حممد  _______ يف ادلاكن.  
)ظّل(. 28 استخدم زيد _______ عند نزول املطر.  

السؤال 29 إىل السؤال 40 عن ابلالغة 
مزّي بي احلقيقة اللغوية واملجاز اللغوي فيما يأيت:

ال تصاحب الرجل ذا الوجهني.. 29
اإلجابة : ____________________

ينشد القمر يف املنصة.. 30
اإلجابة : ____________________

الوردة تفتحت يف الربيع.. 31
اإلجابة : ____________________

عّي اجلمل اخلربية واإلنشائية فيما يأيت: 
قال تعاىل: أين رشاكءكم اذلين كنتم تزعمون.. 32

اإلجابة : ____________________
خيرج اتلاجر مبكرا لطلب الرزق.. 33

اإلجابة : ____________________
ليس سواء بني اعلم وجاهل.. 34

اإلجابة : ____________________ 
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عّي نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما يأيت :
العزيمة الصادقة سيف قاطع. 35

اإلجابة : ____________________
كالمك يشبه مرآة صافية.. 36

اإلجابة : ____________________
أنت جنم رفعة.. 37

اإلجابة : ____________________

عّي كال من اجلناس والطباق واملقابلة فيما يأيت:
كونوا صاحلني نافعني وال تكونوا طاحلني ضارين.. 38

اإلجابة : ____________________
ادخلوا يف عز الطاعة من ذل املعصية. 39

اإلجابة : ____________________
حاول يزيد يف طلب العلم لزييد علمه.. 40

اإلجابة : ____________________
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