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 .أسئلة أربعةهذه الورقة حتتوي على 
السؤال أو  السؤال الثالثمث اخرت سؤاال واحد من والسؤال الثاين  السؤال األولأجب عن 

 .الرابع
 .أسئلة فقط ثالثةعن املطلوب أن جتيب 

 
  األول:السؤال 

( 150) ومخسنيموضوعات اآلتية حيث ال يقّل عدد كلماته عن مائة ـال نفقط م واحداكتب يف 
 كلمة:
 .دور اجملتمع يف حتقيق االلتئام الوطين (1)
 . برانمج التعاون اجلماعي يف املدرسة (2)
 . ماليزاي مركز العلوم والتكنولوجيا (3)
 ."االحتاد أساس القوة"اخلطبة عن املوضوع:  (4)
 ".مرء يكثر نفعهـقدر لغات الب"قول احلكيم:  (5)

 درجة[ 30]
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 السؤال الثاين:
 مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها: اقرأ القطعة اآلتية أ

ان العلم نور احلياة، واإلسالم حيث كل مسلم على طلبه. وهو أيضا يرفع مكانة العلماء ك
تؤدي إىل اجلنة فإن االجتهاد الكتساب  حىت جعلهم ورثة األنبياء. فإذا كانت العبادة الصحيحة

 .العلم ميهد الطريق إليها
إن ذا العلم ال يكون غريبا يف هذا الكون، بل يعيش مع غريه من الكائنات ألن العلم الذي 

لنظامه دائما. فال بح هلل وختضع لعمل، والكائنات تسيكتسبه إمنا يكون لتحقيق صحة العبادة وا
 .ا تستغفر لطالب العلمعجب إذن أن الكائنات كله

كان العامل يلعب دورا مهما ال ينازعه العابد رتبة وال يدانيه شأان، فالعامل يبصر الناس بنور 
فإن مثرة  -إن صح عمله  -العلم واملعرفة ويفتح عقوهلم ويوجههم إىل طريق اهلدى والرشاد، والعابد 

مل والعابد کشأن القمر والكواكب، ال عمله راجعة إىل نفسه فقط وال يتجاوز إىل غريه، فشأن العا
  .يستواين مثال

تطورت يف أايمنا اليوم وسائل املعيشة وتقدمت سبل احلياة فتنوعت حباالت العلم والثقافة من 
العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد وما إىل ذلك، حيث أصبحت من ضرورايت احلياة، فال بد من 

وإال ختلفنا عن مسايرة ركب احلضارة. فأصبحنا إذن  اكتساب العلم والسيطرة عليه والتمكن منه،
 .ضعفاء يف بالدان وغرابء يف وطننا

مهما يكن من أمر فكل علم انفع حكمة واحلكمة ضالة املؤمنني، فإذا سعوا إليها سعيهم 
فقط أخذ حبظ وافر كأمنا ورث الدنيا وما  وبذلوا جهدهم يف سبيلها متكنوا منها. ومن متكن منها

 .فيها
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 األسئلة :
 ؟ من هم ورثة األنبياء (1)
 ؟ إالم تؤدي العبادة الصحيحة لصاحبها (2)
 ؟ ملاذا ال يكون ذو العلم غريبا يف هذا الكون (3)
 اذكر اثنني من أدوار العامل لدى الناس. (4)
 ؟ ه شأن العامل والعابدبّ ش ِبم  (5)
 ؟ كيف يستطيع الناس مسايرة ركب احلضارة (6)
 .خط حتتها اليت لعبارةل البالغي الوجه اذكر (7)

 درجة[ 21]
 

 ابلتوجيهات اآلتية: كلمة مستعينا  30اكتب فقرة قصرية ال يقّل عدد كلماهتا عن  بــــــــــ
هنئه بقدوم ـسيحتفل املسلمون بعيد الفطر يف األسبوع القادم. اكتب اخلطاب إىل صديقك ت

 .العيد وتدعوه إىل بيتك املفتوح
 درجات[ 5]

 اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا: جـــــــــ
 "ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا " 

 درجات[ 4]
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 السؤال الثالث:
 ماذا تقول يف املواقف اآلتية: أ

 .هتنئ معلمك مبناسبة عيد املعلمني (1)
 .تنبه أصدقاءك على عدم اإلزعاج يف القاعة (2)
 .محافظة على نظافة الغرفةـألختك تنصحها ابل (3)
 .مدرسة إذا أردت أن تعرف موقع اإلدارةـارس الحل (4)
 .مناظر اجلميلة يف القريةـإىل ال إذا نظرت (5)

 درجات[ 10]
 كّون ما أييت يف مجل مفيدة: بــــــــــ

 ف إليهمجلة فيها مضا (1)
 مجلة فيها خرب شبه مجلة (2)
 مجلة فيها مفعول مطلق مبني للنوع (3)
 أداة من أدوات الشرطمجلة فيها  (4)
 اسم من األمساء اخلمسةفيها مجلة  (5)

 درجات[ 10]
 :هات مثاال مناسبا ملا أييت مث ضعه يف مجل مفيدة جــــــــ

 مجرد الثالثيـالفعل ال (1)
 معتل اللفيفـالفعل ال (2)
 مقصورـاالسم ال (3)
 الفعل الصحيح السامل (4)
 منقوصـاالسم ال (5)

 درجات[ 10]
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 أييت:مّثل لـما  د
 لسجعا (1)
 لـمقابلةا (2)
 القتباسا (3)
 اجيايالطباق اإل (4)
 سلوب اخلربي الطلياأل (5)

 درجات[ 10]
 السؤال الرابع

 :مفيدة مجل يف اآلتية الرتاكيب عض أ
 رغب يفي (1)
 لـمنتجات الـمحليةا (2)
 ؤمن بـــــــي (3)
 بة البيتر  (4)
 لقيام بــــــــا (5)

 درجات[ 10]
 :مفيدة جعل ما أييت أييت تركيبا إضافيا مث ضعه يف مجلا بـــــــــ

 الواجبات املنزلية (1)
 لكتاب املدرسيا (2)
 حملاضرة الدينيةا (3)
 ملوظف احلكوميا (4)
 لدول العربيةا (5)

 درجات[ 10]
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 :مفيدة ةمجل يف ضعه مث جعل ما أييت امسا فاعالا جـــــــ
 تبك (1)
 فوزي (2)
 تعّلموني (3)
 جتهدا (4)
 دعوّ م (5)

 درجات[ 10]
 :يف مجل مفيدة ازا مرسالجمكل واحد مما أييت اجعل   د

 دي (1)
 ملدرسةا (2)
 لعيونا (3)
 لوزيرا (4)
 لقطنا (5)

 درجات[ 10]
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