
 
 

BA k1 trial YIK 2019 
 سؤاال. 04توي على ىذه الورقة حت

 .جميعهاأجب عن األسئلة 
 املطلوب أن جتيب يف ىذه الورقة.

 

 عن المفردات 6إلى السؤال  1السؤال 
 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية:

 .السائح يف الفندق مخسة أيام مكث (1)
 _____________________اإلجابة:

 .ألجل سعادة أسرتو يشتغل األب (2)
 _____________________ اإلجابة:

 .من حكايات ألف ليل وليلة حكايةىذه  (3)
 _____________________ اإلجابة:

 تها خط في الجمل اآلتية:حهات أضداد الكلمات التي ت
 .احلديثةالت التجارية األجهزة كثرت يف احمل (4)

 _____________________ اإلجابة:
   .مرتفعشة إجيارىا الشقة املفرو  (5)

 _____________________اإلجابة:
  .السيارة بـهدوء أوقفالسائق  (6)

 _____________________اإلجابة:
 

 عن النحو 17إلى السؤال  7السؤال 
 من الجمل اآلتية:  الحال مع بيان نوعه عّين

 .تتمتع ماليزيا بأمنها حتت رعاية اهلل (7)
 .همب منتظرونـاألقار د احلجاج من مكة و عا (8)
 .حديقة احليوان راكب الدراجة يف جتّولت (9)

 اإلجابة:
 لحانوع ال لحاال السؤال

(7)   
(8)   
(9)   

 

 استخرج البدل مع بيان نوعه فيما يأتي:
 .تقع جامعة ماليا يف العاصمة كواال ملفور (11)
 .شربت اللنب مخسو قبل النوم (11)
 .أحب ىذه الطالبة أخالقها (12)

 إلجابة:ا
 لنوع البد البدل السؤال

(11)   
(11)   
(12)   

 
 إعرابا تاما: ا خطمتحته نتيلال تينأعرب الكلم

   .الفجر طلوعنبدأ الصيام عند  (13)
 _____________________ اإلجابة:

   املتكّّب. جلسةال جتلس  (14)
 _____________________اإلجابة:

 
 الجمل اآلتية: منمع بيان نوعه  المنادى استخرج

 .م لوالدكماالسال ا! بلغميابين عيا  (15)
 .كييا أيها الولد! أطع والد (16)
 .ىل املغفرةإ! أسرع باغيا للخًن يا (17)
 

 اإلجابة:
 نوع المنادى نادىالم السؤال

(15)   
(16)   
(17)   

 
 عن الصرف 88إلى السؤال  18السؤال 

 
ادر المناسبة من األفعال التي بين مصامأل الفراغات اآلتية بال

 :القوسين
 )كتبت( .لرسالة الرسـميةا _______ الـموظفة (18)

 :_____________________اإلجابة
 )ينفقون( .األثرياء مثل البحر _______ أمواهلم (19)

 :_____________________اإلجابة
 )تسامح( .يعيش سكان ماليزيا بــ ________  (21)

 :_____________________اإلجابة
 



 
 

استخرج األفعال من الجمل اآلتية ثم بّين نوعيها الصحيحة 
 :والمعتلة

 .ميارس الشعب املاليزي عادات كثًنة (21)
 احلجاج يرمون اجلمرات يف مىن. (22)
 .املتفوقون أخذوا نتائجهم مسرورين (23)
 

 اإلجابة:
 النوع الفعل  السؤال

(21)   
(22)   
(23)   

 
 :فيما يأتي كلمات التي تحتها خطمن ال ولعمفاسم الهات 

  .مرىون على طاعة اهلل االنتصار (24)
 _____________________ اإلجابة:

 .مدمن املخدرات بالسجن حكم (25)
 _____________________ اإلجابة:

 .يف مسابقة االبتكار واالخرتاع يشرتكانالشابان  (26)
 _____________________ اإلجابة:

 
بين  التي عالالمناسب من األف امأل الفراغات اآلتية باسم اآللة

 القوسين:
 (سار) .كثًنة يف الطريق السريع________ (27)
 (وزن) ._________ البائع يزن البضائع بــ (28)

 
 

 عن البالغة: 04إلى السؤال  89السؤال 
 

 أضرب الخبر أدوات التوكيد فيما يأتي:استخرج 
 إن األمانة مـمدوحة لدى اجلميع. (29)
 أذىب إىل املدرسة للعلم. (31)
 اجملتهد ليجتهدّن يف عملو.العامل  (31)

 
 
 

 اإلجابة:
 أدوات التوكيد أضرب الخبر السؤال

(29)   
(31)   
(31)   

 
 :فيما يأتي الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي عّين

 .يبتسم الولد أمام املرأة (32)
 _____________________ اإلجابة:

  .سقط املهمل يف االمتحان (33)
 _____________________ اإلجابة:

 .رأيت البنت مثل الوردة يف احلديقة (34)
 _____________________ اإلجابة:

 
 اذكر نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما يأتي:

 كأن البخيل شجرة ال تثمر. (35)
 _____________________ اإلجابة:

 الشيب يف رأسو ثلج بياضا. (36)
 _____________________ اإلجابة:

 املسجد قلب يف حياة املؤمن. (37)
 _____________________ اإلجابة:

 
 :فيما يأتي مع بيان نوعه عّين مواضع الجناس

 .ارحم اجلار ولو كان جارا (38)
 .كونوا مع األبرار وال تكونوا مع األشرار (39)
 .يركب مجال اجلمل يف حديقة احليوانات (41)

 
 اإلجابة:

 النوع ع الجناسمواض السؤال
(38)   
(39)   
(41)   
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