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 .أسئلة أربعة ىذه الورقة حتتوي على

 سؤاال واحدا مث اخًت  الثاني السؤالو السؤال األول أجب عن
 .الرابع السؤال أو السؤال الثالث من

 أسئلة  فقط.  ثالثة ادلطلوب أن جتيب عن
 

 :األول السؤال
عدد    ال يقل فقط من ادلوضوعات اآلتية حيث واحداكتب يف 
 كلمة: (٠٥١) مائة ومخسنيكلماتو عن 

 
 .حتاد أساس قوة األمةاال (١)
 .ماليزيا مركز العلوم والتكنولوجيا (۲)
 .“األسرة السعيدة”اخلطبة عن ادلوضوع:  (٣)
  .“ظهر الفساد مبا كسبت أيدي الناس”: قول احلكماء (٤)
  التقرير عن األنشطة ألسبوع اللغة العربية يف مدرستك. (٥)

 درجة[ ٣3]     
 

 : السؤال  الثاني
 تليها: عن مجيع األسئلة اليت أجب اقرأ القطعة اآلتية مث أ

 
عدت احلكومة ادلكاتب السياحية يف السنوات األخرية أ

ط وار األجانب خاصة من الشرق األوسالستقبال السياح والز 
 وجنوب شرق آسيا.

 
عدتو احلكومة لزيادة عدد الزوار والسياح ومن اخلطط اليت أ

ماكن كثرية قيمت ادلعارض يف أسياحية دولية وأىو القيام مبعارض 
قامت بالدعاية  منها العواصم اآلسيوية وبعض الدول العربية، كما

ادلوجهة عند طريق وسائل اإلعالم العربية والقنوات العربية والقنوات 
زيا أفضل مكان لقضاء اإلجازة الفضائية ادلنتشرة. وذلك ألن مالي

وماليزيا لديها مميزات كثرية، فهي تضم  ة.يادلختلفة الصيفية والربيع
ماكن سياحية وتارخيية متعددة وأأعراقا متنوعة وثقافات ومعتقدات 

 وأسواقا سياحية.
 

ومن أىداف إقامة ىذه ادلعارض تشجيع االقتصاد ورفع  
ىل ائية. وجميء السياح إقوة الشر و  الدخل ألن لدي السياح العرب

 يساعدنا يف تنشيط حركة االقتصاد يف بالدنا. بالدنا

عدهتا احلكومة للسياح معرض ومن ادلعارض الدولية اليت أ 
ة ينالغكاوي الدويل للبحرية والطريان وادلعرض الدويل للزراعية والبست

 ومعرض الكتب الدويل وغريىا.
 

وتقدم احلكومة تسهيالت كثرية لًتحب مبجيء السياح،  
رتياح الكثرية. ويشعر السياح العرب باالمنها الفنادق والشاليهات 

ىل ماليزيا يف بالدنا، وىم حيبون أن يأتوا إ عطلتهمحينما يقضون 
ألن ثقافتهم وطريقة حياهتم شبيهة ومتقاربة بثقافة ماليزيا. فيجدون 

وتعد احلكومة وادلساجد الكثرية للصالة. الطعام احلالل بسهولة 
مثل السوق يف مسجد انديا والسوق يف شارع  األسواق السياحية

وتباع فيها األطعمة الشعبية تونكو عبد الرمحن وسوق الليل وغريىا. 
هتم البس والساعات اليدوية وغريىا. وتـوالصناعات اليدوية وادل

ىل السياح ويرشدىم إسياحيني يساعدون احلكومة ادلرشدين لل
      األماكن السياحية.

 
 :األسئلة

 ؟ماذا تعد احلكومة الستقبال السياح (١)
 ؟رض خارج ماليزيااين أقيمت ادلعأ (2)
 ؟مىت يأيت السياح لقضاء عطلتهم (٣)
  اذكر ادلعارض الدولية اليت أقيمت يف ماليزيا. (٤)
 دلاذا أصبحت ماليزيا دولة مناسبة للسياح العرب؟ (٥)
 ؟الليلماذا يباع يف سوق  (٦)
 الوجو البالغي يف العبارة اليت حتتها خط؟ ما (٧)

 درجة[ 2١]    
 

اكتب فقرة قصرية حيث ال يقل عدد كلماهتا عن ثالثني   ــب
 كلمة مستعينا بالتوجيهات اآلتية: 

العرب، أرسل الربيد  أنت تريد أن تواصل دراستك يف بالد
ادلتعلقة ض ادلعلومات ىل صديقك العريب تطلب منو بعاإللكًتوين إ
 لتحاق باجلامعة ىناك.بالشروط لال

 درجات[ ٥]     
 
 اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا:  ــج

 “فاستبقوا اخلريات”
 درجات[ ٤]     

  



 السؤال الثالث: 
 
 :ماذا تقول يف ادلواقف اآلتية أ

 تنصح أخاك بالصرب على ادلصيبة. (١)
 .متحان النهائيألحد زمالئك ادلتفوق يف اال (۲)
 ة عجوزة واقفة يف احلافلة وأنت جالس فيها.مرأاإذا رأيت  (٣)
 عندما تطلب ادلأدبة من صاحب الطعام. (٤)
 ذا قابلت معلمك يف ادلساء.إ (٥)

 [اتدرج ١3]     
 

 : يف مجل مفيدة ن ما يأيتكو   بـــ
 .مجلة امسية خربىا مجلة فعلية (١)
 مجلة فيها نعت حقيقي. (۲) 

 مبين.مجلة فيها عدد  (٣)
 مجلة فيها بدل اشتمال. (٤) 
 مجلة فيها منادى منصوب. (٥) 
 [اتدرج ١3]     

 
 :مفيدة مث ضعو يف مجل مثاال مناسبا دلا يأيتىات  ــج

 .فعل صحيح سامل (١) 
 .فعل صحيح مهموز (۲) 
 .فعل معتل لفيف مفروق (٣) 
 .فعل معتل لفيف مقرون (٤) 

 .فعل معتل مثال (٥)
 [اتدرج ١3]     

 
 :يأيت ىات مثاال مناسبا فيو جماز مرسل عالقتو ما د

 ما يكون اعتبار  (١) 
 اليةاحل (۲) 
 سببيةال (٣) 
  زئيةاجل (٤) 
 ليةاحمل (٥) 
 [اتدرج ١3]     

 
 
 

 السؤال الرابع:
 
 اآلتية يف مجل مفيدة:   ضع الًتاكيب أ

 القدوة احلسنة (١)
 رد السالم  (۲)
ــاعتز ب (٣)  ــ
 على يعتمد (٤)
ــــرة (٥)  خـمس عشـــ
 [اتدرج ١3]     

 
 بالعبارات اآلتية مع تغيري ما يلزم: خاطب الطالبة بــ

 ادلسافر يأكل يف ادلطعم. (١)
 كتب التلميذ الدرس. (۲)
 .كلوا واشربوا والتسرفوا (٣)
 .جتهد وال تكسل يا بـُيَني ا (٤)
 .حافظوا أوقاتكم أيها الطالب (٥)
 [اتدرج ١3]     

 
 مث ضعو يف مجل مفيدة: يأيت امسا فاعال اجعل ما جــ

 يساعد (١) 
 جاىد (۲) 
 صام  (٣) 
 يسأل (٤) 
   استغفر (٥) 
 [اتدرج ١3]     

 
 :مشبها بو يف مجل مفيدة يأيتكل واحد مما  اجعل د

 األسد (١)
 الشمس (۲)
 أسنان ادلشط  (٣
 احلجارة  (٤)
 البدر (٥)
 [اتدرج ١3]     
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