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 : السؤال األول

 ( درجة 30) قسم االنشاء 
 :نظام توزيع الدرجات 

 :موزعة كما يلي درجة 30الدرجات الكاملة لإلنشاء 
 

  العدد  المواد نشاءالا

12 
8 
5 
5 

 ادلفردات وادلصطلحات
 قواعد اللغة العربية

 األساليب
  والًتقيم

1  
2 
3 
4  

  الجملة             30
 

  :لكاملة ال بد من االعتبار هبذه األمورللحصول على الدرجات ا
 

 .كلها مفصلة ومبينة. ال تقل عن مخس أفكار أو عناصر أساسية:     األفكار أو العناصر   -     
 

  النحو راد بو بالقواعد اللغوية كل من القواعد اللغوية خالية من األخطاء وي:  القواعد اللغوية         -
 .الصرف وادلفردات والًتاكيبو                           

 
  األلوان ادة اإلعدادية مباليزيا، متعددة تكون األساليب على مستوى الشه:  األساليب العربية       -

 .واألشكال، وخالية من األخطاء                          
 

 :ادلفردات واإلمأل والًتقيم  -
  على مستوى من اجلودة وتكون ادلفردات  خيلو اإلمأل من األخطاء ويكون اخلط                 

  .مناسب ع ويسلم الًتقيم من وضع غريصاحلة ومناسبة للموضو                                  
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 : كلمة فأكثر  05
 

 10/  11/ 12شلتاز            -ادلفردات  (  1
 6/  7/  8/  9متوسط                  
 5   ردئ                  

 
  7/  8شلتاز           -القواعد     ( 2
 4/  5/  6 متوسط                 

   3  ردئ                           
 
 5   شلتاز        -األسلوب  (  3
 3/  4 متوسط                 
 2  ردئ                  
  
 5 شلتاز         -السلسلة     ( 4
 3/  4  متوسط                

 1/  2       ردئ                     
 

 (درجات  3 - 5)  :كلمة   30أقل من 
 

  9/  10شلتاز        :كلمة   49ـ   30
  6/  7/  8متوسط        
 5 ردئ         
 

 (درجات  3:     )  خارج عن ادلوضوع 
  (بدون درجة ) نقل ادلوضوع فقط       صفر 
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 :كلمة   051اآلتية حبيث ال يقل عدد كلمتو عن فقط من ادلوضوعات واحد اكتب يف 
 .حتّدث عنو. حترص حكومة ماليزيا على رلال الزراعة حرصا كبريا( 0)

 .تنشئ حكومة ماليزيا ادلناطق الزراعية وتدعمها بالتسهيالت الالزمة  -
 إن صلاح الزراعة يتطلب وجود مقومات أساسية وىي الًتبة الصاحلة وادلناخ   -

 .ياه ادلتوفرة والعمال كيريون وادليزانية الكافية لقيامها وتطويرىاادلناسب وادل

  بذلت احلكومة قصارى جهدىا للتعامل مع تلك ادلقومات األساسية باتباع   -
 . مشروعات سياسة زراعية واعية وتوفري ادليزانية الكافية لقيامها وتطويرىا    

 سات الزراعية األخرى دلساعدة  أسست احلكومة البنك الزراعي ادلاليزي وادلؤس  -
 .ادلزارعني    

 أسست ادلعاىد الزراعية كما أنشئت اجلامعة الزراعية إلخراج اخلرباء ادلؤىلني   -
 .بالزراعة    

 قد اختذت وزارة الزراعة خطوات عديدة يف سبيل تقدمي النهضة الزراعية حىت   -
 .أصبحت ماليزيا دولة مشهورة بالزراعة   

 
 .يف مدرستك ذكرى مولد الرسول بحتفال االيوم  تكلم عن (2)

 .يف كل عام حيتفل ادلسلمون يف بالدنا مبولد الرسول  -
 يف قاعة ادلدرسة  أقامت ادلدرسة االحتفال مبولد الرسول  -
 :األنشطة يف يوم االحتفال  -

 احملاضرة الدينية يف القاعة الكربى( 0)
 رسيةمسابقة اخلطابة على ادلستوى ادلد( 2)
 محلة النظافة وتزيني الفصول الدراسية( 3)
 محلة إكرام ادلعلمني وحب ادلدرسة( 4)

 الطالب/قدوة حسنة يف حياة ادلسلمني رسول اهلل  -
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 .أمهية العلم يف بناء شخصية ادلسلم (3)

 "العلماء ورثة األنبياء" اإلسالم يهتم بالعلم ويكرم العلماء -
 ا فعليو بالعلم ومن أراد األخرة فعليو بالعلم   من أراد الدني"قال رسول اهلل  -

 "ومن أرادمها  معا فعليو بالعلم   
 .الزراعية، السياسية، التجارية وغريىا العلوم كيرية منها الطِّبية، -
 :فوائد العلم -

 .بناء الشخصية ادليقفة وادلتحضرة( 0)
 . وحتسينو تطوير نظام احلياة( 2)
 .بناء الشخصية القوية( 3)
 .سعادة الفرد وعامة الناسضمان ( 4)

 "إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء"قال اهلل تعاىل  -      
 

 

اكتب تقريرا عن الرحلة إىل معرض . أنت بصفتك سكرتري جلمعية اللعة العربية يف مدرستك (4)
 .اليت نظمتها اجلمعية لمفورالكتب الدولية بكواال 

 .ليامنة صباحا باحلافلةانطلقنا من ساحة ادلدرسة يف الساعة ا (أ 
 .شارك الطالب والطالبات ومعنا ثالثة معلمني (ب 

 .وشاىدنا أثناء الطريق ادلناظر الطبيعية اجلميلة (ج 

 .وصلنا يف الساعة العاشرة صباحا (د 

 . وجدنا يف ادلعرض كتب وموسوعات وقواميس كيرية يف سلتلف اجملاالت (ه 

 . ىناك أيضا الكتب وادلراجع من البالد أخرى (و 

 .تب بيمن مناسبتباع الك (ز 

 .   ضلن نشًتي بعض الكتب وادلراجع (ح 

 .رجعنا إىل بيوتنا مسرورين فرحني  (ط 

 

 [درجة 31]
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 :السؤال الثاني 

 :اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن جميع األسئلة التي تليها   ) أ( 
 
 .حيتفل ادلاليزيون بعيد االستقالل يف احلادي واليالثني من أغسطس كل عام. 0
األىداف ادلنشودة من االحتفال بعيد االستقالل تكرمي  ادلدافعني القدامى الذين دافعوا عن . 2

 .الوطن وتعزيز الشباب يف تنمية احلضارة
 .ادلدافعون يبذلون روحهم من أجل حرية البالد واالستقالل يف مواجهة األعداء. 3
ىى الفكرية واالجتماعية والدينية  يااجملاالت اليت يشًتك فيها شبابنا يف هنوض بالدنا ماليز  .4

 .والسياسية
 .الشباب الذين نشأوا وترعرعوا يف عبادة اهلل يظلهم اهلل يف ظلو يوم ال ظل إال ظلو. 5
 .اشعر بالفرح والسعادة والفخر بعيد االستقالل. 6

 [درجة 01]
 

 :استخراج األفكار  (ب)
 .ية وادلسموعةإن التلفاز يقدم العلوم وادلعلومات واألحداث ادلرئ (0)
 .ومن زلاسن التلفاز أنو يعرض على ادلشاىدين برامج علمية نافعة (2)
من الربامج ادلفيدة ىي نشرة األخبار والتعليقات على األنباء والًتبية اإلسالمية والندوات  (3)

 .العلمية
 .ويعد التلفاز وسيلة ضرورية لتيقيف ادلشاىدين (4)
 .يت ترمسها احلكومةيستطيع التلفاز أن يسري بالشعب ضلو الوجهة ال (5)
 .يبين التلفاز شخصية اإلنسان ادليقف القادر على مواجهة التحديات ادلعاصرة (6)

 [درجة 02]
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 :ترجم القطعة األتية الى اللغة العربية ( ج)
ح الشرعي صطالويف اال, إىل اهللالصالة يف اللغة ىي الدعاء الذي يتقرب بو العبد 

سالم إلوىي من فرائض ا. بالتسليم ةئة بالتكبري وادلختتمالصالة ىي األقوال واألفعال ادلبتد
 .وليلة ادلسلمني مخسة أوقات يف يوم فرض اهلل الصالة على. الكربى

لوانا من أنسان يف ىذه احلياة يعاين فاإل, ىل اهللإظهار احلاجة واالفتقار إ تعينالصالة  
فجاءت الصالة تربط الصلة  ,هاىل شيء يعينو على ختفيفإادلشقات والباليا فهو يف حاجة 

 .نسان وربوبني اإل
 [درجة 05]           

 
 : السؤال الثالث

 :كّون ما يأيت     (أ)
 .مجلة امسية ادلبتدأ فيها مرفوع باأللف( 0) 

 .الولدان نائمان يف الغرفة    -
 .مجلة فعلية الفاعل فيها مرفوع بالواو( 2) 

 .يقرأ ادلسلمون القرآن يف ادلصلى    -
 ".مل"مجلة فعلية الفعل فيها رلزوم بـ( 3) 

 .مل حيضر الطالب إىل ادلدرسة    -
 ".كان"مجلة مسبوقة بـ( 4) 

 .كان ادلعلمون فرحني بنجاح الطلبة يف االمتحان     -
 .مجلة فيها اسم شلنوع من الصرف( 5) 

  .مكة ادلكرمة ألداء فريضة احلجسافر احلجاج إىل     -
 [درجات 01]           
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 :مرة للحقيقة ومرة أخرى للمجاز اجعل الكلمات اآلتية (ب)
 .لعب األوالد الكرة يف شاطئ البحر:  احلقيقة   -البحر ( 0) 

 .يدرس البحر اللغة العربيبة يف الفصل:  اجملاز      -    
 
 .رأيت البدر يتألأل ىذه الليلة:  احلقيقة   - البدر( 2) 

 .در مع زمالئوديشي الب:  اجملاز      -    
 .خيطف الربق يف السماء:  احلقيقة   - الربق( 3) 

 .  فاز الربق يف مسلبقة اجلري:  اجملاز     -    
 .يقبض األسد على األرنب لألكل:  احلقيقة  - األسد( 4) 

 . قاد األسد اجلنود يف احلرب:   اجملاز  -     
 .يبيع التاجر الوردة:  احلقيقة  - الوردة( 5) 

 .تغين الوردة يف احلفلة:   اجملاز  -      
 [درجات 01]           

 
 ماذا تستفيد من ادليل اآليت؟( ج)
         "التأجيل لص الزمان" 

 .العقوبة دلن يرتكب اجلردية  -
 جيب على كل إنسان أن يضع يف االعتبار أنو قد خيطئ يف بع ض األحيان مهما كانت  -

 [درجات 5]     .خرباتو طويلة ومعرفتو واسعة
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 :السؤال الرابع 
 :استخدم الًتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة حىت يتضح معناىا    (أ)
 .أيب أىتم بًتبية أوالده -اىتّم بـ ( 0) 
 .يفتخر ادلاليزيون بادلنتجات احمللية ادلصدرة إىل خارج البالد –ادلنتجات احمللية ( 2) 
 .ل على النجاحاجملتهد يف عملو حيص –حيصل على ( 3) 
 .بييت بعيد عن ادلدرسة –بعيد عن ( 4) 
 .أرشد األستاذ تالميذه إىل األخالق احملمودة –أرشد إىل ( 5) 
 

 [درجات 01]           
 
 :ىات مياال واحد لكل ما يأيت (ب)
 .قد أفلح ادلؤمنون –األسلوب اخلربي الطليب ( 0) 
 .العلم نور –التشبيو البليغ ( 2) 
 .وآتوا اليتامى أمواذلم –ز ادلرسل عالقتو اعتبار ما كان اجملا( 3) 
 .لكل داء دواء –اجلناس غري التام ( 4) 
 .فليضحكوا قليال وليبكوا كيريا –ادلقابلة ( 5) 

 [درجات 01]           
 
 :اشرح ادلقصود من احلكمة التالية (ج)
  "أفضل احلداد يطرق أحيانا أصبعو" 

 .و فاتو احلظ والفرصمن تعود على تأجيل عمل  -
 من تؤجل عمل ما إىل وقت آخر كأن يسرق الوقت أو الفرصة اليت يهيأ لألعمال   -
 [درجات 5]        .األخرى   
 

 


