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Tingkatan 4                             Tingkatan : ________________________________ 
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______________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

Jumlah Markah 

 

 

1. Kertas ini mengandungi 40 soalan. 

2. Jawab semua soalan. 

3. Jawapan hendaklah ditulis di ruang 

jawapan  yang    disediakan dalam kertas 

soalan. 

4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan 

kembali selepas tamat peperiksaan. 

 

 1-3 Muradif 

 4-6 Muzodat 

 7-28 Nahu & Sorf 

 29-40 Balaghah 

 40 Jumlah 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak 

 

Lihat sebelah 



 أجب عن األسئلة جميعها. ىذه الورقة تحتوي على أربعين سؤاال
 عن المفردات 6السؤال   - 1السؤال 

ىات معانى الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية 

  .    الغرفةأخرج العامل الصنادق من  (1)
________________________ :اإلجابة

.          ّما حيدث حولنا  نقرأ علنا أنْن  (2)
________________________ :اإلجابة

.       ادلدير طالبو ىديةمنح (3)
 ________________________:اإلجابة       

:  ىات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية

.    لتوزيع اذلدايا سلقام يف يوم اخلملس القادماالفتتاحرلعس  (4)
  ________________________:اإلجابة

   . البالد كثًنة خارجزلاسن الدراسة يف  (5)
________________________ :اإلجابة

   .     لصحةادلأكوالت احلارة الشديدة مضرة ل (6)
  ________________________:اإلجابة       

  والصرف عن النحو28 –   7السؤال  
. بين نوع الخبر للكلمات التي تحتها خط

 .مزدمحةادلدينة   (7

_____________ : اإلجابة 



 .من الرياضات ادلفضعةسباق السلارات   (8

_____________ : اإلجابة 

. يصومون يف شهر رمضانادلسعمون   (9

_____________ : اإلجابة 

:  المناسبة في الفراغات اآلتية  اإلضافةضع 

.  عى الفقراء__________ يتصدق  (10)

 _______________. لعبت التالملذ يف ( 11)

 .كبًنة ومجلعة( ______________ 12)

 : للكلمات التي تحتها خط فيما يأتي  أعرب إعرابا تاما

.  يف ىذه األياممعتدلاجلو (   13) 

           ______________________:         اإلجابة  

. لدروس رلتهدات يف االطالبات( 14 

______________________ :        اإلجابة  

 : صحح خبرا في العبارات اآلتية

 .األب تعبد ربو للال وهنارا( 15

_____________________________________ : اإلجابة 



 .ىذان الولدان رلتهد( 16

_____________________________________ : اإلجابة 

 .خدجية ابن نشلطة ومطلعة( 17

____________________________________ : اإلجابة 

 (د ر س)امأل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة مشتقة من مادة 

. الذي وجدتو يف ىذا الكتاب____________ ما أنفع  (18)

العغة العربلة يف مصر  __________ نتمىن أن   (19 )

:  في القطعة اآلتية المضاف اليوعين 

فوسائل اإل الم متعددة .  نعلش اللوم يف  صر يسمى بعصر انفجار ادلععومات و صر التدفق ادلعريف

فلجب  علنا استخدام ىذه الوسائل اجلديدة لتوصلل . منها اإلذا ة والتعفزيون والصحف واحلاسوب 

ادلعارف إىل الناس  

______________ :اإلجابة (20)

______________ :اإلجابة (21)

______________ :اإلجابة (22)

 



: وضح عالمة الجر للكلمات التي تحتها خط مما يأتي

 . بتقنلات التععليالتععليِم تعتين وزارة ( 23)

 ______________: اإلجابة 

 .متفوقٌناتفقت الدولة  عى ا طاء ادلنحة لل( 24)

 ______________: اإلجابة 

  . العبقريةادلدارسِم يتععي التالملذ  عوما  ديدة يف (25)

  ______________: اإلجابة 

 : كون ما يأتي

   .مجعة امسلة اخلرب فلها مفرد(  26)

________________________ :اإلجابة

   .مجعة امسلة  اخلرب فلها محعة فععلة( 27)

________________________ :اإلجابة

   .مجعة امسلة  اخلرب فلها شبو مجعة( 28)

  ________________________:اإلجابة



  عن البالغة40-29السؤال 
: عين  المشبو والمشبو بو فيما يأتي

.       أنت كاألسد يف الشجا ة(  29)

________________________ :اإلجابة

      .العمر كالضلف للس لو اقامة(  30)

________________________ :اإلجابة

      .كالمك كالعسل يف احلالوة( 31)

________________________ :اإلجابة

: بّين نوع التشبيو في الجمل اآلتية باعتبار األداة ووجو الشبو

.      عي بن أيب طالب أسد يف الشجا ة (32)
________________________ :اإلجابة

.     دايةكأّن العاِلِم حبر يف الو( 33)
________________________ :اإلجابة

.  السلارة صاروخ (34)

 ________________________  : اإلجابة

 

 



 :بين أركان التشبيو للكلمات التي تحتها خط 

 . العسليشبو   كالم البنت(35
________________________ :اإلجابة

 .  سر ةبرق خاطف اجلواد (36)
________________________ :اإلجابة

. في الهدايةالعاِل سراج األمة ( 37)
 ________________________:اإلجابة

 : اجعل كل واحد مما يأتي وجو الشبو

            البطء(38)
________________________ :اإلجابة

        مجاال(39)
________________________ :اإلجابة

  شجا ة(40)
 _______________________:اإلجابة

 

 بالتوفلق والنجاح فـي االختبار الشهري
 

 


