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PetunjukUmum: 
1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 

 

  اِْختَْر أََصحَّ اِالَجاَبات َعلَى االَْسئِلَة اآلتِيَة!

يَاَضة نََشاٌط ُمْستَِمّر َيقُوُم بِِه اِالْنَساُن َهاِدفًا إلَى ... .1  الّرِ
ّحة  . أ ِة الِجسمِ هـ.   ِحماَيَِة الِجْسِم من الَمَرضج.     َدَواِم الّصِ  ِصحَّ

 لَحيَاةِ إِْفَراِط اد.     ِزيَاَدةِ الَمَرض  . ب
يَاَضة بِالنَّْظِر إِلى فََوائَدَها إِلَى الُمَحافََظِة َعلَى ... .2 ي الّرِ  تَُؤّدِ

ِة الفَر  . أ ة الشَّْخِص ج.       دِ ِصحَّ ة الِجسمِ هـ.     ِصحَّ  ِصحَّ
ة النَّْفِس والِجسمِ   . ب ة النَّْفِس د.     ِصحَّ  ِصحَّ

يَاَضة  .3 َّاِلية ُكلَِّها من اَْنَواعِ الّرِ يَاَضات الت  الَجَماِعيةالّرِ
يَشة  . أ ة الّرِ ة القََدمِ ج.       ُكرَّ ة الطَّاِولةهـ.       ُكرَّ  ُكرَّ

ة السلَّة  . ب  الفُُروسَيةد.       ُكرَّ
ة الطَّائَِرة ِهَي ِمن اْنَواعِ ِرياَضة الِجسِم ... .4  الُكرَّ

ة الَجَماِعية وهـ.     الفَْرِدية الَجَماِعية وج.       الَجَماِعية  . أ  الُمْستَِمرَّ
ة د.      الفَْرِدية  . ب   الُمْستَِمرَّ

 هذه السَّنَةِ  نََجَح الّطالَّب فِي ... الفُُروسيَة .5
 اْنِشَطةهـ.       ُمَماَرسةج.         تَعَلُّم  . أ

 ُمبَاَرةد.       نََشاطٌ   . ب
ة ِجْسِم اِالْنَساِن, إِالَّ ...   .6 يَاَضة ِلِصحَّ  ُكلُّ َهِذِه االُُمور ِمن فََوائِِد الّرِ

ة الِجْسمِ هـ.     َوْزِن البَدنِ تَْحِفيُض ج.       تَقِليل القَلَقِ   . أ  ِصحَّ
 تَْبِذير الَمال  د.       تَْرقِية الثِّقة  . ب

يَاَضةتَْفِوية الَمنَاَعة لِالْنَساِن ِمن ...  .7  الّرِ
 َمصلََحةهـ.       َحَرَكاتج.       أْنِشَطة  . أ

 ُمْشِكالَتد.       فََوائِد  . ب
 َن الُجْملَةَ الُمِفيَدةَ.َرتِّْب الَكِلَماِت اآلِتية ِلتَُكو .8

يَاَضة – بِال  –فِي    ُمَماَرَسة – إِْفَراط – اِالْعتَِدال – الّرِ
   6- 2- 4- 5- 1-3هـ.     5- 1- 3- 6- 2-4ج.     5-2-3-6-1-4أ. 

 5-2-6-3-1-4د.     5-1-4-6-2-3ب. 
 ال يَُجوُز لِالْنَساِن اِالْفَراط فِى الِقيَاِم بِــ ... .9

يَاَضة الَحَماِعية  . أ  ِحَمايَة الِجْسمِ هـ.     الَحَركة البََدنِية ج.     الّرِ
يَاَضة الفَْرِدية  . ب يَاَضةد.     الّرِ  ُمَماَرسة الّرِ

يَاَضة بالَ  .10   َشكَّ فِي ... َوْزِن الفَْرِد و... التَّرِكيز لِالْنَساِن  تُِفيد الّرِ
 تَْقِليل, تَجِميلهـ.     تَحفيض, تَْقويةج.      تَْقوية, تَقِليل  . أ

 تَْحِسين, تَرقِيةد.     , تَْجِميلتَحفيض  . ب
ب َدْرِس ... .11  لَِعَب الطالَّب ُكرةَ القََدِم فِي ... َمَع الُمَدّرِ

يَاَضة, البََدن  . أ ةج.     الّرِ حَّ ة هـ.     الَميَدان, الّصِ حَّ  السَّاَحة, الّصِ
يَاَضة  . ب يَاَضة, الَميَداند.     الَميَدان, الّرِ  الّرِ
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بَاَحة  .12   اْحَمد هَُو الطَّالُب ... فِي ُمبَاَراة الّسِ

 الفَائِزْ هـ.        الفَائَِزةُ ج.       الفَائِزِ   . أ
 الفَائِزُ د.       الفَائِزَ   . ب

ٍة ... َجيَدةٍ  .13 يَاَضة  اِلى ِصحَّ ي ُمَماَرَسة الّرِ  تَُؤّدِ
  بََدنِيا  هـ.       بََدنِيَّةً ج.       بََدنِيَّةٌ   . أ

ٍ د.        بََدنِيَّةٍ   . ب    بََدنِّي
 َحَصال َعلى الَمْرَكِز ... فِى الُمَسابَقَة  َعِلّي َو َحَسن َطاِلبَاِن ... فِي اللُّغَة العََربِيَّة وقَدْ  .14

ِل ج.     َماِهَراِن, االُولَى  . أ    َماِهَرةِ, االُولَىهـ.     َماِهَراِن, االَوَّ
لِ   . ب لُ د.     َماِهَريِن, االَوَّ  َماِهَراِن, االَوَّ

 يَُماِرُس َصاِلٌح ... القََدِم, يَُماِرُس أَِديٌب ... الطَّائَِرةَ, وُهَما ِمن الطُّالَِّب ... فِى الدَّْرِس    .15
 ُكَرةِ, الُكرةِ, الَماِهَرةِ هـ.   ُكَرةَ, الُكرةَ, الَماِهِرينَ ج.   ُكَرةُ, الُكرةِ, الَماِهِرينَ   . أ

 الُكرةَ, الَماِهَرينَ ُكَرةَ, د.   ُكَرةُ, الُكرةَ, الَماِهَرينَ   . ب
ياَضِة  .16 ياَضِة ... , ولَِكن الَ يَُجوُز لِالْنَسان االْفَراط فِي ... الّرِ  و تَْقليُل القَلَِق فَائِدة ِمن ... الّرِ

 هـ. فََوائَد, الَكثِيرةِ, ُمَماَرَسةَ   فََوائِد, الَكثِيرةِ, ُمَماَرَسةِ ج.   فََوائَد, الَكثِيرةِ, ُمَماَرَسةِ   . أ
 فََوائَد, الَكثِيرةَ, ُمَماَرَسةِ د.   الَكثِيرةَ, ُمَماَرَسةِ فََوائِد,   . ب

 الَماِهِرين. ُمفَرد الَكِلمة تَْحتَها الَخط ُهَو... االَلعَابِ ُمحمد هَُو ِمن  .17
  لُِعبٌ هـ.        لُعوبج.         لُِعبُ ا. 

 لُعابد.       ِلْعبٌ ب. 
 من الرياَضة الفَردية. َمْعنى الَكِلمة تَْحتَها الَخط ُهَو... الفُُروسية .18

  Basketهـ.        Mancingج.         Lariا. 

 Berkudaد.       Renangب. 
ي الى  .19  . َجمُع الَكِلمة تَْحتَها الَخط  ُهَو ...الَمرضاِالْفَراط في ُمَمارَسة الِرياَضة يَُؤّدِ

  ضونالَمِريهـ.       االَمَراض ج.       الُمروضا. 
 االَْمُروضد.       الِمَراضب. 

 للنََّجاحِ في الَحياةيَْحتَاُج الشَّبَاُب الى ...  .20
  الُجهدهـ.       التَّفَائُل ج.       التَّشائُما. 

 السَّلِبيَّةد.       الَكَسلب. 
ابِِرينَ  .21 ْبِر والصَّالة, إنَّ هللا َمَع الصَّ  يآيُّها الَّذيَن آَمنُوا إستَِعْينُوا بالصَّ

يةَ ...َهذه    اآليَة تُبَيُِّن أَهّمِ
  االَماَنةهـ.       الصَّبرُ ج.         الثقَةِ ا. 

دقُ د.       الشََّجاَعةب.   الّصِ
ي الى ... .22 دُق يَُؤّدِ  الّصِ

اَسة  ج.       االمانَةِ ا.   الُجهدِ هـ.        الَحمَّ
 النشاطد.        الِخيَاَنةب. 

 الُمْجتََمُع يَْحتَُج الى الشَّاب ... .23
  النََّشيطهـ.       الَخائِنج.       الُمتََشائِم ا. 

 الَخِزيند.       الِكسالَنب. 
 الالتَّفائُل يقتَِضي التَّْفكيَر االيَجابي و ... اآلم .24

  التَّْفِكيرَ هـ.       سؤء ج.         ُحْسنَ ا. 
 َطيِّبَ د.         َخيرَ ب. 

 يَِجُب َعلَى الشَّبَاب ... والَحَماَسة في تَْحقيِق اآلَمال .25
   الَحِزْينهـ.       الِكْسالَنج.       النَِّشيطا. 

 السَّعَاَدةد.       ِالْجتَِهادب. ا
 ِمَن النََّصائِح للشَّبَاب الُمتَفَائِل, إِال ... .26

 ُكْن َسِعيًداهـ.       ُكْن ُمتَفَائِالً ج.     كُْن ُشَجاًعاا. 
 ُكْن ُمتََشائًِماد.       ُكْن َصابًِراب. 



 
 َهذِه اآليَة تُبَيُِّن َعن ... .أُوتُوا الِعلَم دَرَجاتٍ  يَْرفَعِ هللا الَّذين آَمنُوا ِمنُكم والَّذين .27

ْبرِ ا.    الُجهدهـ.       الشََّجاَعةج.       الصَّ
دقِ د.       الِعلمِ ب.   الّصِ

زَق ِلَمْن ... له .28  َسيَِزيد هللا الّرِ
  يَْجَهدهـ.       يَْشُكرج. ا        يَْحَزنا. 

 يَبعَدد.       يَْكفُرب. 
 ... ِضدُّ الَكِلَمة "الشَّباب" ُهوَ  .29

  الُمتَفَائِلهـ.       الشُّيُوخج.         الِكبَارا. 
غَارب.   الُمتََشائِمد.       الّصِ

 َرتِّْب الَكِلَماِت اآلتِية ِلتَُكوَن الُجْملَةَ الُمِفيَدةَ. .30
  الشَّبَاب –المْجتََمُع  -الى  –يَْحتَاُج  –النَِّشيطُ 

  5- 3- 1- 4-2هـ.       5- 1- 4- 3-2ج.       5-4-3-1-2ا. 
  5-1-3-4-2د.     4-1-3-5-2ب. 

 يَأيها الَّذين آَمنُوا إِْستَِعينُوا بـ ... و ... .31
برِ ا.  برِ هـ.     الصَّالَةِ, العَْصرِ ج.     الصَّالَةِ, الصَّ   العَْصِر, الصَّ

بِر, الصَّالَةِ ب.   العَْصِر, الصَّالَةِ د.     الصَّ
 الَمْبنِي للَمْعلُوم ِمن الُجملَة السَّابِقَِة ُهَو ...الِفْعُل إِْجتََهَد الشُّبَّان فى َطلَِب الِعلِم.  .32

  الِعلمِ هـ.         فىج.         إِْجتََهدَ ا. 
 َطلَبِ د.       الشُّبَّانب. 

 فَاِطَمة القُْرآن. الِفْعُل الَمْبنِي للَمْجُهول ِمن الَكِلَمِة الَّتِي تَْحتََها الَخط ُهَو ... قََرأَتْ  .33
  أَ القُْرآنَ قُرِ هـ.       القُْرآنَ  تُ أَ قُرِ ج.       القُْرآنَ  تْ أَ قُرِ ا. 

 القُْرآنُ  تْ أَ قُرِ د.       أَ القُْرآنُ قُرِ ب. 
يَّ الَمْدَرِسي. الِفْعُل الَمْبنِي للَمْجُهول ِمن الَكِلَمِة الَّتِي تَْحتََها الَخط ُهَو ... يَْلبَسُ  .34 ٌد الّزِ  ُمَحمَّ

   ْلبَسُ يِ هـ.       ْلبَسُ يُ ج.         ْلبَسَ يُ ا. 
 سَ يَْلبُ د.       ْلبَسْ يُ ب. 

ْعَر العََربي ُهَو ... .35  نَْعلَُم انَّ الّشِ
            فَنٌّ اََدبيٌّ َغْيُر َمْوُزوٍن يُْكتَُب بِالعََربِية ا. 

  فَنٌّ َعَربيٌّ َغْيُر اََدبيٌّ َمْوُزونٌ ب. 
  فَنٌّ اََدبيٌّ بِالقَافِية َغْيُر َمْوُزونٍ . ج

  القَافِية او بِغَيِرَهاد. فَنٌّ اََدبيٌّ َعَربيٌّ َمْوُزوٌن بِ 
 هـ.  فَنٌّ َغيُر اََدبّيٍ َغْيُر َمْوُزونٍ 

ْعِر العََربِي ِإالَّ ... .36  ُكلُّ َما يَلي ِمْن ِسَماِت الّشِ
  أَْشَهر ِشْعرٍ هـ.       أََهّم َوِسيلَةٍ ج.     أَْفَضُل التََّراكيبِ ا. 

     أَْجَمل لَْفظٍ د.       أَْرَوع َمْعنىب. 
 الَشاِعر ِلتَعبِيِر َما في ِذْهنِِه ُهَو ...َما يَْستَخِدُمهُ  .37

  القَِصيَدةهـ.         اللَُّغةج.         اللَّْفظُ ا. 
ْعرد.       القَافِيةب.    الّشِ

 َكاَن الَشاِعر َكتََب ِشْعره ِللتَّعبِيِر َعن َما يَِلي ِإالَّ ... .38
  الَْلفَاظهـ. ا      شَّكلج. ال      الُمَشاِعرا. 

  ِفْكرةد. ال      الَخاِطرةب. 
 َعدٌد ِمن االْبيات الِشعِر الُمعتَِمدة َعلى اَساليَب بَالَِغية َجميلَة ِهَي ... .39

  ُكتُب الِشعرِ هـ.     اعراُض الِشعرِ ج.       قََصائد الِشعرِ ا. 
 تَراكيب الِشعرِ د.      الفَاظ الِشعرِ ب. 

 اِنَّ اكثََر اْغراض الِشعِر استِخداما في الُمجتََمع ُهَو ... .40
ثاءا.    الُحبهـ.       الَحَماَسة. ج        الّرِ

 الَمدحُ د.       الغََزالب. 



 
   َمن َمَدَحه كثِير ِمن ُشعَراء العَرب بِِشْعِرِهم... .41

  البُْوِصيريهـ.     سيُد الُمْرُسلْينج.       الَحبِيبا. 
 االَِدْيبد.       َشاِعرب. ال

 ِبيه والِكنَاية واالستِعمارة تَُراِعي ...التَّش .42
عرِ ا.  ْعرِ ج.       اكثَر الّشِ عرِ اهـ.     احلى تَْحبِيِر للّشِ   ْشَهُر الّشِ

 ْحَسُن الَخلقِ د. ا     اْغَلب النَّاسب. 
 .فَصيَدة اِالَمام البُْوِصيري ِمن اَْجَمل َما ُكتَِب فِي .. .43

ُسولا.  ُسولج.       ِذكِر الرَّ ُسولهـ.       ُحّبِ الرَّ   َموِلد الرَّ
ُسولد.     ُحّبِ النَّبِي وَمدِحهب.   ِشعر الرَّ

 البُرَدة ِهي َمْجُموعُ القََصائِد الَّتِي فََرأََها ... .44
  َغيُر الُمسِلِمينهـ.     اْكثَر الُمسِلمينج.       ُمعَظُم النَّاسا. 

 ُمعَظُم الشُّعَراءد.     كثِير ِمن الشُّعَراءب. 
 َرتِّْب الَكِلَماِت اآلتِية ِلتَُكوَن الُجْملَةَ الُمِفيَدةَ. .45

د   نَِبيُّنَا –ُخلُقًا  – اْحسن – ملسو هيلع هللا ىلص – وَ  – النَّاس – َخْلقًا – ُمَحمَّ
   7- 4- 2- 5- 6- 3- 1-8هـ.    7- 4- 2- 3- 6- 5- 1-8ج.     7-4-1-3-6-5-2-8ا. 

 7-5-2-3-6-4-1-8د.   8-4-2-3-6-5-1-7ب. 

  ملسو هيلع هللا ىلصاِالَمام البُْوِصيري ُهَو الشَّاِعر ... مَن الشُّعَراء االَخِرين ِمن َمدح الرُسول  .46
  الشُهورهـ. ا      الَمْشُهورج.         اَْشَهرُ ا. 
 َشهرٌ د.        االَشَهرُ ب.

عر العََربي .47  قََرأ َكثِير من الُمْسِلمين ... قََصائِد الّشِ
  الشُهورهـ.       الَمْشُهورج.         اَْشَهرَ ا. 

 َشهرٌ د.       االَْشَهرَ ب. 
ْعَر بِـ ... االََساِليب  .48  البَالَِغيةالشُّعَراء يكتُبُون الّشِ

  الَجميلهـ.       اَْجَملِ ج.       االْجَمالِ ا. 
 االَْجَمُل ِمند.       اَْجَمِل ِمنب. 

ْعِر ...  .49  هذا الَشاِعر الَمْشُهور َصاِحب الّشِ
  الَجميلهـ.       اَْجَملُ ج.       االْجَمالِ ا. 

 االَْجَمِل ِمند.       اَْجَمُل ِمنب. 
عِر الَّذي قََرأه ُزَمالئِي  .50 عُر الَّذي قََرأتُه أََماَم ُزَمالئِي ... الّشِ  الّشِ

  الَجميلهـ.       اَْجَملُ ج.       االْجَمالُ ا. 
 االَْجَمُل ِمند.       اَْجَمُل ِمنب. 


