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 .أربعة أسئلة ىقة ربتوي علر ىذه الو 
 مث اخًت سؤاال واحدا من ينأجب عن السؤاؿ األوؿ والثا

 .الث أو السؤاؿ الرابعثالسؤاؿ ال
 .يب عن ثالثة أسئلة فقططلوب أف ذباؼب
 

 :السؤال األول
ة حبيث ال اكتب يف موضوع واحد فقط من اؼبوضوعات اآلتي

 ::كلمة  ٓ٘ٔيقل عدده عن 
 .األماكن السياحية اعبذابة يف ماليزاي  (7)
 .الت التجارية( التسوؽ يف إ) 
 .( خطبة عن أنبية الصالة وآاثرىا يف حياة اؼبسلمٖ) 

 .الوقاية خَت من العالج  )0)
 .( قاؿ اغبكماء : اعبار قبل الدار٘) 

 ة[جر د ٖٓ ]
 
 :السؤال الثاين 

 : لة اليت تليهائية مث أجب عن صبيع األستالقطعة اآل رأأ اق
لقد اىتمت حكومتنا اؼباليزية إبعداد الطاقة البشرية  

بلدىم. فهذه العناية  لتكوف قادة اؼبستقبل اؼبلتزمُت خبدمة
 .ابلشباب أمر ضروري يف مواجهة ربدايت اغباضر واؼبستقبل

انمج اػباص ت حكومتا الرب أأنش ،ومن أجل ذلك  
ىذا اؼبشروع ؾبموعة  سمى ابػبدمة الوطنية. وقد شارؾ يفوي

من الشباب بعد إسباـ دراستهم للمرحلة الثانوية. وذلك 
بية العسكرية والقيادة االجتماعية والًت  الكتساب اؼبهارات

 .اؽبادفة إىل فتح أبواب اؼبستقيل أمامهم
فوزارة الدفاع اؼباليزية أخذت مسؤولية يف  ،وتبعا لذلك  

التدريبات العسكرية للطلبة.  الدورات التدريبية على طراز تنفيذ
 .اءثنوىي مفروضة عليهم دوف أي است

 :فإّف أىداؼ اػبدمة تتمثل يف األمور التالية
غرس حب االنتماء اإلهبايب للوطن عند الشباب   .ٔ

بياف القيم  عرب اؼبعسكر واضرة. ويهدؼ ىذا إىل
ل الزايرة إىل اؼبثلى من خالؿ اػبدمة االجتماعية مث

 .بيت األيتاـ

رفع مستوى اإلعداد البدين والرايضي يف صفوؼ  .ٕ
يكوف  الشباب بواسطة التدرييات العسكرية حىت

صاحب اعبسم سليما من األمراض وغَتىا. وذلك 
كاعبري والقفز وكذلك  من خالؿ التدريب الرايضي

 .تدريب األسلحة اػبفيفة والتعرؼ عليها
ات اغبميدة كالثبات تربية اإلنساف على الصف .ٖ

ؽبو  واالستقامة واالعتماد على النفس. فكل ىذا
 .سبيل بناء العمراف البشرّي اؼبتميز

وتوزع ؼبشاركي الدورة أزايء للتدريب العسكري وتُػْعَطى ؽبم 
التدريبية ؼبدة ثالثة أشهر. وىي  ؾباان .وتبلغ مرحلة النشاطات

ي وتنفيذ ربتوي على الرايضة الصباحية واالجتماع الصباح
 .والنشاطات التدريبية الكتساب اؼبهارات العسكرية الدروس

وحىت تتحّفق تنمية الوعي العسكري لدى الشباب فال   
أثناء اؼبشاركة يف ىذه  بّد ؽبم ابعبّد واؼبثابرة وروح االنضباط

الدورة. وعلى ىذا دثهم اغبكومة على بناء الوطن حبب النظاـ 
البناء حىت تؤقلهم ليكونوا مواطنُت من خالؿ الربانمج  وااللتزاـ

 .لهمبصاغبُت لوطنهم ومستق
 

 :األسئلة
 عداد الطاقة البشرية؟اي إبلػماذا اىتمت ماليز ) ٔ)
 مج الػخاص الذي أنشأتو الػحكومة للشباب؟انما ىو الرب ( ٕ)
 مىت يشارؾ الشباب يف مشروع الػخدمة الوطنية؟) ٖ)
 الوطنية؟اذكر ىدفا واحدا من أىداؼ الػخدمة  )ٗ)
 ع ؼبشاركي الدورة؟ز ماذا يو  (٘)
 كيف تتحقق تنمية الوعي العسكري لدى الشباب؟ (ٙ)
 .اذكر الوجو البالغي يف لعبارة اليت ربتها خط (ٚ)

 [درجة ٕٔ]
كلمة   04اكتب فقرة قصَتة حيث ال يقل عدد كلماهتا عن  ـــــب

 : مستعينا ابلتوجيهات اآلتية
 تعاىل. اكتب بطاقة قد انتقل جد زميلك إىل رضبة هللا

وتنصحو ابلصرب أماـ قضاء ه َد جدّ تعّزي فيها زميلك الذي فَػقَ 
 .هللا وإرادتو

 [درجات ٘]

Kedah 2020 



34 

 :اشرح اغبكمة اآلتية شرحا وافيا  ـــج
 " ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا"

 [درجات ٗ]
 

 :السؤال الثالث
 :أ ماذا تقول يف ادلواقف اآلتية

 . العطلة اؼبدرسيةألختك اليت تزوجت يف (ٔ)
 .شاىدت االصطداـ أثناء سفرؾ إىل مالؾ (ٕ)
 .سبدح أخاؾ على قباحو يف االمتحاف (ٖ)
 .تدعو صديقك إىل حفلة الشاي يف بيتك (ٗ)
 .سبنع زميلك عن اػبروج من البيت (٘)

 [درجات ٓٔ]
 :يت يف صبل مفيدةأي كوف ما  بـــــ

 جػملة فيها خرب شبو الػجملة (ٔ)
 .مبٍتجػملة فيها اسم  (ٕ)
 .جػملة فيها منادى مضاؼ (ٖ)
 لياءاب جػملة فيها اسم من األظبػاء الػخمسة مػجرور( ٗ)     
 صبلة فيها مفعوؿ مطلق (٘)

 [درجات ٓٔ]
 

  :مث ضعو يف صبل مفيدة ،ىات فعال ماضيا لألفعاؿ التالية جـــ
 يشرب (ٔ)
 يستقبل (ٕ)
 يشاىدوف (ٖ)
 اسأؿ (ٗ)
 تػجتمع (٘)

 [درجات ٓٔ]
 :يتأي مثل ما د

 تشبيو مرسل ؾبمل (ٔ)
 مرسل عالقة جزئية زؾبا (ٕ)
 أسلوب خربي إنكاري (ٖ)
 أسلوب إنشائي الطليب (ٗ)
 ـات جناس غَت (٘)

 [درجات ٓٔ] 

 :السؤال الرابع
 :ل مفيدة حىت تتضح معناىاية يف صبتاكيب اآلضع الًت  أ
 ػػػػػبـ قو ي (ٔ)
 يس الطلبةئر  (ٕ)
 اتفق على (ٖ)
 دولة انمية (ٗ)
 بعيدة عن  ) 1)

 [درجات ٓٔ]
 
 :ية مع تغيَت ما يلـزتلعبارات اآلخاطب الطالبة اب  ــــب
 .كلن واشرين وال تسرفن (ٔ)
 .افشوا السالـ وأطعموا الطعاـ (ٕ)
 .صلوا و ذكروا والناس يناـ (ٖ)
 .اذىبا إىل فرعوف فقوال لو قوال لينا (ٗ)
 .اجتهد يف دراستك وال تكسل (٘)

 [درجات ٓٔ]
 
 :فيدة اسم زماف أو مكاف مث ضعو يف صبل ميتأياجعل ما   ـــج
 لعط (ٔ)
 بتك (ٕ)
 سجود (ٖ)
 معط (ٗ)
 لعبة (٘)

 [درجات ٓٔ]
 
 :ية إىل التشبيوتحوؿ العبارات اآل  د
 .رأيت حبرا ذبري يف الشارع( ٔ)
 .جلست الوردة يف الفصل (ٕ)
 .طلع البدر علينا (ٖ)
 .َت يف أكباء العاملػباطار  (ٗ)
 .بكت السماء ليال( ٘)

 [درجات ٓٔ]
 


