
 

 .سؤاال 44ىذه الورقة حتتوي على 
 .األسئلة مجيعها أجب عن

 يب  ي ىذه الورقة. جتادلطلوبو أف 
 

 عن ادلفردات 6إىل السؤاؿ  1السؤاؿ 
 :حتتها خط  ي اجلمل اآلتية الكلمات اليت معاين ىات

 .ادلسلموف اآلخرين عاوف (1)
 ساعد.: اإلجابة

 .احلديقةزرع الفالح اخلضروات  ي  (2)
 البستاف.: اإلجابة

 . مكانة التعلم والتعليم ادلدارس (3)
 ادلعاىد.: اإلجابة

 
 :ىات أضداد الكلمات اليت حتتها خط  ي اجلمل اآلتية

 .الكذبعلينا أف نبتعد عن صفة  (4)
  الصدؽ.: اإلجابة

 .ال تتم إال مبمارسة الرايضة الصحة (5)
 ادلريض.: اإلجابة

 .أسرهتافاطمة  ي القرية مع  تستقر (6)
 ارحتل.: اإلجابة

 
 عن النحو 17إىل السؤاؿ  ۷السؤاؿ 

 استخرج ادلنادي من اجلمل اآلتية مع بياف نوعها:
 اي أمهات ادلستقبل ! احرصن على ما ينفع.( ۷)
 ( اي أيها ادلؤمن ! حافظ على الصالة.8)
 ( اي وطنيا! إنك مثل صاحل لغَتؾ .9)

 :اإلجابة
 یادلنادنوع  یادلناد السؤاؿ

 مضاؼ أمهات (7)
 نكرة مقصودة أي (8)
 نكرة غَت مقصودة وطنيا (9)

 
 : وادلستثٌت منو فيما تأيثٌتادلست استخرج

 فهم الطالب الدرس سوى ادلتأخرين.( ۰۱)
 حضر اجلَتاف غَت حسُت.( ۰۰)
 سب النساء ثقة اآلخرين إال ادلرأتُت.تتك( ۰۱)

 :اإلجابة
 منو ادلستثٌت ادلستثٌت السؤاؿ

 الطالب ادلتأخرين (14)
 اجلَتاف حسُت (11)
 النساء ادلرأتُت (12)

 

 :أعرب الكلمات اليت حتتها خط فيما تأي إعرااب اتما
 . ي اإلنًتنت حىت جوؼ الليل تتجولواال ( ۰۲)

 فعل ادلضارع رلزـو حبذؼ النوف.: اإلجابة
 .ىادائتتنزؿ التلميذات من احلافلة  (14)

 حاؿ منصوب ابلكسرة.: اإلجابة
 

 :ينوعو فيما تأ بيافمع  البدؿ استخرج
 .زارين زلمود عمك )15)
 .حفظت القرءاف ثلثو( 16)
 .نفعٍت األستاذ أخالقو (۰۷)

 :اإلجابة
 نوع البدؿ البدؿ السؤاؿ

 بدؿ مطابق عمك (15)
 بدؿ بعض من الكل ثلثو (16)
 بدؿ اشتماؿ أخالقو (17)

 

 .عن الصرؼ ۱۱ - ۰۱السؤاؿ 
 :ميز الفعل الصحيح والفعل ادلعتل فيما تأي

 . عاد ادلسافروف إىل بالدىم سادلُت (۰۱)
 ادلعتل.: اإلجابة

 . يقرأ اجلريدة بعد األكل اجلد   (19)
 الصحيح.: اإلجابة

Klate (JPN) 2020 



 استغفر الناس  ي شهر رمضاف تقراب إىل هللا )24)
 الصحيح .: اإلجابة

 

 : للكلمات اليت حتتها خط فيما تأي ىات وزان مناسبا
 .مشهور أبمانتو التاجر (۱۰)

 الفاعل.: اإلجابة
 . صةادلخص  الطالب القمامات  ي األماكن  يرمي (۱۱)

 ادلفع لة.: اإلجابة
 .﴾ نستعُتإايؾ نعبد وإايؾ  ﴿قاؿ تعاىل:  (۱۲)

 نستفعل.: اإلجابة
 

 .دد الكلمات ادلبنية يف الفقرة اآلتيةح
ب. قد استقاـ  ي ترتيل ومهذ   شاب رلد   عبد الرمحن

. أينما يذىب  ره ثالث عشرةالقرآف مع تدب   صفحة كل يـو
 ن إبعجاز القرآف  ي بناء األجياؿايخذ معو القرآف. وىو متيق  

 .الصاحلُت
 : اإلجابة

 النوع الكلمات ادلبنية السؤاؿ
 الفعل ادلاضي استقاـ (24)
 العدد ادلركب ثالث عشرة (25)
 أينما (26)

 ىو
 اسم الشرط

 الضمَت
 

امأل الفراغ بكلمة مشتقة مناسبة من الفعل الذي بُت 
 : القوسُت

 (نزؿ. )ادلطر نزوؿ أسرع الناس إىل البيوت بعد (۱۷)
 (خطب)على ادلنرب يـو اجلمعة.  اخلطبة ألقي اإلماـ (۱۱)

 
 . عن البالغة 44السؤاؿ  - ۱۲السؤاؿ 

 :استخرج مما ايي أركاف التشبيو
 .ادلاؿ سيف نفعا وضرا( 29)
 .كاف وجو فاطمة بدر( ۲۱)
 .اجلواد  ي السرعة يشبو برقا خاطفا( 31)

 :اإلجابة
 وجو الشبو أداة التشبيو ادلشبو بو ادلشبو السؤاؿ

 نفعا وضرا - سيف ادلاؿ (29)
 - - بدر وجو فاطمة (34)
 السرعة يشبو برقا خاطف اجلواد (31)
 

 :التوكيد فيما تأيبُت أضرب اخلَت وأدوات 
 .يو امساإلسالـ دين ( ۲۱)
 .الطالب  ي دروسهم ف  ليجتهد (۲۲)
 .إف الثقة ابلنفس أساس النجاح( 34)

 :اإلجابة
 أدوات التوكيد أضرب اخلرب السؤاؿ

 - اإلبتدائي (32)
 ؿ / نوف التوكيد اإلنكاري (33)
 إف الطليب (34)
 

 :فيما تأياستخرج اجملاز ادلرسل مع بياف عالقتو 
 . ي يدي جناحك( ۲3)
 .اإلسالـ حيث على حترير رقبة( 36)
 .لبست مرمي القطن( ۲۷)

 :اإلجابة
 العالقة اجملاز ادلرسل السؤاؿ

 السببية يدي (35)
 اجلزئية رقبة (36)
 اعتبار ما كاف القطن (37)

 

 :عُت كال من السجع والطباؽ وادلقابلة فيما تأي
 .الطالب  ي الفصل و أحياان يتكلم فيوأحياان يسكت ( 38)

 الطباؽ .: اإلجابة
 .ليس لو صديق  ي السر وال عدو  ي العالنية( 39)

 ادلقابلة .: اإلجابة
 .احلقد صدأ القلوب واللجاج سبب احلروب( 44)

 السجع.: اإلجابة
 

KERTAS SOALAN TAMAT 



 
 الورقة حتتوي على أربعة أسئلة. ىذه

عن السؤاؿ األوؿ والسؤاؿ الثاين، مث اخًت سؤاال واحدا  أجب
 من السؤاؿ الثالث أو السؤاؿ الرابع

 أف جتيب عن ثالثة أسئلة فقط ادلطلوب
 

 األوؿ: السؤاؿ
 ي واحد فقط من ادلوضوعات اآلتية حيث ال يقل  اكتب

 كلمة (154عدد كلماتو عن مائة ومخسُت )
 اخلارجية. البضائع احمللية أفضل من البضائع (1)
 االحتاد أساس القوة. (2)
 الربامج االجتماعية  ي دار األيتاـ. (3)
 الوقاية خَت من العالج (4)
 قاؿ احلكماء:" فاستبقوا اخلَتات". (5)

 درجة [ 34] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :اإلجابة
 
 قال احلكماء:" فاستبقوا اخلريات".( 5)

لقد نظمت مجعية اللغة العربية مبدرسة قالحية 
الثانوية الوطنية الدينية بوالية كلنتاف يـو األحد ادلاضي برانمج 
التعاوف اجلماعي.  وذلك  ي إحدى القرى السياحية مبنطقة 
تومفت .واستغرؽ الربانمج يوما كامال بدءا من الساعة الثامنة 

 صباحا وانتهى  ي الساعة اخلامسة مساء. 
اذلدؼ من ىذه الربانمج غرس القيم الفاضلة  ي و 

نفوس الطلبة و كذالك ادلبادرة ابألعماؿ اخلَتية ادلتطوعة 
ؼ وتوثيق الروابط افة إىل ذلك يتيح ذلم فرصة التعار وإض

 االجتماعية.
بدأ ىذا الربانمج ابلقياـ على تنظيف مناطق القرية 

ا تنظيف وتزيينها حيث اشًتؾ فيو مجيع أبناء القرية. ومنه
وادلقربة والطرقات وما حوذلا. لقد ظهرت  ي وجوه  ادلسجد

 ادلواطنُت فرحة وهبجة أثناء القياـ هبذا العمل. 
مث استمر  الربانمج بتقدمي ادلساعدة ادلالية من 
صندوؽ اجلمعية للفقراء واحملتاجُت. وذلك بزايرة بيوت 
ادلسن ُت واأليتاـ وذوي االحتياجات اخلاصة. ولعل ىذه 
الزايرات الود ية مؤث رة  ي نفوس الطلبة على أمهي ة مساعدة 

 اآلخرين ومؤاساهتم.
جاء إليهم سي د القـو  ،وقبل العودة إىل ادلدرسة 

 من استباؽ األعماؿ اخلَتية ويدعوليشكرىم على ما قد موا 
هللا أف جيازيهم خَت اجلزاء. قاؿ مشج عا : " إف  ادلسارعة 

ية ادلتطو عة مهم ة جدا لكل أفراد وادلبادرة ابألعماؿ اخلَت 
اجملتمع وخصوصا للناشئُت ألهنا تعترب مكم لة لألعماؿ 
ادلفروضة. وىذه األنشطة تنطبق متاما بقولو تعاىل " فاستبقوا 

 اخلَتات ".   
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 الثاين السؤال
 ية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها :تالقطعة األ اقرا

 
تطور اللغة العربية  ي ماليزاي هبا من خالؿ  إف

أسسها  اليت أتسيس ادلدارس اليت عرفت ب " فوندوؽ "
العلماء األقدموف لرغبتهم  ي دراسة العلـو اإلسالمية ولغة 

ىذه العلـو  ي مكة  دراسة القرآف. وىم بذلوا جهودىم  ي
ادلكرمة واليمن ومصر وادلناطق األخرى من اجلزر العربية  ي 

 لشرؽ األوسط.ا
 

سنوات أصبح ىذا التطور تطورا اجيابيا ومقبوال  بعد
 1977 ةسنمة خصوصا بعد االستقالؿ. و ي اللدى احلكو 

مت إنشاء ادلدارس الثانوية الوطنية بتأسيس إحدى عشرة 
من السيد احلاج  إنشائها مدرسة دينية حكومية، وأتي فكرة

دؼ من إقامة . واذلینئ دمحم زلي الدين بن احلاج واف موس
النظاـ الًتبوي الديٍت ماليزاي وذلك لتوليد  حتسُت ىذه ادلدارس

 زادت أبناء الوطن الصاحلُت متماشيُت مع متطلبات العصر.
 .ىذه ادلدارس  ي يومنا ىذا إىل ست ومخسُت مدرسة

 
لعربية  ي نيلم فوري فهو أتسيس مركز اللغة ا أما

 ي ماليزاي  تعقد ليتا وصية أصدرىا ندوة اللغة العربيةتتنفيذ ل
. ويهدؼ ىذا ادلركز إىل نشر اللغة العربية 1979عاـ 

. قد نظمت  ي ىذا ادلركز  ماليزاي بوصفها لغة اإلسالـ  ي
 عدة دورات وندوات، ومعتمرات اللغة العربية.

 
مكانة اللغة العربية  ي ماليزاي على ادلستوى  ارتفعت

. فالدراسة  ي ىذه يةالعادل العايل إبنشاء اجلامعة اإلسالمية
ادلرحلة دراسية فعالة بكثرة اخلرباء من الدوؿ العربية مع 

من ادلخترب اللغوي احلديث وأجهزة  التسهيالت استخداـ
جيدة  ي  راحة اللغة العربية ت  ح  راالتكنولوجيا ادلتوفرة. إذف 

 . ظل ماليزاي
 

 :األسئلة
 بدأ تطور اللغة العربية  ي ماليزاي ؟ مىت (1)

 من خالؿ بدأ تطور اللغة العربية  ي ماليزاي -
 .أتسيس ادلدارس اليت عرفت ب فوندوؽ

 ؟أسس العلماء األقدموف " فوندوؽ " مل (2)
غبتهم  ي ر لػأسس العلماء األقدموف فوندوؽ  -

 .إلسالمية ولغة القرءافدراسة العلـو ا
من أين أتي فكرة إنشاء ادلدارس الوطنية الدينية  (3)

 احلكومية ؟
أتي فكرة إنشاء ادلدارس الوطنية الدينية  -

السيد احلاج ينء دمحم زلي الدين من احلكومية 
 .بن احلاج واف موسى

 اذكر ىدفُت من إنشاء ادلدارس الثانوية الوطنية ؟ (4)
حتسُت النظاـ إنشاء ادلدارس الوطنية  من ىدفاف -

اء الصاحلُت الًتبوي مباليزاي وكذالك لتوليد أبن
 متماشُت مع متطلبات العصر.

نشر مركز اللغة العربية  ي فيلم فوري اللغة  كيف (5)
 العربية؟

 نشر مركز اللغة العربية  ي نيلم فوري اللغة العربية -
أف ينظم عدة دورات و ندوات ومعتمرات بػ

 اللغة العربية.

الدراسة  ي اجلامعة االسالمية العادلية دراسة  ىل (6)
 ممتازة ؟ دلاذا ؟

الدراسة  ي اجلامعة اإلسالمية العادلية دراسة  ،نعم -
الدراسة  ي ىذه ادلرحلة دراسة ممتازة بكثرة ألف ممتازة 

دوؿ العربية مع استخداـ التسهيالت اخلرباء من ال
من ادلخترب اللغوي احلديث وأجهزة التكنولوجيا 

 ادلتوفرة.

 الوجو البالغي  ي العبارة اليت حتتها خط ؟ اذكر (7)
الوجو البالغي  ي العبارة اليت حتتها خط ىو  -

 مكنية.استعارة 
 [درجة  21]



فقرة قصَتة حيث ال يقل عدد كلماهتا عن ثالثُت   أكتببػػػػ  
 كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية:

أخوؾ جهده کالطبيب  ي مواجهة انتشار  بذؿ
 التأييد ئة معهتن، أرسل إليو بطاقة تشجيعية و 19مرض کوفيد 

 على جهوده ادلبذولة.
 درجات [ 5] 

 :إلجابةا
 السالـ عليكم ورمحة هللا و بركاتو

 إىل حضرة أخي العزيز علي  بن عبد هللا
 أمتٌت لك الصحة و العافية

بطاقة ىذه ال! أرسل إليك  كيف حالك اي أخي
كالطبيب  ي مواجهة انتشار مرض   ؾبذؿ جهدمبناسبة 

 ؾ.على جهود مٍت  . هتنئة مع التأييد 19كوفيد 
ك علي أشجعأريد أف و  ي ىذه الفرصة الغالية 

 جهدؾ. اصرب اي أخي. استمرار 
 السالـ. و و أدعو لك الصحة والعافية

 

 :)ج( اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا
 " ظهر الفساد مبا كسبت أيدي الناس "

 درجات [ 4]
 :إلجابةا

 . ي اإلسالـمنهي  إعماؿ الفسادف  إ -
  .إعماؿ الفساد من الصفات ادلذمومة -
 .علينا أف جنتنب الفساد  ي احلياة -

 

 الثالث: السؤال
 تية :تقوؿ  ي ادلواقف اآل ماذا أ

 .تنصح زمالئك على اجلد  ي الدراسة (1)
 .على اجلد  ي الدراسة كمنصحأ! يزمالئ اي -

 .ألمك عندما تعود إىل البيت متأخرا (2)
 .عود إىل البيت متأخراأ أان آسف ألنٍت! يأم اي -

 نصح أخاؾ بعدـ اللعب  ي ادلكتبة.ت (3)
 .بعدـ اللعب  ي ادلكتبة كنصحأ! يأخ اي -

 .صديقك الناجح ئنهت (4)
 .النجاحعلى  ة! هتنئيصديق اي -

 تشكو من أمل  ي بطنك. (5)
 .يأمل  ي بطنػبػ اي أمي ! أشعر -

 درجات [ 14]
 

 ما تأي  ي مجل مفيدة : کوفبػػػػ    
 فيها خَت مجلة فعلية مجلة (1)

 .على الكرسي جيلسدمحم  -
 بيبسفيها نعت  مجلة (2)

 .أخوه الناجحجلس الطالب  -
 فيها بدؿ البعض من الكل مجلة (3)

 نصفهم جلس الطالب -
 "سوي " ػػػػػفيها االستثناء ب مجلة (4)

 الطالب سوىجلس الطالب  -
 مضاؼ یمجلة فيها مناد (5)

 ! اجلس على الكرسي. العلم طالباي  -
 درجات [ 14]

 
مثاال مناسبا لكل وزف من األوزاف اآلتية مث ضعو  ىاتػػػ   ج

  ي مجل مفيدة :
 لفاع  ي   (1)

 دمحم التلفازيشاىد :  يشاهد -
 لفع  ي   (2)

 يذىب دمحم إىل ادلدرسة:  يذهب -
 لع  ت  ي ف (3)

 جيتمع الطالب  ي القاعة:  جيتمع -
 ف ع ل (4)

 دمحم اللغة العربيةعلم :  علم -
 لفع  ست  ي   (5)

 يستيقظ دمحم من النـو : يستيقظ -
 درجات [ 14]



 مثل دلا ايي : د
 اإلبتدائياألسلوب اخلَتي  (1)

 .الطالب انجح -
 األسلوب اإلنشائي بطريقة الرجاء (2)

 .الطالب انجح لعل   -
 اجلناس غَت التاـ (3)

 .دواء داءلكل  -
 الطباؽ السليب (4)

 ما جنحوعلي   جنح دمحم -

 السجع (5)
 * رخس إف اإلنساف لفي * روالعص -

 درجات [ 14]
 الرابع السؤال

 استعمل الًتاكيب اآلتية  ي مجل مفيدة حىت يتضح معناىا: أ
 الطالب ادلثايل (1)

 .الطالب ادلثايل جلس -
 رد السالـ (2)

 .واجب رد السالـ -
 ربة البيت (3)

 .ربة البيت أمي -

 مشهور ب (4)
 .علموػمشهور ب دمحم -

 حيافظ على (5)
 .النظافة حيافظ على دمحم -

 درجات [ 14]
 

: خاطببػػػ     العبارات اآلتية إىل مجاعة الذكور مع تغيَت ما يلـز
 يها الرجل، ىل تذىب إىل الرحلة؟أ (1)

 إىل الرحلة؟ تذىبوفىل  ،الرجاؿأيها  -
 .ُت  ب الوالدين مودب  نا جاَت س (2)

 .ُت  مؤدب  جانب الوالدين  سَتوا -
 ال تقويل قوال كذاب حيثما كنت. (3)

 كنتمقوال كذاب حيثما   تقولواال  -

 

 .حا لربكما تسبيحاسب   (4)
 .تسبيحا لربكم سب حوا -

 . زرت ادلتحف الوطٍت ، اي أخييتم (5)
 .إخويادلتحف الوطٍت اي  زرمتمىت  -

 [درجات 14]
 

اسم ادلكاف أو اسم الزماف من كل فعل مث ضعو  ي  ىاتجػػػػ  
 مجلة مفيدة :

 طعم (1)
 .نظيف طعمادل : مطعم -

 غرب (2)
 .غربصليت  صالة ادل:  مغرب -

 طبخ (3)
 .مجيل طبخادل : مطبخ -

 وعد (4)
 .وعدوصل دمحم  ي ادل:  موعد -

 طار (5)
 [درجات 14]  .واسع طارادل : مطار -

 :الكلمات اآلتية حقيقيا مرة ورلازاي مرة أخرى استعملد   
 البحر (1)

  مجيل البحر حقيقة : 
 الدرس البحريعل م  رلاز:

 طار (2)
 الطَت  ي السماء طار حقيقة:

 اخلرب  ي كل مكاف طار رلاز: 
 عيوف (3)

 النساء مجيلة  عيوف حقيقة: 
 إىل اإلدارة العيوفذىب  رلاز:

 ترقص (4)
 البنت ترقصحقيقة: 

  ي ادلطبخالفأرة  ترقصرلاز: 
 السلحفاة (5)

  ي الغابة السلحفاة  حقيقة:
 [درجات 14] الكتاب السلحفاةتقرأ  رلاز:


