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JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

1. Kertas soalan ini mengandungi empat soalan. 

 

2. Anda dikehendaki menjawab tiga soalan sahaja. 

 

3. Soalan 1 dan Soalan 2 mesti dijawab, manakala Soalan 3 dan Soalan 4 pilih satu 

soalan sahaja. 

 

4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.  

                                                

 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. 
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ثم اختر سؤاال  ب عن السؤال األول والسؤال الثاني،أج. هذه الورقة تحتوى على أربعة أسئلة
 .فقط من السؤال الثالث والسؤال الرابع اواحد

 
 : السؤال األول

 :كلمة   051ته عن افقط من ادلوضوعات اآلتية حبيث ال يقل عدد كلمواحد اكتب يف 
 

 .حتدث عنه. رصا كبرياحترص حكومة ماليزيا على تطوير الزراعة ح (0)

 

 .يف مدرستك ذكرى مولد الرسوؿ بحتااؿ االتكلم عن يـو  (2)

 

 .أمهية العلم يف بناء شخصية ادلسلم (3)

 

عن الرحلة إىل اكتب تقريرا . ة العربية يف مدرستكأنت بصاتك سكرتري جلمعية اللغ (4)
 .اليت نظمتها اجلمعية لوفىربكواال  معرض الكتب الدويل

 
 [درجة 31]

 
 :الثاني السؤال 

 :اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها   ) أ( 
حيتال ادلاليزيوف حكومة وشعبا بعيد االستقالؿ يف احلادي والثالثني من أغسطس كل 

بل أنّه مناسبة لتأكيد  ،وهو ليس مناسبة عابرة تظهر فيها مظاهر الزينة والارح فحسب. عاـ
 .حّب الشعب للوطن

   
راض االحتااؿ بذكرى عيد االستقالؿ تكرمي ادلدافعني القدامى الذين دافعوا عن من أغ

فالشباب هم عماد البالد . الوطن وال ينسى ذلك اليـو لتعزيز دور الشباب يف تنمية احلضارة
 .   هم خّداـ البالدوف والصّناع وكلّ ومحاتػها فايهم اجلنود واألطّباء والعّماؿ وادلهندسوف وادلربّ 
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غريبا عّنا إذا قلنا أف ماليزيا اليـو من صنع شباب حّي متوّثب، عامل نشيط  وليس
وهم وضعوا دستورا دلسريتػهم، وخّططوا طريقتهم الواضحة للوصوؿ إىل أقصى الغايات 

ني وكانوا يف عهدهم ػفالتاريخ خري شاهد على ادلدافعني ادلاليزي.  2121ولتحقيق تطلعات 
 .هم من أجل احلرية واالستقالؿ يف مواجهة األعداءشباب األمة، وهم يبذلوف روح

   

 فضال عن ذلك نرى شبابنا اليـو يػحققوف الكثري يف شتػى اجملاالت الاكرية
واالجتماعية والدينية والسياسية يبنوف ويدافعوف وياكروف من أجل نػهوض ماليزيا وإصالح 

 . األمة وسعادتػها
   

ذلك أف مستقبل كل أمة  يػجب السكوت عنه، إّف االهتماـ بالشباب أمر ضرورّي ال
د اإلسالـ أف الشباب الذين نشأوا وترعرعوا يف عبادة اهلل، قد أكّ ل .هاػناجحة يتمثل يف شباب

ؿ إال ظّله ّّ  .يظّلهم اهلل يف ظّله يـو ال ّظ
   

شرافاته الوالء وتذّكر ادلاضي واستحضار إ فعيد االستقالؿ الوطنػّي هو مناسبة لتأكيد
 . الؽ حنو  احلاضر وادلستقبللالنط

 

 :األسئلة
 مىت يػحتال الشعب ادلاليزّي بعيد االستقالؿ ؟ (0)

 األهداؼ ادلنشودة من االحتااؿ بعيد االستقالؿ ؟ ما هي  (2)
 ماذا يعمل ادلدافعوف من أجل حرية البالد ؟ (3)

 .هوض بالدنا ماليزياػبابنا يف ناذكر بعض اجملاالت اليت يشًتؾ فيها ش (4)
 ما مصرية الشباب الذين نشأوا  وترعرعوا  يف عبادة اهلل ؟ ( 5)

 كيف تشعر بقدـو عيد االستقالؿ ؟ (6)
 [ درجة 01 ] 
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 :أفكار رئيسة من القطعة اآلتية  أربعاستخرج  (  ب )
ومن حماسن . م العلـو وادلعلومات واألحداث مرئية ومسموعةػيقـو التلازيوف بتقدي

التلازيوف أنه يعرض على اجلماهري برامج علمية ونافعة وتوّجههم إىل اخلري وتدعيم األخالؽ 
ومن . رشادات القيمةيها الناس من الدروس ادلايدة واإلوهي مدرسة حمبوبة يتلقى ف. الااضلة

ف نشرة األخبار والتعليقات على األنباء والًتبية اإلسالمية الربامج اليت يستايد منها ادلشاهدو 
. لتثقيف ادلشاهدين وقضاء وقت الاراغ ةويعد التلازيوف وسيلة ضروري. والندوات العلمية

ا والتلازيوف إذا وّجه وجهة سليمة كاف ذ. أصبح معظم الناس ياضلونه على السينما وادلسرح
رمسها احلكومة وهو يستطيع أف ب حنو الوجهة اليت ت، فهو يستطيع أف يسري بالشعفوائد مجة

 .يات العصرحتدّ  در على مواجهةشخصية اإلنساف ادلثقف القا بينػي

 [درجة 02] 
 

 :ىل اللغة العربيةترجم القطعة اآلتية إ )ج(
رغ هوبا ودعاء ٌػ هٌدكتكي دٌري سسأ اٌالهصالة دري سضً بهاس 

شرع صالة اٌاله فرتىتىرى  دري سضً اصطالح. فد هللا سبحاًه وتعالىك

صالة هروفاكي . دؼي سالم اخرييدداى فربىاتي ٌػ دهىالكي دؼي تكبٍر داى 

ورغ اسالم لٍن كي صالة كفد ادالن اسالم داى هللا تله هىاجب فرضساله ساتى 

 .وقتى سهاري سوالن
  

كفرلىاى داى فؽهارفي هٌىًجىقكي  برتىجىاى اوًتىقصالة فد اصلث 

ددًٍا اٌي هؽهادفً فلبضاي  يکهرً ددالن كهٍدوفي ًسءها. كفد هللا

 يکهره هٌىلىغ ٌٍػ بىل برحاجت كفد تىهي يکهك هر. كسىساهي داى باال

ًسً دؼي ءاًتارا ها يهىبىؼهٌجالٍي جادي صالتله ٌػ  اوًتىق هرٌؽٌكٌث،

 .   تىهٌث

 [ درجة 05]
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 : السؤال الثالث
 :كّوف ما يأيت   ( أ )
 .تدأ فيها مرفوع باأللفمجلة امسية ادلب( 0) 
 .مجلة فعلية الااعل فيها مرفوع بالواو( 2) 
 ".مل"مجلة فعلية الاعل فيها جمزـو بػ( 3) 
 ".كاف"مجلة مسبوقة بػ( 4) 
 .مجلة فيها اسم ممنوع من الصرؼ( 5) 

 [درجات 01]           
 
 :مرة للحقيقة ومرة أخرى للمجاز اجعل الكلمات اآلتية (ب)
 البحر( 0) 
 البدر( 2) 
 الربؽ( 3) 
 األسد( 4) 
 الوردة( 5) 

 [درجات 01]           
 
 ثل اآليت؟ماذا تستايد من ادل( ج)
         "التأجيل لص الزماف" 

 [درجات 5]          
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 :السؤال الرابع 
 :استخدـ الًتاكيب اآلتية يف مجل مايدة حىت يتضح معناها  ( أ )
 اهتّم بػ( 0) 
 ت احملليةادلنتجا( 2) 
 حيصل على( 3) 
 بعيد عن( 4) 
 أرشد إىل ( 5) 

 [درجات 01]           
 
 :هات مثاال واحد لكل ما يأيت (ب)
 األسلوب اخلربي الطليب( 0) 
 التشبيه البليغ( 2) 
 اجملاز ادلرسل عالقته اعتبار ما كاف( 3) 
 اجلناس غري التاـ( 4) 
 ادلقابلة( 5) 

 [درجات 01]           
 
 :اشرح ادلقصود من احلكمة التالية (ج)
  "اد يطرؽ أحيانا أصبعهأفضل احلدّ " 

 [درجات 5]           
 
 

KERTAS SOALAN TAMAT 


