
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 

INTERVENSI PEMBELAJARAN 

DISEDIAKAN OLEH PANEL AKRAM NEGERI TERENGGANU 

 

Nama : 

Kelas : 
 

SPM 2021 

AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

( LAM 5403/1) 

Tidak dibenarkan menyunting dan mencetak mana-mana bahagian dalam 

modul ini tanpa kebenaran Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PANEL PENULIS 
 

 

 

 

 

 

BIL NAMA SEKOLAH 

1 SAKHIAH NOR BT HJ EMBONG SMA KHAIRIAH, K. TERENGGANU 

2 NOR HIJANAH BT MOHAMED SMA MAHMUDIAH  

3 AMAL BINTI HUSAIN SMA ITTIFAKIAH, BESUT 

4 MOHD ASRI BIN HAMZAH SMA SULTAN ZAINAL ABIDIN 

5 HAYATI BINTI MOHAMAD SMA MAARIF, BESUT 

6 MUHAMAD SUHAIMI BIN RAZALI SMA SULTAN ISMAIL, DUNGUN 
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AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

 

2021 

 

2 ¼ JAM 

 

 

AKRAM 

 

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU 
_________________________________________________ 

 

 

MODUL INTERVENSI PEMBELAJARAN (MIP) 

 

SET 1 

 

 
AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

 

SPM 

 

Dua Jam Lima Belas Minit 

 

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian. 

 

2. Jawab semua soalan. 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak. 
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 ."و قسم "ج" "، قسم "با" قسم حتتوي على ثالثة أقسام : هذه الورقة
 .مجيعهاأجب عن األسئلة 

 قسم "أ"
 جة[در  20]

 5إىل السؤال  1من السؤال 

 :أييتنوع اخلرب فيما ّين ب

 .العمال األمناء يتقنون يف عملهم  (1)

 اإلجابة : ____________________

 االهتمام ابلنظافة ضروري يف حياة الناس.  (2)

 اإلجابة : ____________________

 .هذه املباين قاعتها واسعة ونظيفة  (3)

 اإلجابة : ____________________

 .الطعام فوق الطاولة والكراسي جبانبها  (4)

 اإلجابة : ____________________

 .األخت تساعد والديها يف تزيني البيت  (5)

 اإلجابة : ____________________
 
 
 
 



MIPLAM/2021  5  5403/1

  

 

5403/1 @MIP2021 Hak Cipta JPNT 

 

 10إىل السؤال  6من السؤال 

 :ا بّي القوسّيمن مـاخرت اإلجابة الصحيحة للكلمة اليت حتتها خط 

 

 بدل / معطوف / نعت / توكيد() .القماماتمنع  الطالب من رمي الزابلة أو ـي  (6)

 اإلجابة : ____________________

 توكيد / معطوف / نعت / بدل()  بذي النورين. عثمانلقب اخلليفة   (7)

 اإلجابة : ____________________

 بدل / معطوف / توكيد /نعت()   قلب واحد. كلهمالـماليزيون    (8)

 اإلجابة : ____________________

 نعت / معطوف / بدل / توكيد() .هم بسالمة البيئةـتءكفاالعالية  الشباب  يهتم    (9)

 اإلجابة : ____________________

 معطوف / نعت / بدل / توكيد()   .يدهضرب األب الولد ( 10)

 : ____________________اإلجابة 
 
 

 

 

 

 



MIPLAM/2021  6  5403/1

  

 

5403/1 @MIP2021 Hak Cipta JPNT 

 

 15إىل السؤال  11من السؤال 
 :بّي القوسّي مستعينا ابلفعل الذي ابملشتقات املناسبةامأل الفراغات 

 (طلب)   .ابجتهاد الدروس نراجعاي   ________ ( 11)

 اإلجابة : ____________________ 

 سجد()  __.________ يف الرتاويح مجاعةسلوى  ( تصلي12)

 اإلجابة : ____________________ 

 ( علم)   .بذات الصدور _________إن هللا    (13)

  اإلجابة : ____________________ 

 أنـتج()  .الكثرية إىل اخلارج ________ ( أصدرت ماليزاي 14)

 اإلجابة : ____________________ 

 (كنس) .تنظيف الفصللاجلديدة   _________ ( يستخدم الطالب15)

 اإلجابة : ____________________ 
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 20إىل السؤال  16من السؤال  
 :مينز الفعل الالزم والفعل املتعدي فيما أييت

 سالمي.اد خر املوظف ماله يف البنك اإل (16)

 اإلجابة : ____________________

 انم الطفل يف فراشه.  (17)

 اإلجابة : ____________________

 أخربت املضيفة املسافرين الطائرة متأخرة.  (18)

 اإلجابة : ____________________

 أعطى خالد املسكني ماال. (19)

 اإلجابة : ____________________

 كل عام.الفطر  بعيد  املسلمونحيتفل  (20)

 اإلجابة : ___________________   
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 قسم "ب"
 [درجة 30]

 

 األولالسؤال 
 .عن مجيع األسئلة اليت تليهااقرأ القطعة اآلتية مث أجب 

على كل فرد يعيش يف بالده. وهي مسئولية مجيع أبنائه يستوي فيها خدمة الوطن واجبة إن 
 الصغري والكبري والرجل واملرأة. ومن هنا تتفاوت اخلدمة وتربز عظمة التضحيات.

 

. فالتعليم والزراعة والصناعة والتجارة واملكانكية خمتلفةخدمة البالد كثرية وميادينها  جماالتو 
من جماالت خلدمة البالد. فالتلميذ مثال واجبه حنو البالد أن يبذل جهده وسعيه يف واهلندسة وغريها 

حسنة وطالبا مثاليا  قدوةدروسه وأن يؤدي واجباته املدرسية أداء كامال، وعليه أيضا أن يكون 
 اعة األوامر والتحلى ابألخالق الكرمية.لزمالءه يف احرتام النظام وط

 

وأما املعلم فواجبه حنو بالده كبري وكثري. ومحله ثقيل ال خيففه إال أن خيلص يف عمله ويتفاين  
وأن لتالميذه يف املثابرة واجلد والصرب يف تربية طالبه تربية حسنة صاحلة. وأيضا أن يكون مثال كرميا 

 ا للحصول على النجاح الباهر املتفوق.يشجع أبناءه التالميذ تشجيعا حار 
 

وأما اآلخرون مثل الفالح والطبيب واملهندس والعامل هلم واجبات خاصة خلدمة بالدهم.  
دوها بكفاية وإخالص وأمانة. وجدير ابلذكر هنا، أن األم هلا دور مهم يف خدمة البالد ؤ فعليهم أن ي

تعترب أما مثالية يف بناء األسرة فاألم املخلصة لزوجها املهتمة برتبية أوالدها وبناهتا وما جيب عليها جتاه. 
 الناجحة.
بناء على هذا، فالشعوب وأبناء البالد دور معني يف بناء الدولة والوطن حنو التقدم واحلضارة  

 البالد يف العامل. يف رفع مستوى يتعاونوان أفعلى اجلميع  ،ثقافية وروحية وجسمية. وللحصول على هذا
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 األسئلة:  
  ؟كل فرد  هي مسئولية ام (1)

______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟دمة البالدخل جماالتاثنني من  اذكر (2)
______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟يكون املعلم مثال كرميا لتالميذهكيف  (3)
______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟من هي األم املثالية (4)
______________________________________________

______________________________________________ 
 
 "قدوةهات مرادفا لكلمة "  )أ( (5)

   ________________________ 
   

 "يتعاونواهات مضادا لكلمة "  )ب(
  ________________________ 

 [درجات 10]
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 : الثاينالسؤال 
 مستعينا ابلبياانت اآلتية:أجب عن مجيع األسئلة 

 

 قائمة األطعمة ملطعم توست 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ؟أين يقع مطعم توست (1)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 ؟أقل من مخس رجنيتاتمثنها اذكر نوعني من األطعمة املعدة يف هذا املطعم   (2)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]

 املشروابت الباردة
 RM 2مياه         (1)

 RM 3لنب          (2)

 العصائر الطبيعية
 RM 5ربتقال  العصري  (3)
 RM 5    وزاملعصري  (4)

 احلساء
    RM 4   حساء بصل (5)

   RM 6حساء دجاج (6)

     RM 5 حساء فطر (7)

 
 

 مطعم توست
 شارع كالان جاي، كواال ملبور

 للطلب
 يرجى االتصال على األرقام التالية:

0771207877 

0129993939 

 التوصيل اجملاين
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 ؟كم رجنيتا تدفع لو تشرتي عصري الربتقال مع حساء فطر   (3)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 
 
 
 

 
 

 :ألبيات الشعرية، أجب عن األسئلة اليت تليهامستعينا اب

 ؟شكى اإلمام الشافعي عن مسألته منإىل   (4)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 ؟ ؤدي إىل سوء احلفظذي يالسبب ال وما ه  (5)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 
 

 قال اإلمام الشافعي رمحه هللا:
 شكوت إىل وكيع سوء حفظي     فأرشدين إىل ترك املعاصي        

 وأخربين أبن العلم نور               ونور هللا ال يهدى لعاصي
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 : الثالثالسؤال 

 

 كونن ما أييت: أ

  .اسم موصولفيها  املبتدأ ،مجلة امسية (1)

 اإلجابة : ___________________________________

 
  .املفعول به منصوب ابلكسرة فيها مجلة (2)

 اإلجابة: ___________________________________

 
 .الشرط أداةفيها  مجلة (3)

 _اإلجابة: __________________________________

 [درجات 6]         
 

 :كونن مجلة مفيدة من الرتاكيب اآلتية ب 

 

 ون بــــيهتم   (1)

 اإلجابة: ___________________________________

 
 آاثر إجيابية (2)

 ___________________________________اإلجابة: 
 [درجات 4]
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 قسم "ج"
 [ درجة 50]

 

 :الرابعالسؤال 
عن  قلال ي مبا ابلصور اآلتيةمستنيدا  آداب التعامل بّي الصغار والكبار فقرة قصرية عن اكتب
 .كلمة  60
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلجابة:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________                                                                                                                                

[درجة 20]  
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 : اخلامسالسؤال 

 .كلمة  150عن عدد كلماته ال يقل  حيثاملوضوعات اآلتية  واحد فقط منيف اكتب 

  تكلم ، األفراد جلعلهم يرغبون يف إجناز أهداف اجملموعةالقيادة هي القدرة على التأثري يف   (1)
  ن خصائص القيادة لرؤساء الطلبة.ع

قد عقدت مجعية الرتبية اإلسالمية ملدرستك االحتفال بذكرى اإلسراء واملعراج. أنت   (2)
 اكتب تقريرا عنها. كسكرتري اجلمعية، 

 .منها املنحة الدراسيةالوزارة الدراسية العالية تطلب إىل رمسية اكتب رسالة   (3)
 .دور وسائل اإلعالم يف تثقيف األمة  (4)

 
 

 __________________________:  الـموضوع
 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  

 [درجة 30]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 
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5403/1 

 

AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

 

2021 

 

2 ¼ JAM 

 

 

AKRAM 

 

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU 
_________________________________________________ 

 

 

MODUL INTERVENSI PEMBELAJARAN (MIP) 

 

SET 2 

 

 
AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

 

SPM 

 

Dua Jam Lima Belas Minit 

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian. 

 

2. Jawab semua soalan. 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak. 
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 ."و قسم "ج" "، قسم "باقسم " حتتوي على ثالثة أقسام : هذه الورقة
 .مجيعهاأجب عن األسئلة 

 قسم "أ"
 درجة[ 20]

 5إىل السؤال  1من السؤال  

 :ا بّي القوسّيمن مـاخرت اإلجابة الصحيحة للكلمة اليت حتتها خط 

 

 (/ اسم إن   إن    )مبتدأ / خرب   كانوا إخوان الشياطني.  املبذرينإن   (1)

 اإلجابة : ____________________

 )فاعل / مضاف إليه / مفعول به(  .ةإىل اإلدارة مسرور  املدرسةجاءت مديرة   (2)

 ____________________اإلجابة : 

 )حال / تـمـييز /استثناء(  .قليالقال تعاىل: وما أوتيتم من العلم إال   (3)

 اإلجابة : ____________________

 )مفعول مطلق / نعت / حال(   سريعا. تقدماتقد م العامل اإلسالمي   (4)

 اإلجابة : ____________________

 حال ( متييز/ /نعت)    .حديداطن ا  يبيع التاجر( 5)

 اإلجابة : ____________________
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 10إىل السؤال  6من السؤال 

 :أييتبني  نوع احلال فيما 
 
 ( تطري الطيور فوق الشجرة.     6)

 اإلجابة : _________________________

 (  جاء الولد يركض وراء أبيه.     7)
 اإلجابة : _________________________

 ( ذهبت املديرة إىل اإلدارة مبكرة.     8)
 اإلجابة : _________________________

 (  عاد اجلنود حيملون السالح من احلرب.     9)
 اإلجابة : _________________________

 ( قاتل محزة األعداء يف املعركة وهو جماهد عظيم.     10)
 اإلجابة : _________________________
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 15إىل السؤال  11من السؤال 
 .األفعال اليت حتتها خط إىل املصدرل حون 
 
 الشعب أبركان الدولة. تـمس ك(   11)

 _______________________اإلجابة:     

 .األخ النقود من احلقيبة أخرج(   21)

 _______________________اإلجابة:   

 .األستاذة الطالب الضعيف تساعد(   31)

 _______________________اإلجابة:    

 .الرسول صلى هللا عليه وسلم الرسالة بل غ(  14)

 اإلجابة: ________________________ 

  .التلميذ القلم األسود للكتابة ستخدمي( 15)

 اإلجابة: ________________________ 
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 20إىل السؤال  16من السؤال 
  فيما أييت:هات وزان للكلمات اليت حتتها خط 

 .لـهم تشجيعاتكرم املدرسة املتفوقني   (61)

 اإلجابة : _________________________ 

 عيد األضحى بصورة عظيمة. يستقبل (71)

 اإلجابة : _________________________ 

 على املائدة لإلفطار. اجتمعتالعائلة   ( 18)

 اإلجابة : _________________________ 

 األعداء يف املعركة. حياربوناجليوش  (19)

 اإلجابة : _________________________ 

 ساعة خري من عبادة سنة. ت فكر ( 20)

 اإلجابة : _________________________ 
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 قسم "ب"
 [درجة 30]

 

 األولالسؤال 
 .اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها

هي ما يعتقد الشخص صوااب وهو من غري اإلسالم مث يدين به  إن االجتاهات الفكرية املنحرفة
ألهنا جاءت من الفكر الفاسد ومل تستند إىل الوحي  إىل الفكر االجتاهاتوينتمى إليه. وقد نسبت 

 االهلي  .
املنحرفة مثل اجلربية والقدرية واملرجئة ظهرت منذ العصور القدمية. والعلماء  االجتاهات الفكرية

يتنب هون لتأثري هذه االجتاهات على اجملتمع. وقد انزلق بعض الناس فيها. ومن أخطر هذه االجتاحات 
 الوحي اإلهلي  وحيدث البدعة يف العقيدة.  خيالفأن منهجها 

نا منها العلمانية والشيوعية والعقلية والقومية والليربالية هناك اجتاحات ابطلة تسربت إىل جمتمع
االجتاهات تستغل أفكار اجملتمع وتشكك فهمهم حنو الدين، وتسم  عقيدهتم، فيندمج اخلري يف . وهذه 

الشر، ويطمح ذلك إىل تضليل املسلمني. وكل هذه االجتاهات بدعة يف العقيدة وأمر أهل البدعة 
                                                                                                      ابالستتابة.      

حفاظ على عقيدهتم معرفة تلك  االجتاهات ونظرايهتا والتجن ب من للمن واجبات املسلمني  
دف إىل إقامة احلياة على امليل والتاث ر ابحنرافاهتا. وعلى سبيل املثال، العلمانية وهي حركة اجتماعية هت

 غري الدين وتقن ع الناس أبفكارها الباطلة.                                       

اإلسالم هو الدين الوحيد الذي ارتضاه هللا. ولذلك، احرصوا على عقيدتكم واعلموا أن 
 وراقبوا هللا يف أعمالكم .
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 األسئلة: 
  ؟االجتاهات الفكرية املنحرفةا هي م (1)

______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟ظهرت يف العصور القدمية اليتنحرفة املفكرية الجتاحات من اال اثننياذكر  (2)
______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟إل الفكر نحرفةامل ملاذا نسبت تلك االجتاحات (3)
______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟ابحنرافات االجتاحات الباطلة كيف يتجنب املسلم من التأثر (4)
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 "االجتاهاتهات مرادفا لكلمة " )أ(  (5)

   ________________________ 
   

 "خيالفهات مضادا لكلمة "  )ب(
  ________________________ 

 [درجات 10]
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 : الثاينالسؤال 
 أجب عن مجيع األسئلة مستعينا ابلبياانت اآلتية:

 

 
 يعلن مركز األمل للتدريب والتنمية البشرية التابع جلمعية إعمار للتنمية والتأهيل عن

 دورة يف 

 اخلط العريب    
 دمهانمع اخلطاط هاين                                                            

 ساعة تدريبية 20لقاءات تدريبية و  10
 التدريب على خط النسخ والرقعة ) حسب الفئة العمرية(

 .لكل لقاء واحد فقط ترجنيتا 10رسوم الدورة 

 0592728002جوال : للتسجيل واإلستفسار 

 

 ؟أيُّ نوع اخلط الذي ستعلم لو تشارك هذه الدورة (1)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 ؟من املدرب هلذه الدورة  (2)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
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 ؟كم رسوم الدورة جلميع لقاءات تدريبية   (3)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 
 
 
 

 
 
 

 :، أجب عن األسئلة اليت تليهلنص السابقمستعينا اب

 ؟ملاذا حفظ الضرورات اخلمس مهم يف حياة املسلم  (4)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 

 ؟ النسل من خالل مشروعية احلدود والقصاصاألعراض و كيف يتم حفظ    (5)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]

مقاصد اإلسالم الكربى حمصورة يف مخسة أمور وهي حفظ الدين وحفظ النفوس وحفظ 
النسل وحفظ املال وحفظ العقل. حفظ الضرورات اخلمس أمر شديد األمهية يف مقومات بقاء 

سعادة األمم. وإبقامة احلدود والقصاص يتم حفظ هذه الضرورات ومحايتها، فبالقصاص تصان و 
األنفس. وإبقامة حد الزان والقذف تصان األعراض والنسل. وإبقامة حد السرقة تصان 

 وإبقامة احلدود كلها يصان الدين كله، واحلياة كلها. .األموال.وإبقامة حد اخلمر تصان العقول
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 : الثالثالسؤال 

 

 كونن ما أييت: أ

 ."أصبح"  ــبـمبدوءة  ،مجلة امسية (1)

 اإلجابة : ___________________________________

 
  .فيها أداة من أدوات اجلزممجلة  (2)

 ___________________________________اإلجابة: 

 
 .أسلوب التعجبمجلة فيها  (3)

 اإلجابة: ___________________________________

 [درجات 6]         
 

 :كونن مجلة مفيدة من الرتاكيب اآلتية ب

 

 اقتصاد البالد (1)

 اإلجابة: ___________________________________

 
 اجلهاد يف (2)

 ___________________________________اإلجابة: 
 [درجات 4]
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 قسم "ج"
 [ درجة 50]

 

 :الرابعالسؤال 
 .كلمة  60ال يقل عن  ابلرتاكيب اآلتية حيثا عينمست فوائد الصدقة اكتب فقرة قصرية عن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلجابة:
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________                                                                                                                                

[درجة 20]  

فوائد 
الصدقة

تطهري 
املال

تضاعف 
املال

اة نيل مرض
هللا

لة تقوية ص
الرحم

ن ابتعاد ع
الصفات 
املذمومة
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 : اخلامسالسؤال 

 .كلمة  150عن عدد كلماته ال يقل  حيثاملوضوعات اآلتية  واحد فقط منيف اكتب 

 .االدخار يلعب دورا هاما يف احلياة. انقش عن أمهيته وفوائده للطلبة (1)
 .حتدث عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم (2)

 .والدولة الزكاة ركن من أركان اإلسالم اخلمسة. اكتب خطبة عن أمهية الزكاة يف اجملتمع (3)
 .اكتب الرسالة إىل أمك يف القرية، ختربها عن النشاطات اليومية يف بيت الطلبة (4)

 
 

 __________________________:  الـموضوع
 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  

 [درجة 30]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 
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5403/1 

 

AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

 

2021 

 

2 ¼ JAM 

 

 

AKRAM 

 

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU 
_________________________________________________ 

 

 

MODUL INTERVENSI PEMBELAJARAN (MIP) 

 

SET 3 

 

 
AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

 

SPM 

 

Dua Jam Lima Belas Minit 

 

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian. 

 

2. Jawab semua soalan. 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak. 
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 ."و قسم "ج" "، قسم "باقسم " حتتوي على ثالثة أقسام : هذه الورقة
 .مجيعهاأجب عن األسئلة 

 قسم "أ"
 درجة[ 20]

 

 5إىل السؤال  1من السؤال 

 اآلتية:ابلكلمات املناسبة  اتالفراغ كملا 

 

 

 
 

 وهنت عن العدوان. ________ على تقوية  اإلسالم ( حث1)

           حوائج أخيه. __________  املسلم على يود   (2)

   .     بني الناس لقد منع هللا تعاىل التكرب و _________ (3)

  . ال فرق بني عريب وأعجمي إال بـــــ __________ (4)

 .تمعاجمل ___________ املؤاخاة مهمة للمحافظة على (5)
 

 

 

 افرتاق احتاد السخرية
 األخوة التقوى قضاء
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 10إىل السؤال  6من السؤال  

 :القوسّيامأل الفراغات ابسم مفعول مناسب مستعينا ابلفعل الذي بّي 
 
 (فتح)   .للجميع   __________مطعم املدرسة  ( 6)

 اإلجابة : ____________________ 

 (كتب)  ابخلط اجلميل. __________ الالفتات العربية( 7)

 اإلجابة : ________________ 

 ( كل ف)  .هو من يكل ف عليه أوامر هللا ونواهيه _________  (8)

 ________________اإلجابة :  

 (استورد)  .________ اخلضراوات الناضجة والفواكه ابعت املرأة( 9)

 اإلجابة : ________________ 

 (احرتم)  .سالميلدى اجملتمع اإل _______ العلماء السابقون( 10)

 اإلجابة : ________________ 
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 15إىل السؤال  11من السؤال 
 .حتتها خطح اخلطأ يف الكلمات اليت صحن 

 
 .على مكتبه قلمعند الطفل سبعة (   11)

 _______________________اإلجابة:     

 .ألداء احلج مسروراإىل مكة  سلمونسافر امل(   21)

 _______________________اإلجابة:   

 .العشاء إال بوالديهم أيكلوناألبناء لن (   31)

 _______________________اإلجابة:    

 .طالبـهم مـجتهدةجاء األساتذة (  14)

 اإلجابة: ________________________ 

 .أمام رئيسه تواضعاشتد املوظف ( 15)

 اإلجابة: ________________________ 
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 20إىل السؤال  16من السؤال  
  :اآلتية فقرةاستخرج املصدر الثالثي املزيد من ال

 

 

 

 

 

 

 اإلجابة : _________________________   (16)

 اإلجابة : _________________________ (17)

 اإلجابة : _________________________ ( 18)

 اإلجابة : _________________________ (19)

 اإلجابة : _________________________ ( 20)

 

 
  

تنزيل من حكيم محيد. والتعامل ومنهج خالفتنا وأنه  القرءان الكريـم هو أساس يف حياتنا 
معه من أوليات أعمالنا. لقد أمران الرسول عليه الصالة والسالم أن نتعلم القرءان ونعلمه، وأن 
نالزم أنفسنا على تالوته، وأن نستحضر قلوبنا لفهمه وإدراك معانيه والعمل بـما فيه امتثاال ألوامره. 

 رءان تدب را عميقا وحنفظه ما استطعنا. إذن فعلينا أن نتدبر الق
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 قسم "ب"
 [درجة 30]

 

 األولالسؤال 
 .اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها

 وهو يضم مدان عريقة مثل قرطبة وغرانطة واشبيلية وقادش.تقع األندلس يف جنوب إسبانيا. 
وإقليم األندلس غين جدا  .يتميز إقليم األندلس بطابعه املتوسطي وطقسه املعتدل صيفا وشتاء

كرب دولة منتجة لزيت الزيتون يف العامل فضال عن أابحملاصيل الزراعية خصوصا أشجار الزيتون وهي 
  .وات واألرز وكروم العنبااحلبوب والقطن واخلضر  مناحملاصيل األخرى 

حلكم األموي . بعدما اإلسالمية إىل األندلس يف القرن األول اهلجري  أثناء ا احلضارةدخلت 
دخلت احلضارة اإلسالمية إليها بدأ انتشار التطور والتقدم  يف املدن واألرايف، مثل تنظيم الطرق 

 وبناء اجلسور والقصور ومد كل مسكن بقناة مائية للشرب  وإنشاء احلدائق واملنتزهات.  
 

من أروع القصور يف قصر احلمراء واحٌد واشتهرت األندلس ابلقصور الفخامة واجلمال. و   
اتريخ العمارة اإلسالمية، ومن أعظم وأروع اآلاثر األندلسية الباقية، كما أنه يعترب من أبدع اآلاثر 
اإلسالمية حىت اليوم مبا حواه من بدائع الصنع والفن، وقد زي ن صن اع غرانطة املهرة القصر أببدع 

 .مناذج ال تستطيع البشرية اإلتيان مبثله
كل ما أنتجته احلضارة العربية اإلسالمية يف فاقت وعمارهتم يف األندلس العرب  حضارة

حققت احلضارة اإلسالمية ازدهارا سريعا يف األندلس، وقد أعان على ذلك عدة . و أماكن أخرى
عوامل منها االستقالل السياسي املبكر الذي انلته األندلس بعد أربعني سنة من الفتح العريب، 

من سائر أقطار الدولة اإلسالمية يف اإلحساس بشعور قومي أصيل نتيجة فكانت األندلس أسبق 
 ي.هلذا االستقالل السياس
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 األسئلة: 
  ؟إقليم األندلسمب يتمي ز  (1)

______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟واألرايف التطور والتقدم  يف املدن مىت بدأ انتشار (2)
______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟عنهااشتهرت األندلس ابلقصور الفخامة واجلمال، وض ح  (3)
______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟مهمة لتحقيق احلضارة اإلسالمية يف األندلوس ما عاملة (4)
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 "ضارةاحلهات مرادفا لكلمة " )أ(  (5)

   ________________________ 
   

 "فاقتهات مضادا لكلمة " )ب(
  ________________________ 

 [درجات 10]
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 : الثاينالسؤال 
 أجب عن مجيع األسئلة مستعينا ابلبياانت اآلتية:

 

 

 
 
 
 
 
 

 ؟تفهم من هذا امللصق ماذا (1)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 

 
ئُ يُ  ّللَُّ ٱمُثَّ  خۡلَۡلَق  ٱبََدأَ  فَ يۡ كَ   نظُُروا  ٱفَ  أۡلَۡرض  ٱ یف   وا  ريُ )ُقۡل س  قال هللا تعاىل :  َرَة  آلٱ لنَّۡشَأةَ ٱ نش   ّللََّ ٱإ نَّ  خ 

 [20سورة العنكبوت : ]                                                   (.ر  ي َقد  ء  یۡ َعَلٰى ُكل   شَ 
 

 ؟ماذا أمر هللا سبحانه وتعاىل على عباده من هذه األيةبـ  (2)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
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 :استنادا إىل هذه األبيات الشعرية، أجب عن األسئلة التالية
 

 ؟ماذا دعا إليه الدعاة  (3)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 

 ؟طبيعة حياة اإلنسان كيف   (4)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 

 ؟ مم  خلق اإلنسان  (5)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 
 

 كما شرع اهلداة الصاحلون  بنوا اإلنسان كلهم سواء      
  قطينابين اإلنسان من ولدوا    فال رب ملربوب وما من
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 : الثالثالسؤال 

 

 كونن ما أييت: أ

 .جمرور ابلياءفيها ليه إضاف امل، فعلية مجلة (1)

 اإلجابة : ___________________________________

 
  .تـمييزفيها  امسية مجلة (2)

 اإلجابة: ___________________________________

 
 .قسمأسلوب المجلة فيها  (3)

 اإلجابة: ___________________________________

 [درجات 6]         
 

 :مفيدة من الرتاكيب اآلتية كونن مجلة ب

 

 يبحث عن (1)

 اإلجابة: ___________________________________

 
 ـمساعدات اإلنسانيةال (2)

 اإلجابة: ___________________________________
 [درجات 4]
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 قسم "ج"
 [ درجة 50]

 

 :الرابعالسؤال 
 .كلمة  60عن هذا اإلعالن، ثـم تكلم عنه بـما ال يقل  أتمل

 
 

 اإلجابة:
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________                                                                                                                                

 2021الدورة التشجيعية للتقييم الشهادة الرتبية املاليزية لعام 
 

 يوم اإلثنني -2021فرباير  8 :  التاريخ
 : موقع الويب "جوجل ميت"  املكان
 صباحا 10,00 – 8،00:   الزمان
 االفتتاح من مدير املدرسة مةكل   -:   الربامج

 نظام توزيع الدرجاتتقنيات إجابة األسئلة و  -

 لسنة اخلامسةا: إجباري على طالب   احلضور
 اللغة العربية ملعهد السنية مركزاملنظم: 

[درجة 20]  
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 : اخلامسالسؤال 

 .كلمة  150عن عدد كلماته ال يقل  حيثاملوضوعات اآلتية  واحد فقط منيف اكتب 

 .وآاثرها يف القرية والدولةاحملافظة على البيئة مسؤليتنا. انقش عنها  (1)
 .اجليل الرابين هو جيل الدعوة واجلهاد . تكلم عن خصائص اجليل املنشود يف اإلسالم (2)

 .اكتب حمضر االجتماع بعد حضورك إىل مشاورة املهرجان الرايضي يف مدرستك (3)

   فجأة مسع صوات شديدا من ،رجع عمر ابلسيارة من عمله ليال. أثناء املسريةذات يوم  (4)

 .من عندك ......... . أكمل هذه القصة
 

 __________________________:  الـموضوع
 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  

 [درجة 30]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 
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5403/1 

 

AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

 

2021 

 

2 ¼ JAM 

 

AKRAM 

 

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU 
_________________________________________________ 

 

 

MODUL INTERVENSI PEMBELAJARAN (MIP) 

 

SET 4 

 

 
AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

 

SPM 

 

Dua Jam Lima Belas Minit 

 

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian. 

 

2. Jawab semua soalan. 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak. 
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 ."و قسم "ج" "، قسم "باقسم " حتتوي على ثالثة أقسام : هذه الورقة
 .مجيعهاأجب عن األسئلة 

 قسم "أ"
 درجة[ 20]

 

 5إىل السؤال  1من السؤال 

 بّين نوع املنادى يف اجلمل اآلتية:
 

! أسرعوا يف عملكم وال تتأخروا.رجال( اي 1)  

   اإلجابة : ______________________________

.اجتهد وال تكسل! حممد( هيا 2)  

   اإلجابة : ______________________________

طالبا علما! تفضل ابجللوس.( اي 3)  

   اإلجابة : ______________________________

( اي مسلمني! استيقظا من النوم.4)  

 _____اإلجابة : _________________________
 
( اي ذا الـمال! أنفق أموالك للفقراء.5)  

 _____اإلجابة : _________________________
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 10إىل السؤال  6من السؤال 

 وزان مناسبا لكل مصدر فيما أييت:هات 

  مرهون على طاعة هللا. االنتصار(  6) 

 اإلجابة : _______________________

  القرءان. تفسريتناقش البنت علوم احلديث و (  7) 

 اإلجابة : _______________________

  .املعاصرةأل ف العلماء كتبا يف القضااي (  8)

 _______________________اإلجابة : 

  شديدا منذ يومني. زلزاالتزلزل األرض (   9)

 _______________________اإلجابة : 

  .لتعاونحيث اإلسالم أمته على ا(   10)

 _______________________اإلجابة : 
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 15إىل السؤال  11من السؤال 
 :اقرأ الفقرة اآلتية مث أجب عن السؤال الذي يليها

 
 
 
 

 20إىل السؤال  16من السؤال  
 

 :استنادا إىل الفقرة، اخرت الكلمة الصحيحة للقواعد اليت تليها

 أحوال حفظا الضرورايت ارتكاب
 تنظيم التعزير  اخلمس اجلناايت

 

 اإلجابة: _____________________  املفعول ألجله( 11)

           اإلجابة: _____________________  املفعول به (12)

        اإلجابة: _____________________  املضاف إليه (13)

 اإلجابة: _____________________   اخلرب (14)

 اإلجابة: _____________________  ـمعطوفال (15)

 

للضرورايت اخلمس اليت عليها تصلح أحوال البشر. وهذه قد شرعت احلدود حفظا  
الضرورايت هي حفظ الدين، والنفس، والعقل، واملال والنسل. أما التعزير فهي عقوبة شرعت 
لغرض املنع واالصالح، أي لـمنع اجلاين من معاودة ارتكاب اجلناية. احلكمة من مشروعية 

 أحوال املسلمني، ومنع اجلاين عن البغي واجلناايت.هذه العقوابت تنظيم 
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 20إىل السؤال  16من السؤال 

  .نوع املشتقات للكلمات اليت حتتها خط وضنح

   .اخلشبية املنضدة( اي أخي! ضع هذه األدوات على 16)

 اإلجابة: _______________________ 
 

  .املطعماشرتى الطالب املأكوالت واملشروابت يف  (71)

 اإلجابة: _______________________ 
 
  .على الشدائد صب وراملسلم التقي  (81)

 اإلجابة: _______________________ 
 
  .قت للقراءة واملراجعةو الفجر خري  مطلع (91)

 اإلجابة: _______________________ 
 
   .عند هللا سبحانه وتعاىل كريـمةإن املعلم وظيفته   (20)

 اإلجابة: _______________________ 
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 قسم "ب"
 [درجة 30]

 

 األولالسؤال 
 .مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها اقرأ القطعة اآلتية

 اليت تظهر يف اجملتمعات، وهي تقوم على تقدمي السيئةظاهرة الرشوة من الظواهر 
 شيء مادي لتحقيق غرض دنيوي معني دون استيفاء شروط حتقيقه يف الشخص الراشي.

ازاة على فعل وللرشوة أمساء وعناوين فتسم ى ابهلدية واإلكرامي ة أو بدل األتعاب وكذلك اجمل
وغالباً ما تظهر لدى ، ومهما تعددت مسمياهتا فهي رشوة يف مضامينها معني واملكافأة.

املتقدمني للوظائف أو اجتياز بعض االمتحاانت الصعبة، وكذلك احلصول على أتشريات 
 لدخول بلد معني.

 صفات اإلنسان املرتشي الكذب والنفاق واملداهنة. فاملرتشي يكذب يف رشوتهومن 
خالف ما يُبطن، وقد يكون  يُظهرويغري ويبدل مواقفه، وهذا من صفات املنافق، إذ إن ه 

نفاق عمل وليس نفاق عقيدة ألن ه يُظهر الفعل احلسن والصفات احلسنة وحيفي عكس 
ذلك. الذل واهلوان وهدر الكرامة، حيث إن  املرتشي يصغر ويذل  لإلنسان الراشي، ويتنازل 

 ا.و مؤقتً عن قيمه ومبادئه ول
الرشوة إيكال األمر ملن ال يستحقه، مما أييت  خطرية للمجتمع والبالد. آاثروللرشوة 

فنجد ختبطا يف العمل وختبطا يف القرارات املهم ة، وضعف  .بنتائج سلبية يف احلياة العامة
 اجملتمع وانتشار الفساد والفشل يف معظم ميادين احلياة. 

على  همخبطرها وضررها، وتشجيعإىل الناس لعالج الرشوة ال بد  من بث الوعي 
وكذلك من املتابعة هلا من  .البدائل املشروعة، وال بد من غرس عقيدة اإلميان ابهلل عز وجل

 قبل ذوي الشأن واملسؤولني يف الدولة بتشجيع مبدأ الشفافية واملراقبة واحملاسبة.
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 األسئلة: 
  ؟ما هي الرشوة (1)

______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟ما هو نفاق العمل (2)
______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟ملاذا الرشوة تفسد الناس والبالد (3)
______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟بني  طريقتني اثنتني لعالج الرشوة (4)
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 "ةالسيئهات مرادفا لكلمة " )أ(  (5)

   ________________________ 
   

 "يظهرهات مضادا لكلمة " )ب(
  ________________________ 

 [درجات 10]
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 : الثاينالسؤال 
 أجب عن مجيع األسئلة مستعينا ابلبياانت اآلتية:

 

 
 ؟للسماح ابلسفر معتربينذكر سببني ا (1)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 

ن سيتم فرض القيود اجلديدة على املعابر احلدودية بني الوالايت (2)  ؟أاي 
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 

 منع السفر بّي الوالايت املاليزية لألغراض االجتماعية حىت عيد الفطر

كدت الشرطة املاليزية أهنا فرضت قواعد أكثر صرامة على املعابر أ: أسواق–أبريل  20كواالملبور/ 
وأفيد أبن ثالثة أسباب فقط سُتعترب ضرورية ومستحقة للسماح ابلسفر، مبا . احلدودية بني الوالايت

يف ذلك حاالت الطوارئ اليت تشمل أفراد األسرة املباشرين، كما أن الوفيات والعالقات بعيدة املدى 
يف ذات الوقت أكدت الشرطة أنه سيتم فرض القيود . تزوجني هي جزء من تلك املعايرياليت تشمل امل

عيد الفطر، وسيتم اختاذ إجراءات صارمة ضد الذين ال ميتثلون لتلك   اجلديدة حىت بعد انتهاء
 .التعليمات
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محد النيب هللا وأثىن عليه، مث قال : اي أيها الناس، امسعوا قويل، فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد 
 كحرمة  ربكم تلقوا أن إىل حرام عليكم وأموالكم دماءكم إن الناس عامي هذا، هبذا املوقف أبدا. أيها

 فمن بلغت، وقد أعمالكم عن فيسألكم ربكم ستلقون وإنكم ، هذا شهركم وكحرمة هذا، يومكم
 ال أموالكم رءوس لكم ولكن موضوع راب كل  وإن عليها، ائتمنه من إىل فليؤدها أمانة عنده كان

 .تظلمون وال تظلمون
 

 :، أجب عن األسئلة التاليةوصااي النيب صلى هللا عليه وسلماستنادا إىل 
 

 ؟هذا عامي بعد ألقاكم ال لعلي أدري ال فإين قوله صلى هللا عليه وسلم: " دالالت ما  (3)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 

 ؟ما هي مسؤوليات اإلنسان  (4)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
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 ؟ ما اهلدف من هذه البطاقة  (5)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 
 
 
 
 
 
 

  كل عام وأنتم خبري
 مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، 

 أعاده هللا عليكم وعلينا ابخلري
 واليمن والربكات

 تقبل هللا منا ومنكم تقبل اي كرمي.
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 : الثالثالسؤال 

 

 كونن ما أييت: أ

 .م حبذف النونو فعل جمز  فيها مجلة (1)

 اإلجابة : ___________________________________

 
  .مفعول مطلق مبني للعدد، فيها مجلة فعلية (2)

 اإلجابة: ___________________________________

 
 .أسلوب املدحفيها مجلة  (3)

 اإلجابة: ___________________________________

 [درجات 6]         
 

 :كونن مجلة مفيدة من الرتاكيب اآلتية ب

 

 جيتنب عن (1)

 اإلجابة: ___________________________________

 
 وأربعمائة  آالفستة  (2)

 اإلجابة: ___________________________________
 [درجات 4]
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 قسم "ج"
 [درجة 50]

 

 :الرابعالسؤال 
 .كلمة  60عن ال يقل أييت بـما  اكتب عن الشحصية الذاتية اآلتية مستعينا

 
 اإلجابة:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________                                                                                                                                

 

 

دهللا الشيخ الدكتور يوسف  عب
القرضاوي

ث مدير مركز حبو 
السنة والسرية

اضرالنبوية واحمل

مؤلف يف شىت
يةالعلوم اإلسالم

لوم مشهور يف الع
اإلسالمية

الدكتوراه من 
جامعة األزهر

مولده مبصر عام 
م 1926

[درجة 20]  
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 : اخلامسالسؤال 

 .كلمة  150عن عدد كلماته ال يقل  حيثاملوضوعات اآلتية  واحد فقط منيف اكتب 

 .اجملتمع" كن متصدقا ". اكتب آاثر الصدقة لدى  (1)
 .األخوة أساس وحدة األمة (2)

بعد انتهاء االمتحان، تريد أن تطلب وظيفة شاغرة يف روضة األطفال. اكتب سرية ذاتية  (3)
 .عنك

وتزيينها. اكتب تقريرا عن تلك  التعاون لتنظيف املدرسة يةشروعممدرستك أقامت  (4)
  .الربامج

 
 __________________________:  الـموضوع

 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  

 [درجة 30]
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KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 

5403/1 

 

AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

 

2021 

 

2 ¼ JAM 

 

 

AKRAM 

 

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU 
_________________________________________________ 

 

 

MODUL INTERVENSI PEMBELAJARAN (MIP) 

 

SET 5 

 

 
AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH 

 

SPM 

 

Dua Jam Lima Belas Minit 

 

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian. 

 

2. Jawab semua soalan. 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak. 
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 ."و قسم "ج" "، قسم "باقسم " حتتوي على ثالثة أقسام : هذه الورقة
 .مجيعهاأجب عن األسئلة 

 قسم "أ"
 درجة[ 20]

 

 5إىل السؤال  1من السؤال 

 امأل الفراغات اآلتية ابإلجابة الصحيحة ممنا بّي القوسّي:
 
 )العداوة/ املساواة/ االسرتقاق( يدعو اإلسالم إىل ________ بني الناس. (1)

  
 تؤي د/ تقرتح()تشج ع /  ________ احلكومة شعبها على التعاون واحملبة. (2)

  
 (شفاء/مضر/فساد)  .يف القرءان الكرمي _______ من كل داء (3)

  
 )االفرتاق / الوحدة/ اجلمود( يؤدي التفاهم إىل _______ بني األمم والشعوب. (4)

  
 الناس _____ ابهلاتف اليدوي إلرسال الرسائل القصرية.)يتجولون/ يتكلمون/يستعينون( (5)
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 10إىل السؤال  6من السؤال  

 [ القسم/  الذم  / املدح ] التعجب /فيما أييت: نوع األساليب بّين 

 
 قليب بشفائك. وهللا لقد اطمئن   (6)

 اإلجابة: _________________________

 أحسن برتتيل القرءان! (7)

 اإلجابة: _________________________

 بئس من تصادق الشرير. (8)

 _________________________اإلجابة: 

 .ما أشد احلرارة يف الصيف ! (9)

 اإلجابة: _________________________

 نعم ما تتميز به الطفولة الرباءة. (10)

 اإلجابة: _________________________
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 15إىل السؤال  11من السؤال 
 :حونل املصادر اآلتية إىل أفعالـها الصحيحة

 
   .عمر سالمهللا إبفرح رسول  (11)

 اإلجابة: _______________________ 
 

   .اهلاتف اليدوي غري مسموح لدى الطلبة عمالستا (21)

 اإلجابة: _______________________ 
 
  .الرايضة لصحة اجلسم ممارسةينبغي لنا  (31)

 اإلجابة: _______________________ 
 
  .أوالدهم ابلعلوم الدينية تعليممن واجبات اآلابء  (41)

 اإلجابة: _______________________ 
 
   .احتفاال رائعا    االستقاللحيتفل املواطنون بعيد  (15)

 اإلجابة: _______________________ 
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 20إىل السؤال  16من السؤال  

  :املمنوع من الصرف فيما أييت استخرج
 

 .شرب اجلد ماء كثريا ألنه جوعان  (16)

 اإلجابة: _____________________ 

 .النساءالسيدة خدجية أول من أسلم من   (17)

 اإلجابة: _____________________ 

 رائعة.بـمصابيح مسجد اجلامع  زي ن املهندس  (18)

 اإلجابة: _____________________ 

 .عطشىيبحث املسافر عن العصري ألنه   (19)

 _____________________اإلجابة:  

 أبـحث عن املوظف يف مكاتب خمتلفة.   (20)

 اإلجابة: ____________________ 
  



MIPLAM/2021  61  5403/1

  

 

5403/1 @MIP2021 Hak Cipta JPNT 

 

 قسم "ب"
 [درجة 30]

 

 األولالسؤال 
 .اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها

وأهنا أمر  اهتم اإلسالم ابألعياد اهتماما كبريا ألهنا كانت موجودة يف اجملتمعات القدمية.
ضروري لكل أمة حىت تكون هلا أعياد يف أايمها، تفرح هبا وتسرتيح من تعب العمل. وأعياد كل أمة 

 ترتبط بدينها أو حبوادث مهمة هلا أثر كبري يف حياهتا.
املسلمون ابلعيدين الكبريين ومها عيد الفطر وعيد األضحى. يكون عيد الفطر بعد  احتفل 

انتهاء املسلمني من صيام رمضان، ويكون عيد األضحى بعد أداء احلجاج أهم أركان احلج وهو 
الوقوف بعرفة. ويف ليليت العيد يكرب  املسلمون ويدعون رهبم ويستغفرونه. ويبدأ التكبري يف عيد الفطر 

رؤية اهلالل حىت يغدو الناس إىل املسجد، وحىت يصعد اإلمام على املنرب. ويبدأ التكبري يف عيد  من
األضحى بعد غروب الشمس يف اليوم التاسع من ذي احلجة حىت صالة العصر يوم األخري من أايم 

 التشريق.
ري والرتاحم فيما ومن السنة يف أايم العيد إظهار السرور وتبادل التهاين والزايرات والدعاء ابخل

بينهم. وقد كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يهنئ بعضهم بعضا 
 قائلني "تقبل هللا منا ومنكم". 

والشعور ابلشكر هلل على نعمة أداء فريضة  السرورلقد جعل هللا عيد الفطر فرصة إلظهار 
ي الصوم جوع وحرمان ومنع للنفس عما اعتادت عليه من الصوم كما ربط هللا الصوم بعيد الفطر. فف

تناول الطعام والشراب، ففرحت النفس يوم عيد الفطر إذا استجابت ألمر هللا أبداء ركن عظيم من 
أركان اإلسالم وبعودة احلرية يف تناول الطعام إليها. ويف عيد األضحى اشرتك املسلمون مع احلجاج يف 

السرور يف هذا العيد بذبح األضحية من األنعام وتوزيع اللحوم للفقراء  فرحهم بنعم هللا هلم ويتم  
 واملساكني.
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 األسئلة: 
  ؟بـ َم ترتبط أعياد كل أمة (1)

______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟اذكر العيدين الكبريين لدي املسلمني (2)
______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟ماذا فعل املسلمون يف ليليت العيد (3)
______________________________________________

______________________________________________ 

 ؟كيف يتم  السرور يف عيد األضحى (4)
______________________________________________

______________________________________________ 
 
 "لحتفاهات مرادفا لكلمة " )أ(  (5)

   ________________________ 
   

 "السرورهات مضادا لكلمة " )ب(
  ________________________ 

 [درجات 10]
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 : الثاينالسؤال 
 مستعينا ابلبياانت اآلتية: أجب عن مجيع األسئلة

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ؟ما أهم دوافع القراءة لدى املاليويني (1)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 ؟ماذا تفهم من هذه اإلحصائية  (2)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 

عرفةالثقافة وامل
تطوير الذات48%

20%

التعليم 
19%

وقتالرتقية وشغل ال
13%

محفزات القراءة لدى الماليويين

الثقافة والمعرفة

تطوير الذات

التعليم 

الترقية وشغل الوقت
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 :، أجب عن األسئلة اليت تليهاقالة السابقةابملمستعينا 
 ؟ من املؤسس لصندوق استثماري للحج  (3)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 

 ؟عالم تقوم فكرة صندوق استثماري للحج  (4)
____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]
 ؟ التسجيل يف بعثات احلجمىت ميكن الشخص   (5)

____________________________________________

____________________________________________ 

 [درجتان]

 للحج استثماري صندوق
 االقتصاد علم يف الربوفيسور صاحبها وكان ،1959 عام إىل املشروع فكرة تعود

 البدء ومت .ابحلج خاص استثماري صندوق أتسيس إىل دعا الذي الرمحن، عبد أنكو
 ادخار على املشروع فكرة وتقوم ماليزاي، حكومة من ودعم مبوافقة 1963 عام ابملشروع

 الشريعة ألحكام طبقا متعددة، رحبية مبشاريع وتشغيلها احلج، فريضة أبداء الراغبني أموال
 الوالدة، منذ احلج صندوق مؤسسة يف االستثمار املسلم املاليزي املواطن ويبدأ .اإلسالمية

 احلج بعثات يف التسجيل الشخص يستطيع دوالر مخسمئة حنو إىل املبلغ يصل وعندما
 .الفريضة هبا سيؤدي اليت السنة له وحتدد
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 : الثالثالسؤال 

 

 كونن ما أييت: أ

  .نعت سبيبفيها  ،مجلة امسية (1)

 اإلجابة : ___________________________________

 
  .مقصودةمنادي نكرة غري  مجلة فيها (2)

 اإلجابة: ___________________________________

 
 ."إال" ــاإلسثناء بـفيها ، فعلية مجلة (3)

 اإلجابة: ___________________________________

 [درجات 6]         
 

 :كونن مجلة مفيدة من الرتاكيب اآلتية ب 

 

 البيئة السليمة (1)

 ___________________________________اإلجابة: 

 
 يتحدث عن (2)

 اإلجابة: ___________________________________
 [درجات 4]
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 قسم "ج"
 [درجة 50]

 

 :الرابعالسؤال 
 .كلمة  60عن  هذه القطعة إىل ما ال يزيد خلص

 
يعترب الوطن مبكانة البيت الذي أيوي إليه املواطن ليعيش يف سالم واطمئنان. واملواطن يشعر 
يف وطنه كأنه يف منزله بني أفراد أسرته. وال شك أن حب الوطن من األمور الفطرية لإلنسان. وليس 

باب ابعتبارهم غريبا أن يشعر اإلنسان ابحلنني الصادق لوطنه عندما يغادره إىل بالد أخرى، وخاصة للش
 عماد الوطن. وهذا يقوي انتمائهم لوطنهم. 

وإذا كان األمر كذلك، فقد أنفقت احلكومة أمواال كثرية إلعداد الشباب وتدريبهم على حتمل  
 مسؤولية احلياة ليكونوا بعد ذلك رجاال صاحلني مدافعني عن البالد.

ماء كرمي وتضحية شريفة، وهي تعين وعلى هذا املبدأ فحماية الوطن ال ينكرها عاقل وإهنا انت 
العمل من أجل تقدم الوطن وإعداد النفس للعمل من أجل خدمته ودفع الضرر عنه واحلفاظ على 

 حمصوالته.
ومن هذا املنطق فعلى الشباب أن يتبصروا يف اتريخ البالد ألن العلم ابلتاريخ يوضع هلم  

يتعلم الشباب من أعمال السابقني وسلوكياهتم من األحداث والواقع الحتاد العظة والعربة منها. وهنا 
 حيث الضعف والقوة ألجل جتنب اخلطأ وااللتزام ابلصواب.

وعلى الشباب كذلك أن يتعودوا على حسن اخللق وصفاء النفس من كل األمراض االجتماعية  
يستطيع الشباب  واألخالق الذميمة، وأن يتحلوا أبخالقيات املواطن الواعي أبمور دينه ودنياه. وعندئذ

 أن يؤدوا واجباهتم حنو الوطن أتدية كاملة ألن واجبات الشباب حنو الوطن أكرب وأعظم مما سواه.
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 اإلجابة:
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________                                                                                                                                

 

 

 

 

[درجة 20]  
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 : اخلامسالسؤال 

 .كلمة  150عن عدد كلماته ال يقل  حيثاملوضوعات اآلتية  واحد فقط منيف اكتب 

  اكتب عن الدروس من مناسك احلج يف حياة املسلم (1)
 .. الرشوة تفسد األخالق الكرمية والقيم النبيلة . حتدث عن آاثر الرشوة وطرق مكافحتها (2)

مبناسبة االحتفال مبولد اكتب رسالة رمسية إىل  املؤسسة الدعوة االسالمية لطلب احملاضر  (3)
   الرسول صلى هللا عليه وسلم يف مدرستك.

لقد حضرَت املشاورة اخلاصة يف بناء مصلى املدرسة. اكتب حمضر االجتماع من تلك  (4)
 املشاورة.

 
 

 __________________________:  الـموضوع
 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  

 [درجة 30]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 


