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 قسم "أ"، قسم "ب"، و قسم "ج".  ثة أقسام:ثالهذه الورقة تـحتوي على 
 . مجيعهاجب عن األسئلة أ

 قسم "أ"
 درجة[ 20]

 
 5إىل السؤال  1 السؤالمن 
 يف اجلمل اآلتية:  املفاعيلعّين 

 يف املستشفى. املريضأزور (    1)

 اإلجابة: __________________________

 كراما للزّوار.زُيّنت املدينة إ(    2)

 اإلجابة: __________________________

 الدراسة. أرشدنىي املعلمون يف(    3)

 اإلجابة: __________________________

 يذهب الفاّلح إىل بستانه وطلوع الشمس.(    4)

 اإلجابة: __________________________

 تدور األرض دورة واحدة يف اليوم.(    5)

 _____________________اإلجابة: _____
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 10إىل السؤال  6السؤال من 
 :اخرت الكلمة الصحيحة للقواعد اليت تليها، استنادا إىل الفقرة اآلتية

 
من تلك األنشطة هي و إن األنشطة الالصفية اليت تنّظمها املدرسة مهمة يف تقوية شخصية الطالب. 

اشرتكها الطالب مسرورين. ويستفيد الطالب من تشجيعية. أُقيمت الدورة يف هناية األسبوع و الدورة ال
هذه الدورة استفادة كثرية منها تقدر أن تزيد الطالب علما واسعا يف التعامل بني الناس، وتبزر روح 

 التعاون بينهم. وهي أيضا تستطيع أن حتّسن الطالب أخالقهم.
 

 
  خرب إن(    6)

 اإلجابة: __________________________

 حال مفرد(    7)

 اإلجابة: __________________________

 ملحوظمتييز  (   8)

 اإلجابة: __________________________

 مضاف إليه (    9)

 اإلجابة: __________________________

 اشتمالبدل (  10)

 _______________________اإلجابة: ___
 
 

 استفادة أخالقهم أيضا مهمة لناسا
 رينمسرو  التشجيعية علما لالصفيةا روح
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 15إىل السؤال  11 السؤالمن 

 :إىل املصادر املناسبة  خطاألفعال اآلتية اليت حتتها  حونل
 املخيم السنوي.يف األوالد  شرتكا(  11)

 اإلجابة: __________________________

 متحان.الطالب بعد اال اطمأن(  12)

 اإلجابة: __________________________

 ن يف الفصل.آالطالب القر  سرّ دت(  13)

 اإلجابة: __________________________

 .ة بينهمخو األعلى  حافظواون املؤمن(  14)

 اإلجابة: __________________________
 املصلحة العامة.الديين  الوزير ىقتضا(  15)

 اإلجابة: __________________________
 

 20إىل السؤال  16ل السؤامن 
 اإلجابة الصحيحة مما بّي القوسّياخرت 

  ()بدل / نعت / حال                 ارجعي إىل ربك. املطمئنة النفسأييتها (  16)

 ( خرب/  اعلف/  فعول بهم)                           بنته. اجلميلة املعلمأكرمُت (  17)

 ()فاعل / متييز / مفعول به            . املعلمال حيضر إىل احملاضرة الدينية إال (  18)

 ()بدل /  متييز/ توكيد                   .كالمهاىن الطالبان  ساعد(  19)
 () النعت/  ماهرون /خرب               يف أعماهلم.  نماهرو العّمال ( 20)
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 قسم " ب "

 درجة[ 20] 

 :السؤال األول

لكل شخص حق يف التعليم. ويكون التعليم االبتدائي والثانوي ملزما للجميع. وأما التعليم        
ميع تبعا لكفاءهتم، وهو مستودع املعارف وصناعتها وأداة رئيسية يف نقل اخلربة العايل فإنه متاح للج

اإلنسانية املرتاكمة ثقافية وعلمية.وجيمع التعليم العايل بني الطرق التقليدية واحلديثة يف تقدمي املعرفة 
 والبحث والتجديد والتعليم والتدريب والرتبية املستمرة.

وظائف تتصدى ملسائل التنمية اليت يواجهها اجملتمع. وخترج وتقوم اجلامعات بقيام هذه ال 
اجلامعات قادة الفكر وقادة السياسة ومديري الشركات يف احلاضر واملستقبل، وكذلك تعد املعلمني 
والباحثني والكوادر العليا يف جماالت األعمال املختلفة. ال شك أن دور اجلامعات كأداة يف إصالح 

بد من أن تكون اجلامعات قادرة على الوفاء حباجات الطالب املتنامية واملتزايدة. التعليم وجتديده، وال 
لذا، فإن تطوير مناهج التعليم العايل أصبح أمرا الزما للتماشي مع املتغريات اجلارية احلالية لبناء جيل 

 املستقبل والدولة املتحضرة.

لة املتحضرة لقد أنشأ  كل جهة ومن أجل حتقيق اهلدف األمسى يف بناء الشعب املتآلف والدو 
مسؤولة من القطاع العام والقطاع اخلاص املؤسسات التعليمية العالية حيث تقدم هذه املؤسسات 
اجملالت التخصصية العديدة مثل اهلندسة والطب وتكنولوجيا املعلومات واإلدارة وعلوم الرتية واللغات 

التعليمي فيكون على نظام التعليم الفصلي حبيث  العلوم الدينية وغري ذلك. أما ابلنسبة إىل النظام
يتكون من فصلني دراسيني يف كل عام دراسي. ومن خالل ذلك الفصل، يتابع الطلبة دراستهم 

 العالية جبد وإتقان ويقودهم إىل الرتكيز على دراستهم ليكونوا مثقفني غي املستقبل.

 2018الشهادة الدراسية املاليزية  املصدر:
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 األسئلة:

 ما التعليم العايل ؟    (1)

______________________________________________
______________________________________________ 

 
 كيف تقوم اجلامعات بتقدمي البحث والتجديد والتعليم ؟     (2)

______________________________________________
______________________________________________ 

 

 َمن الذي خترج من اجلامعات؟    (3)

______________________________________________
______________________________________________ 

 

 ملاذا أصبح تطوير مناهج التعليم العايل أمرا الزما ؟    (4)

______________________________________________
______________________________________________ 

 
    "املختلفة" كلمةهات مرادفا ل ) أ (    ( 5)

 _______________ اإلجابة  :
 

  "إصالح"لكلمة هات مضادا  ) بــــ (
 _______________ اإلجابة  : 

 درجات [ 10]       



SULIT 6 5403/1 
 

5403/1©2020 Hak Cipta Jabatan Pendidikan Negeri Johor                                                                 SULIT 

 

 السؤال الثاين:

 :مستعينا ابلبياانت اآلتية أجب عن مجيع األسئلة

 

 

 

 

 

 
 
 بيت؟إلجيار هذا النستطيع احلصول على املعلومات (    كيف 1)

______________________________________________
______________________________________________ 

 

 

 

 الفصل؟ ذاهلالنهائي  االمتحانا يف انجح ابالطكم (    2)

______________________________________________
______________________________________________ 

 

  يف اجلامعة مباليزاي للفصل الدراسي األول، النهائي االمتحانمخسة وعشرون طلبة  واجه قد
  .٪ 40 بينهم يرسب النتائج تظهر عندما
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 (    كيف ترفع احلكومة الرتكية اقتصاد البالد؟3)

______________________________________________
______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاذا تدخر اليوم؟ (    4)

______________________________________________
______________________________________________ 

 

 اقتصادايً، ابلبالد للنهوض العاصمة يف عديدة استثمارات بعمل الرتكية احلكومة قامت
 العديد إىل ابإلضافة الفضاء، ووحدة العسكرية القاعدة بتحفيز قامت األنشطة هذه ومن
 ا،صادراهت أهم من هي اليت النارية واألسلحة السيارات صناعة مثل الصناعات، من

 وغريها األغذية وجتهيز اإللكرتونيات إىل ابإلضافة
www.worldatlas.com 
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 ؟الذي ال يدعم احلوار بني االحتاد األورويب وتركياما (   5)

______________________________________________
______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنّي ماس أن قرار حتويل آاي صوفيا إىل مسجد لن يكون داعماً للحوار بني االحتاد األورويب 
وتركيا، مشريًا إىل أن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )يونسكو( هي اليت 

كان آاي صوفيا سيبقى مريااًث ثقافيًا وإنسانيًا أم ال، واتبع: "آمل مع   اآلن ما إذا ستقررا
 "ذلك أن ال تتطور األمور خالل الوقت املقبل حبيث يتعرض وضع أاي صوفيا ملخاطر

                                                                  dw.com 
          dw.com 
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 : الثالثالسؤال 

 :كون ما أييت يف مجل مفيدة  أ
 مجلة فيها اسم كان وخربها.    (1)

 جابة : ____________________________اإل
 مجلة فيها الفاعل مرفوع ابلواو.    (2)

 اإلجابة : ____________________________
 مستثىن اتمة مثبتة. مجلة فيها     (3)

                                                                             ____________________________اإلجابة : 
   [ درجات 6]               

 كونن مجلة مفيدة من الرتاكيب اآلتية : بــــــ

 : أدى إىل    (1)

 ____________________________________اإلجابة : 
   ____________________________________                                                                             

 : طيبةبلدة     (2)

 ____________________________________اإلجابة : 
  ____________________________________                                                                              

   [ درجات 4]         
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" حقسم "   

 درجة[ 50] 

 السؤال الرابع:

 كلمة  ٦0وال يقل عدد كلماهتا عناآلتية ذاتية الشخصية العن تب اك

 

 

 

 

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

 درجة[ 20]    __________________________________________

 

 (كامح) عبد امللك بن عبد الكرمي أمر هللاخ لشيا

 م1981 –م 1908

 إندونيسيا ،طرةومسامليالد: مكان 

 ظالل الكعبةيف و  ألزهرالتفسري اكتاب   :العلمية سهامات اإل
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 السؤال اخلامس: 

 كلمة.   150اآلتية حيث ال يقل عدد كلماته عن  اكتب يف واحد فقط من املوضوعات

      دور القرآن يف تزكية النفس.   القرآن دستور حياة اإلنسان. انقش عن (1)

 خطبة عناكتب . يوم مكافحة اجلناايمسابقة اخلطبة مبناسبة فرقة الشرطة قد عقدت  (2)
 "مكافحة اجلرائم ألجل حياة آمنة".  

 حكومتنااكتب رسالة غري رمسية إىل صديقك العريب عن خطوات االحتاد أساس القوة.  (3)
 ماليزاي يف حتقيق الوحدة الوطنية.    

  رغبة بلية الرائعة واجلذابة، وأشعر باجل إىل حمل الدراجات، ورأيت الدراجات ذات يوم ذهبت  (  4)
 ...جامة حلصوهلا.

    أكمل هذا القصة من عندك.  

 

 __________________________ :املوضوع

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
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__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________ 


