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PEPERIKSAAN PERCUBAAN 

LUGHAH ARABIAH MUASIRAH   

20 OKTOBER  2020 

 

 

 

 

 

 2020 للشهادة الثانوية العامة االمتحان التجريبي

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2020 

 

 

 المعاصرة اللغة العربية

   

TINGKATAN 5 
  

MASA : 8.00 -10.15 PAGI( 2 JAM 15 MINIT) 
 

ة درجال
  املتحصلة

جمموع 
 الدرجات

 السؤال
 القسم

 التنبيه :
 12: هذه الورقة حتتوى على 1

 .مطبوعة ةصفح
  عن: املطلوب منك أن جتيب 2

 مجيع األسئلة
 الورقة هذه  اإلجابة يف:3
ال تفتح هذه الورقة حىت  :4

 .يسمح لك بذلك

 أ 1-20 20 
  السؤال األول 10 

 
ثاينالسؤال ال 10  ب  

ثالثالسؤال ال 10   

رابعالسؤال ال 20   
 
 ج

اس السؤال اخل 30   

 اجملموع الكلي 100 

 

 

 

……………………….…………… السم :ا  

 الفصل : …..………………………………
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. أجب  “ج ” ،و قسم “ب ” ، قسم  “أ ” هذه الورقة حتتوي على ثالثة أقسام : قسم 
 .مجيعهاعن األسئلة 

 “أ ” قسم 
 درجة [ 20] 

 5إىل السؤال    1سن السؤال 

 ر اليت حتتها خط:اخرت األفعال  للمصاد

 ) سّلم / أسلم / سِلم (   إىل السالم والوائم بني الناس. اإلسالمدعا  (1)

 ) قّدم / أقدم / تقّدم (  والنجاح. لتقّدمجيب أن تكون للمسلمني مهم قوية ل (2)

 ) حفل / حتّفل / احتفل ( اإلمياين مبناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج. االحتفالحضرُت  (3)

 ) شرك / شارك / اشرتك (  يف مسابقة احلوار. كةلمشار الطالب مستعدون ل (4)

 ) غفر / استغفر / غّفر (    مطلوب يف كل يوم وليلة. االستغفار (5)
 10إىل السؤال   6 سن السؤال

 :عّين األمساء املنصوبة يف اجلمل اآلتية

 جيمع األستاذ الطالب يف ساحة املدرسة (6)

 اإلجابة : _____________          

 زيداحضر الرجال إال  (7)

 اإلجابة : _____________          

 رجع اجليوش من املعركة متحمسني (8)

 اإلجابة : _____________           

 اي معشر الشباب ! اجتهدوا يف أعمالكم (9)

 اإلجابة : _____________         

 اعملوا اخلري حبا فيه.      (10)

 اإلجابة : _____________
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 15إىل السؤال   11 سن السؤال

 :ل الفراغات ابإلجابة املناسبةاَكم  

 ( مل  -ال     - هل  -نعم   –ماذا  – إن - أمجل -)وهللا 

ِطرُي ٱأۡلَوَِّلنيَ  ______َوِإَذا ِقيَل ََلُم  قوله تعاىل: (11)   .أَنَزَل َربُُّكۡم قَاُلٓواْ َأسََٰ

 _______ االبن املطيع.    (12)

 ________ تذاكر تنجح. (13)

 . عليه وسلم___ أبخالق الرسول صلى هللا_____ (14)

 ________ ألجتهدن يف دراسيت. (15)

 

 20إىل السؤال      16 سن السؤال

 :اَكم ل الفراغات ابإلجابة املناسبة

 املفعول به ( – املفعول املطلق – املفعول ألجله – املفعول فيه -املفعول معه)  

 واحدة " دكةقال تعاىل : ومحلت األرض واجلبال فدكتا  (16)

 _اإلجابة : ____________
 للعلم طلباسافر علي إىل مصر  (17)

 اإلجابة : _____________ 

 التحدايت  اليوميواجه الشباب  (18)

 اإلجابة : _____________

 والغروبوصل الوالد  (19)

 اإلجابة : _____________

 اإلرهابينيحتارب الدولة  (20)

 اإلجابة : _____________
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 قسم "ب"

 درجة [ 30]  
 

 السؤال األول :
  أج  عن األسللة اليت تليها اقرأ القطعة اآلتية مث

 
األفراد واستقرار اجملتمعات. وأحكام الشريعة اإلسالمية  أسنِإنَّ اجلرمية سلوك شاذ، يهدد 

وقد  الغراء تدور حول صيانة الضرورات األساسية اليت ال يستطيع اإلنسان أن يستغىن عنها.
قوابت زاجرة لكل من ينتهك وضعت الشريعة اإلسالمية يف سبيل احملافظة على هذه الكليات ع

 .حرمتها

وليس املراد ابحلدود إيقاع الناس يف احلرج، وإمنا املراد هو أن تسود الفضيلة وُُتنُع اجلرمية   
وتتميز العقوابت الشرعية عن  وزواجر ُتنع اإلنسان املذنب أن يعود إىل هذه اجلرمية مرة أخرى.

 ن أن يودع هؤالء اجملرمون يف السجون.خري م وهيالنظم الوضعية أبهنا عقوابت رادعة، 
وحياول البعض من أعداء اإلسالم أن يصوروا تطبيق احلدود على أنه تعذيب وهم يفكرون يف 
منظر تقطيع اليد، أو اجللد أو الرجم، ويتناسون هنائيا األضرار اليت جنمت عن ارتكاهبم احلدود، 

 .له أثره يف اإلصالح أحياان كثريةالعقوبة  وأخريا إن اللني ال جيدي يف كل موقف من املواقف، بل

 

  يف أي شيء تدور أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء؟ (1)
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

  ما املراد من احلدود الشرعية؟ (2)
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 



5403/1 * 2020 Hakcipta  Panitia LAM KEDAH 

 

5 

 

 ملاذا تتميز العقوابت الشرعية عن النظم الوضعية؟ (3)
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 ؟من الذين يصورون تطبيق احلدود على أنه تعذيب (4)
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

   هات: (5)

  " منألالكلمة " مرادفا -أ

 اإلجابة = _______________
  مضادا لكلمة "العقوبة" -ب       

 = _______________اإلجابة 
درجات( 10)  
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 :الثاينالسؤال 
 تية أج  عن مجيع األسللة سستعينا ابلبياانت اآل

 
بدأ اليوم، األربعاء، دوام املدارس يف هذه البالد للطلبة الذين سيتقدمون  - يونيو 24كواالملبور/ 

لالمتحاانت العامة يف هذا العام بعد إغالق املدارس ملدة ثالثة أشهر بسبب تفشي جائحة فريوس  
 (.19-كوروان املستجد )كوفيد

الوزارة إلعادة فتح املدارس؛ فحص درجة حرارة  ومن بني إجراءات التشغيل املوحدة اليت حددهتا
حممد راضي بن  وأعرب الوزير األقدم )التعليم( الدكتور .الطلبة واملعلمني وموظفي املدارس يوميا  

 حممد جيدين عن اطمئنانه ابالستعداد الدقيق الذي قامت به اجلهات إلعادة فتح املدارس.

 برانما – وكالة األنباء الوطنية املاليزيةمن أخبار 

 

 األسئلة:

 ؟ملاذا أغلقت املدارس ملدة ثالثة أشهر (1)

_____________________________________________
_____________________________________________ 

 إجراءات التشغيل املوحدة اليت حددهتا الوزارة؟ما هي  (2)

_____________________________________________
_____________________________________________ 

 ؟ا اخلربذمن أّي مصدر ه (3)

_____________________________________________
_____________________________________________ 

 درجات[  6]                                                                             
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 ن مرسل هذه الرسالة؟م (4)

___________________________________________
___________________________________________ 

 ] درجتان[                                                                              
 ملاذا كتب الكاتب الرسالة؟  (5)

___________________________________________
___________________________________________ 

 ]درجتان[                                                                               
 

 

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

  
 حفظك هللا ورعاك ،صديقي العزيز أمحد

ك عن زايريت إىل العاصمة  ا لر اخبإكتب إليك هذه الرسالة أ .وأُتىن أن تكون يف دوام الصحة والعافية
د الصمد وميدان التحرير قد ذهبنا إىل مبىن سلطان عب. هذه الزايرة ممتعة جدا .كواالملبور

 .كواالملبورب

وحىت نلتقي يف  .هكذا كانت رحليت إىل العاصمة كواالملبور وأرجو أنين قد أفدتك مبعلومات مفيدة
 .وشكرا اي صديقي .األوقات القادمة

 .سالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهالو 
 أخوك املخلص 
 رضوان

 



5403/1 * 2020 Hakcipta  Panitia LAM KEDAH 

 

8 

 

 السؤال الثالث :
 :کونن سا أييت   –أ 

 .ثمجلة فيها انئب الفاعل املؤن (1)

اإلجابة  : 
______________________________________ 

 مجلة فيها حال . (2)

اإلجابة  : 
______________________________________ 

 مجلة فيها املستثىن منصوب ابلياء. (3)

اإلجابة  : 
______________________________________ 

 درجات( 6)                                                                            
 ة سن الرتاکي  اآلتية :کونن مجلة سفيد  -ب

 اآلاثر التارخيية (1)

اإلجابة : 
_______________________________________ 

 ختّلص من  (2)

اإلجابة : 
_______________________________________ 

 درجات[ 4]                                                                                        
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 قسم "ج"
 السؤال الرابع

 كلمة:  60انقش عن آداب طلب العلم مستعينا ابألفكار اآلتية ما ال يقل عن 
 
 
 
 
 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________ 
 درجة( 20)

 أركان احلج
 اإلحرام

 الوقوف يف عرفة

السعي 
والـمثابرة

برة

طواف اإلفاضة 
اإلق

برة
احللق أو التقصري 

التواالجتهاد

برة
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  السؤال اخلاس  :

  150اكت  يف واحد فقط سن املوضوعات اآلتية حيث ال يقل عدد كلماته عن 
 كلمة  
 

 الم على الصدقة واإلنفاق، انقش عن أاثرمها يف االقتصاد اإلسالمي.حيّث اإلس (1)

 حماسن " الفيسبوك" ومساوئها.تكلم عن  (2)

، اكتب أقامت مدرستك زايرة علمية يف مركز اللغة العربية إبحدى اجلامعات املاليزية (3)
 رسالة لصديقك ختربه عن هذه الزايرة.

 ات شديدا من ........ فجأة يسمع صو ، يذهب حممد إىل املدينة  ذات يوم (4)

 أكمل هذه القصة.

 

 املوضوع:___________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

درجات( 30)  

KERTAS SOALAN TAMAT 
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