
SULIT   

Kertas peperiksaan ini mengandungi 14 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak. 

[Lihat halaman sebelah] 
5403/1  SULIT 

 NAMA : _____________________________________________________________ 

 KELAS : ___________________________ 

 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 

 

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2020 

AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU’ASIRAH      5403/1 
Kertas 1 

Bulan: 

2
   jam                  Dua jam lima belas minit 

 

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

1. Tulis nama dan kelas anda pada ruangan 

yang disediakan.  
 

2. Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga 

bahagian: Bahagian “أ”, Bahagian “ب” 

dan Bahagian “ج”. 

3. Bahagian “أ” mengandungi dua puluh 

soalan objektif pelbagai bentuk. Bahagian 

 .mengandungi tiga soalan subjektif ”ب“

Bahagian “ج” mengandungi dua soalan: 

Soalan 4 dan Soalan 5. Bagi Soalan 5 pilih 

satu sahaja tajuk karangan. 
 

4. Jawab semua soalan. 
 

5. Jawapan anda hendaklah ditulis pada 

ruang jawapan yang disediakan di dalam 

kertas peperiksaan ini. Sekiranya ruang 

jawapan tidak cukup, sila dapatkan helaian 

tambahan daripada pengawas peperiksaan. 

Helaian tambahan (jika ada) hendaklah 

diikat dan dihantar bersama-sama buku 

jawapan kepada pengawas peperiksaan 

pada akhir peperiksaan. 

 

 

Untuk Kegunaan Pemeriksa 
Kod Pemeriksa: 

الدرجة 
 ادلتحصلة

رلموع 
 الدرجات

 قسم السؤال

 "أ" 02 - 1 20 

 األول 10 

 الثاين 10  "ب"

 الثالث 10 

 الرابع 20 
 "ج"

 اخلامس 30 

 اجملموع الكلي 100 
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 .قسم "ج"و قسم "ب"، قسم "أ"ىذه الورقة حتتوي على ثالثة أقسام: 

  مجيعها.أجب عن األسئلة 

 قسم "أ"
 [درجة 02]

 5إىل السؤال  1من السؤال 

 عّين األمساء ادلنصوبة يف اجلمل اآلتية:

 سافر أخي إىل العاصمة كواال دلبور مساء. (1)

 _________________________اإلجابة: 

 ما زالت األمطار غزيرة يف ادلدينة كوات هبارو. (2)

 اإلجابة: _________________________

 مبكرين.الوطنية ادلاليزية ذىب الطالب إىل اجلامعة  (3)

 اإلجابة: _________________________

 للرعية. ادلساعداتتقدم احلكومة  (4)

 اإلجابة: _________________________

 جيتهد الطالب خشية الفشل يف االمتحان. (5)

   اإلجابة: _________________________ 
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  11إىل السؤال  6من السؤال 

 اقرأ الفقرة اآلتية مث أجب عن السؤال الذي يليها:

وصهيب وبقية األصحاب. كما  بن رابح بٌن سلمان الفارسي وبالل لقد شهد التاريخ نفسو التآخي
وصف القرآن تلك األخوة أبهنا نعمة من هللا. وألمهية األخوة، لقد حرم هللا تعاىل التكرب والسخرية، 

وجتعلها  والتعريض ابلعيوب والتفاخر ابألنساب. وهنى كذلك عن الغيبة والنميمة اليت هتدم اجملتمعات
 . تنازعةم

 ستنادا إىل الفقرة اخرت الكلمة الصحيحة للقواعد اليت تليها:ا

 بن بالل الفارسي نفسو التاريخ
 اجملتمعات اليت تلك وصف األصحاب

 

 النعت (6)

 __اإلجابة: _____________________

 االسم ادلوصول (7)

 اإلجابة: _______________________

 التوكيد (8)

 اإلجابة: _______________________

 البدل (9)

 اإلجابة: _______________________

 مضاف إليو (11)

 اإلجابة: _______________________
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 15إىل السؤال  11من السؤال 

 عّين نوع ادلشتقات للكلمات اليت حتتها خط. 

 األخبار والقضااي العادلية.توي على حي إذادلعلومات  مفتاحاإلنرتنت  (11)

 اإلجابة: ________________________

 .19-الوابء كوفيد بسبب االمتحان موعد لقد ُأّجل (12)

 اإلجابة: ________________________

 يف السوق. اجلديدةأشرتي الكتب والدفاتر  (13)

 اإلجابة: ________________________

 زلاسن ومساوئ التقنيات احلديثة. مادلعلّ يشرح  (14)

 اإلجابة: ________________________

 يف كل مكان. ممستخد   ال الذكياجلوّ  (15)

 اإلجابة: ________________________
 

  21إىل السؤال  16من السؤال 

 اخرت اإلجابة الصحيحة للكلمة اليت حتتها خط ما بٌن القوسٌن:

 ( مرفوع ابلضمة/  ابلفتحةب منصو /  رلزوم ابلسكون)ابلدين اإلسالمي.    نتمسكعلينا أن  (16)

 (رلزوم ابلسكون/  منصوب ابلفتحة/  مرفوع ابلضمة)               العامل بعلمو. يبخلمل  (17)

 )أدوات النصب / أدوات النفي / أدوات اجلزم(         تنجحوا.  كياجتهدوا أيها الطالب   (18)

   (رلزوم بثبوت النون/  رلزوم حبذف النون/  ابلسكونرلزوم )     و واللعب.من الله تكثروا ال (19)

 ( منصوب بثبوت النون/  منصوب حبذف النون/  منصوب ابأللف)  هللا. خيالفواادلؤمنون لن  (21)
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 القسم "ب"
 [درجة 02]

 السؤال األول:

 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن األسئلة اليت تليها. 

وىي مدينة يف شبو اجلزيرة العربية وترتفع عن سطح البحر  ادلكرمة يقع ادلسجد احلرام يف مكة 
. وفيها ولد مرتا. يرجع اتريخ عمارهتا إىل عهد النيب إبراىيم وابنو إمساعيل عليهما السالم 002بنحو 

اليت ىي قبلة ادلسلمٌن   بن عبد ادلطلب و .ملسو هيلع هللا . ويف ادلسجد احلرام تقع الكعبةنيب الرمحة دمحم بن عبد هللا
 وىي على شكل حجرة كبًنة مربعة البناء. وسط ادلسجد احلرام تقريبا

ويف ادلسجد من اآلاثر الدينية مثل مقام إبراىيم وىو احلجر الذي كان يقف عليو إبراىيم عليو  
هللا تعاىل ذلاجر وولدىا إمساعيل  االكعبة. وكذلك بئر زمزم وىي نبع من ادلاء أخرجه السالم أثناء بناء

  ىو ومقام إبراىيم ايقوتتان من يواقيت اجلنة. و عليو السالم. وىناك أيضا احلجر األسود 

أبرىة  القادم من ادللكالكعبة للغزو  والذي فيو قبل اإلسالمادلسجد احلرام  وقد تعرض
لكن مل و أن يصرف إليها حج العرب بنائها  من دفاذلوالقليس  كنيسة  احلبشي وذلك عندما بىن

. فخرج أبرىة جبيش ومعهم الفيل فلما وصلوا إىل مكة أرسل هللا عليهم طًنا كما أرادهاألمر   صبحي
 ففين اجليش وىلكوا أبمر هللا سبحانو وتعاىل. جيش أبرىةأاببيل معها حجارة فتصيب هبا 

فيها  الصفا وادلروة. ومن خصائص ادلسجد احلرام أن هللا جعل وجياور ادلسجد احلرام جبال 
والصالة فيو مبائة ألف صالة. وىو أحد ادلساجد اليت تشد الرحال إليها جبانب ادلسجد  األمان

 النبوي ابدلدينة ادلنورة وادلسجد األقصى الشريف بفلسطٌن.
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 األسئلة:

 ادلسجد احلرام؟أين يقع  (1)

______________________________________________
_____________________________________________ 

 ما الشيئان يف ادلسجد احلرام اللذان يعتربان من يواقيت اجلنة؟ (2)

______________________________________________
_____________________________________________ 

 دلاذا بىن ادللك احلبشي كنيستو؟ (3)

______________________________________________
_____________________________________________ 

 ؟ جيش أبرىة ىلككيف  (4)

______________________________________________
_____________________________________________ 

 دف"اذللكلمة "ىات مرادفا  )أ( (5)

_______________ 

 ىات مضادا لكلمة "األمان" )ب( 

  _______________ 

 [درجات 12]                



SULIT 7 5403/1 

[Lihat halaman sebelah] 
5403/1  SULIT 

 السؤال الثاين:

 أجب عن مجيع األسئلة مستعينا ابلبياانت اآلتية:

 عن أعالم ادلسلمٌنقائمة البياانت 
 التخصصات العلمية مدة احلياة العامل الرقم

 احلديث ادليالدية 872 – 812 اإلمام البخاري 1
 الفقو الشافعي ادليالدية 1077 – 1000 اإلمام النووي 0
 التفسًن ادليالدية 1070 – 1021 اإلمام ابن كثًن 0
 

 كم كان عمر اإلمام النووي عندما تويف؟ (1)

______________________________________________
_____________________________________________ 

 [درجتان]                   
"إن حق احلياة أول حق أقره اإلسالم لإلنسان. ولذلك، فقد حّرم اإلسالم قتل اآلخرين 

على احلياة مثل األكل أو واالنتحار واإلجهاض. ولقد أابح اإلسالم احملظورات للحفاظ 
 الشرب من احملرمات يف حالة تعرض فرد دلرض أو جوع أو عطش شديد".

 

 ؟اارتكاهب منع اإلسالم من يتال شياءما األ (2)

______________________________________________
_____________________________________________ 

 [درجتان]  
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 يفي ذيكَرى اإليسَراءي َوادليعرَاجي 

 قسم الرتبية اإلسالمية بدعوة مجيع الطلبة وادلعلمٌن حلضور  يسرّ 
 االحتفال اإلدياين مبناسبة ذكرى اإلسراء وادلعراج

 ظهرا 10:22 –صباحا  8:22الزمن:   )الثالاثء( 0202مارس  12التاريخ:     
 األنشطة: 

 صباحا: مسابقة إلقاء الشعر. 11:22  صباحا: زلاضرة "رحلة إديانية يف اإلسراء 8:22    
 صباحا: حفل االختتام وتوزيع  11:02  ،: األستاذ عليونوادلعراج. )احملاضر                   

 اذلدااي واجلوائز.                     واألستاذ حسن، واألستاذ زكي(        
 : االنصراف  ظهرا 10:22 صباحا: عرض فيديو )حول السًنة النبوية( 12:02    

 
 من قصة اإلسراء وادلعراج؟  على االستفادةاحلاضرون  قدركيف ي (3)

______________________________________________
_____________________________________________ 

 [درجتان]  

 ادلكان : قاعة ادلدرسة
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 : مجعية اللغة العربية التنظيم  :  يوم اللغة العربية  اسم الربانمج

  االثنٌن:  اليوم  0202يوليو  02:   التاريخ 
 ظهرا 10:22 –صباحا  8:22:  الزمن   : قاعة احلسىن  ادلكان

 إلقاء الشعر -:  األنشطة 
 اخلطابة -     
 الكالم اجلماعي -     
 ادلسرحية العربية  -     

 
 ؟ادلتاحةل الطلبة أمساءىم إذا أرادوا ادلشاركة يف األنشطة مع أي جهة يسجّ  (4)

______________________________________________
_____________________________________________ 

 [درجتان]  
 أغسطس القادم"  1"فرض ارتداء الكمامة ابتداء من 

 م0202يوليو  00كواال دلبور / 
ل العام واألماكن فرضت احلكومة ادلاليزية اليوم، اخلميس، ارتداء الكمامة على سكان ماليزاي يف النق

ألف رجنيت  مبقدار تغرديو فسيتمأغسطس القادم. فعلى الذي خيالف ىذا القرار  1العامة ابتداء من 
 ماليزي. وأكدت احلكومة أهنا تبنت ىذا القرار بسبب ازدايد عدد اإلصابة من جديد.

 0202يوليو  04، وكالة األنباء الوطنية ادلاليزية / برانماادلصدر:        
 القرار؟ ىذاعن كم مبلغا سيغرم ادلخالفون  (5)

______________________________________________
_____________________________________________  

[درجتان]  
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 السؤال الثالث:
 كونن ما أييت: أ

 فيها فعل الزم. مجلة (1) 
 اإلجابة: _____________________________________  
 مجلة فيها خرب مجلة فعلية. (2) 
 اإلجابة: ____________________________________  
 مجلة فيها حرف عطف. (3) 
 اإلجابة: _____________________________________  

 [درجات 6]       
 
 

 الرتاكيب اآلتية: كونن مجلة مفيدة من ب
 حسن الظن (1) 
 اإلجابة: _____________________________________  
    _____________________________________ 
 ألفان وعشرون (2) 
 اإلجابة: ____________________________________  
    ____________________________________ 

 [درجات 4]       
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 قسم "ج"
 درجة[ 52]

 
 السؤال الرابع:

 كلمة.  61خلنص نشرة األخبار ىذه إىل ما ال يزيد عن 
 

 ون صالة اجلمعة ألول مرة يف ادلسجد "آاي صوفيا"الرتكيون يؤدن 
 ساحة حنو كبًنة أبعداد اجلمعة، فجر منذ األتراك ادلواطنون توافد -/برانما/يوليو 04/إسطنبول

 أن األانضول، مراسل وأفاد .عاًما 86 بعد فيو صالة أول أداء يف للمشاركة" صوفيا آاي" مسجد
 الصالة، سجادات حيملون ابدلواطنٌن متألاتا" صوفيا آاي" وساحة أمحد السلطان مسجد حديقة

 .الكرمي القرآنيقرؤون و 

 إىل إضافة العظيم، احلدث لتغطية أجانب بينهم الصحفيٌن، من كبًن عدد وجود إىل وأشار
 تضم صحية نقطة 17 إنشاء مت الوقائية التدابًن وضمن .أمنية تدابًن وسط السياح من العديد

  .ومروحية إسعاف سيارة 122و شخصا، 706 مسؤولٌن الطبية، وعددىم

 دمحم وحديقة أمحد السلطان ضريح من ابلقرب للنساء مكشوفٌن مكانٌن ختصيص متّ  كما
  .أمحد السلطان وميدان ادلسجد ميدان يف للرجال مكشوفةومناطق أخرى  عاكف،

 يف واألدعية الكرمي، القران لتالوة برانرلاً  الدينية نو الشؤ  رائسة بدأت اجلمعة، صالة وقبيل
 ادلنتظر ومن الكهف، بسورة وىاؤ بد احلكيم، الذكر من سورا األتراك القراء أشهر يقرأ حيث ادلسجد،

 .أرابش يعل الدينية الشؤون رئيس بدعاء الربانمج ينهي أن

بتصرف-وكالة األنباء الوطنية ادلاليزية / برانماادلصدر: 
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 اإلجابة:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________ 

درجة[ 02]
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 السؤال اخلامس:

 كلمة:  151اكتب يف واحد فقط من ادلوضوعات اآلتية حيث ال يقل عدد كلماتو عن 

 ""ليس منا من مل يرحم صغًنان، ويوّقر كبًنان : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  (1)

 يف اإلسالم. عن آداب التعامل بٌن الصغار والكبار ثمستدال ابحلديث الشريف، حتدّ 

 عن اجملتمع ادلاليزي. ختربه اكتب رسالة إىل صديقك يف دولة الكويت، (2)

 السياحة يف رفع اقتصاد ماليزاي.تكلم عن دور  (3)

 . أثناء ادلسًنة، فجأة رأى شيئا جبانب الطريق. من عملو ليالابلسيارة  ، رجع صاحلذات يوم (4)
  ...ى ماذا الذي قد رآهلًن  فأوقف صاحل سيارتو

 ىذه القصة من عندك.أكمل 
 

 _______________________________ ادلوضوع: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________



SULIT 14 5403/1 

5403/1  SULIT 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 [درجة 02]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 


