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 " أ "، قسم " ب " وقسم "ج ".  : قسمهذه الورقة حتتوي على ثالثة أقسام

. مجيعا أجب عن األسئلة  

 قسم " أ " 

درجة ٢. ]  ] 

 ٥إىل السؤال  ١من السؤال 

 : عني األمساء املنصوبة يف اجلمل اآلتية

 .( سافر الطالب إىل مصر طلبا للعلم١)

 __________________اإلجابة : 

 .أعادت املمرضات عالج املريض إعادتني (٢)

 __________________ :  اإلجابة

 . ﴾.                  وما أوتيتم من العلم إال قليالقال تعاىل :﴿  (٣)

 __________________اإلجابة : 

 .  اي عدو هللا ! تب إىل هللا (٤)

 __________________اإلجابة : 

 .وصل الوالد وغروب الشمس (٥)

 __________________اإلجابة : 
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 ١.إىل السؤال  ٦من السؤال 

 خرت القواعد الصحيحة للكلمات اآلتية:استنادا إىل الفقرة ، ا
 

البدنية فقد قّررت احلكومة إبدخال مادة الرتبية البدنية ضمن املواد اإلجبارية   الرتبية ابلنظر إىل أمهية 
  اإلنسانواألنشطة الالصفية يف املدارس، وال فرق يف ذلك بني التالميذ والتلميذات . أن  املقّررة

وخاصة يف مستقبل عمره ال بد من وسيلة لتنشيط جسمه وعقله وتعينه على أداء واجبه وممارسة  
 وعائلته.  نفسهلسعادة  حتقيقاه أعمال

 

 

 ( املفعول ألجله٦

 اإلجابة : ____________________________

 اسم إن  ( ٧

 اإلجابة : ____________________________

 مضاف إليه  ( ٨

 اإلجابة : ____________________________

 النعت ( ٩

 ____________________________اإلجابة : 

 التوكيد  ( ١.

 اإلجابة : ____________________________
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 ١٥إىل السؤال  ١١من السؤال 

 :اكتب األعداد اآلتية ابلكلمات يف الفراغات اآلتية 

 .ن القرآنأ( مسلمات يقر  ٩)  _________________________( يف املسجد ١١)

 ( سورة. ٢.) ________________________________( حفظ ابراهيم  ١٢)

 ( كتااب.  ٧٧) _______________________________ ( يف مكتبة بييت ١٣)

 إىل املصنع. عامال  (٩٦) ______________________________( ذهب ١٤)

( رجالً. ٣١٣) ________________________ ( عدد املسلمني يف غزوة بدر١٥)  

 

   ٢٠إىل السؤال  ١٦من السؤال 

 اخرت اإلجابة الصحيحة للكلمة اليت حتتها خط ما بني القوسني : 

 )١٦( أكرْمت صديقك حممدا .                                  )متييز / حال/  بدل(

 )١٧( اي  طالب العلم، تعال إىل أمام الفصل.                     ) نداء /  توكيد / حال ( 

 )١٨( قال تعاىل :﴿ إذا زلزلت األرض زلزاهلا ﴾.                 ) مبتدأ  /  انئب الفاعل / استثناء ( 

 )١٩( تعمري األرض واجب.                                      ) خب  / نعت / مضاف إليه ( 

 )٢٠( تقّدم احلكومة املساعدات  للرعية.                          ) فاعل / مفعول به /  نعت ( 
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 قسم "ب" 
 درجة (  ٣.)

 السؤال األول : 
 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اآلتية اليت تليها : 

شااابـ باااا  ٦٨..ملياااون نسااامة أصااايب أكثااار مااان  ٣٢مااااليزاي وهااا  دولاااة يبلااا  عااادد ساااكا ا  
 ٢٥ضارب فاريوس كاوروان املساتجد مااليزاي يف . حالة وفاة حا  انن ١١٣ومت تسجيل   "١٩-كوفيد"

يناير حسب ما أعلن عنه مدير عام وزارة الصحة املاليزية داتو دكتاور ناور هشاام عباد هللا حيا  صار  
عاماااااً أكاااادت  ٦٦أن احلاااااالت الااااثال  األوىل يف الاااابالد كاناااات علااااى صاااالة برجاااال يبلاااا  ماااان العماااار 

  .السلطات الصحية يف سنغافورة أنه ثبتت إصابته ابلفريوس

ا شااابه كامااال للااابالد يف  فرضتتت   ماااارس ملااادة أسااابوعني  ١٨احلكوماااة املاليزياااة ألول مااارة إغالقاااً
وحياد هاذا االغاالق مان حركاة املاواطنني  ٨..وذلاك بعاد بلاود عادد املصاابني   .حملاصرة تفشا  الفاريوس

وحيظاار علاايرم ارتياااد األماااكن العامااة ومنااع التجمعااات الكباارية ل فااراد ويتضاامن ذلااك  .بشااكل واسااع
ات الدينية والثقافية واالجتماعياة والرايضاية وإغاالق املسااجد وإغاالق ملياع املنشاات واملصاانع النشاط

ومت أيضاااً إغااالق  .واألسااواق العامااة والبقاااالت  لتجاريااةابسااتثناء قطاااد اتاادمات األساسااية وحمااالت ا
 .مليع حضاانت األطفال واملدارس احلكومية واتاصة ومراكز حتفيظ القرآن

اختذت سنغافورة واندونيسيا والفلبني وغريها من دول انسيان إجاراءات وتادابري ملواجراة هاذا   
انجحة الوابء ولكن ابلنظر إىل ماليزاي فإننا جند أن األداء واإلجراءات اليت اختذت فيرا ح  انن تعاد 

ساااطين منحااا  للغايااة وبفضااال هااذه التااادابري مت احلااد مااان انتشاااار هااذا الاااوابء وكساار سلساااة العاادو  وت
اإلصااااابت وتساااجيل معااادل وفياااات مااانبفض ومعااادل تعاااايف عاااال مااان املااارض بفعااال الرعاياااة الصاااحية 
اجلياادة و دخلاات الاابالد منااذ الرابااع ماان مااايو مرحلااة جدياادة ماان ختفيااق هااذه القيااود بعااد سااراين قاارار 

ق الاذي مت رئيس الوزراء حم  الدين ايسني والقاض  بتنفيذ تقييد مشروط على احلركة لتبفياق اإلغاال
 ."١٩-كوفيد"مارس الحتواء جائحة  ١٨تنفيذه يف البالد منذ 
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 :  األسئلة
   ؟ ماليزاي يففريوس كوروان  م  بدأ ( ١

________________________________________________
________________________________________________ 

 

 ماذا تعمل احلكومة ماليزاي حملاصرة تفش  الفريوس ؟( ٢

________________________________________________
________________________________________________ 

 

 ؟  اذكر واحدا  ما حظر احلكومة أبمر تقييد احلركة( ٣

_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 ؟  احلد لإلنتشار هذا الوأب يف متاميف رأيك، هل تنجن ماليزاي ( ٤

_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 فرضت " "  ةللكلم ارادفمهات )أ( ( ٥

      _________________ 
 " انجحة "  ةللكلممضادا هات )ب(    
     _________________ 

                                                                 
 [ درجات   ١. ]                                     
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زية )اتبود حاج( يف إدارة احلجيوظائق مؤسسة احلج املال  

 :   السؤال الثاين

 : أجب مجيع األسئلة مستعينا ابلبياانت اآلتية 

  

 

  

 

 

 

 زية مليع هذه الوظائق ؟ ي( ملن تعد مؤسسة احلج املال ١)  

______________________________________________
______________________________________________ 

 ] درجتان [    

  

وشرد  أ" )اإلثنني(  أمس  أعضاء حكومته  أمساء  ايسني  الدين  حمي   اجلديد  ماليزاي  وزراء  رئيس  علن 
وزيرا، فيما    ٣١وزراء اجلديد من  تشكيل احلكومة غياب تسمية انئب لرئيس الوزراء. ويتكون جملس ال

 .وزراء لتول حقائب خاصة ملساعدة رئيس الوزراء" ٤مت تعيني 

-( هل تعني انئب الرئيس يف جملس الوزراء ؟٢)
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 ] درجتان [                  

إعداد دورات إرشادية  
 للحجاج 

إدارة جوازات سفر   توفري الفصح  الطب 
 احلجاج 

تنظيم جدول رحالت 
 احلجاج 

إدارة شؤون تسجيل  تنظيم عملية سفر احلجاج 
 احلجاج 
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الصالة والسالم أن نتعلم القرآن ونعلمه فقال : "خريكم من تعلم القرآن ه لقد أمران الرسول الكرمي علي 
أنفسنا على تالوته وترتيله وأن نستحضر قلوبنا لفرمه وإدراك   وعلمه " رواه البباري. وأمران أن نالزم

 ه. معانيه والعمل مبا فيه امتثاال ألوامره واجتنااب لنواهي

 ( كيق تتعامل مع القرآن ؟  ٣)

_______________________________________________
_______________________________________________ 

 [ ] درجتان            

 رحلة سياحية يف تركيا أرض األانضول

رجنيت ماليزي  ٥٠٠٠  

 • زايرات إىل أماكن سياسية ومتاحق 

 • مدة الزايرة عشرة أايم 

 • فندق من طراز ثالثة جنوم

 019-3456789ملزيد من املعلومات يرجى االتصال ابلرقم انيت:  

(   كم مدة رحلة سياحية يف تركيا ؟ ٤)  

       ______________________________________________  

       ______________________________________________ 

 ] درجتان [                    
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 فاتورة إىل: أكمل ماهر   

 
  مخس لوحات املفاتين ؟  شرت ادفع أكمال إذا ي( كم السعر س٥)

____________________________________________
____________________________________________ 

  ] درجتان [    
  
  
  
  
   

 

 

 

 

 

 ( RM) اإلمجايل الكمية ( RM) سعر الوحدة الوصف  البند 
LOGITECH K780  ٤..,.. ٢ ٢..,.. لوحة مفاتين 

 فاتورة إىل: أكمال ماهر 
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 السؤال الثالث : 

 كّون ما أييت:    أ.  

 مللة فيرا مفعول به منصوب ابلكسرة .  (  ۱) 
 اإلجابة: _______________________________________ 

 . اللفظ  مللة فيرا التوكيد  (  ۲) 
 اإلجابة: _______________________________________ 

 "  َما َأفْتَعلَ مللة فيرا صيغة التعجب "  (  ۳) 
 _______________________________________اإلجابة:  

 درجات [ ٦]

 كّون اجلمل مفيدة من الرتاكيب اآلتية:  ب.

 احرتام انخرين  (  ۱) 

 اإلجابة: _______________________________________ 

  ________________________________________ 

 عب اإلنرتنت  (  ۲) 

 _______________________________________اإلجابة:  

  ________________________________________ 

 درجات [  ٤]
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   " ج " قسم  
 درجة [  ٥] .

 :  الرابعالسؤال 

 كلمة مستعينا ابلصور اآلتية  :    ٦.تزيد عن اكتب فقرة قصرية ما ال 
 
 
 
 

                                                                                     

 

 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 درجة [  ٢].        

 خصائـ 

  الطالب املثال
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 اخلامس : السؤال 

 كلمة:   ١٥٠أ(  اكتب يف واحد من املوضوعات اآلتية حبيث ال يقل عدد كلماته عن 

 اجملتمع من الفساد. انقش احلكمة من تطبيق احلدود الشرعية. احلدود حيم  (  ١)

 آاثر الصدقة واإلنفاق يف اجملتمع. "كن متصدقا". اكتب (  ٢)

    اكتب رسالة غري رمسية إىل صديقك عن زايرتك للعاصمة كواال ملبور. (  ٣)

 حتد  عن االحتفال بذكر  اإلسراء واملعراج يف مدرستك.(  ٤)

 املوضود:________________________________  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 درجة [  ٣].                          
KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT    


