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NO. KAD PENGENALAN               

ANGKA GILIRAN               
 

GEMPUR SPM 2020  

AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU، ASIRAH 

Kertas 1  

Oktober  

2 ¼ jam         Dua jam lima belas minit 

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka 

giliran anda pada petak yang disediakan. 

2. Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga 

bahagian : Bahagian ‘‘ أ ’’ , Bahagian  ‘‘ 

   ’’ ج ‘‘  dan Bahagian ’’ ب

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 pegawai 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 
 تحصلةامل

 جمموع
 الدرجات

 قسم  سؤال ال

 ’’ أ ‘‘ 20 - 1 20 

 ‘‘  ب’’   األول 10 

  الثاين 10 

  الثالث 10 

 ‘‘ج’’   الرابع  20 

  اخلامس 30 

 كليوع الاجملم 100 

 

Kertas peperiksaan ini mengandungi 13 halaman bercetak . 

5403/1 



SULIT  5403/1 

1 

 

 قسم ’’ج‘‘. و  قسم ’’ب‘‘، ‘‘أ’’قسم  هذه الورقة حتتوي على ثالثة أقسام:
 .مجيعها أجب عن هذه األسئلة

 
 ‘‘ أ’’قسم 

 درجة [  20] 
 

   5إىل السؤال  1من السؤال 
 امأل الفراغات اآلتية ابألدوات املناسبة مما أييت :  

 [     كي  –كيف   –هل  –ما   –ال  – لن  –من   ]
 
 جيتهد يف الدروس ينجح يف االمتحان. ___________ ( 1)

 اإلجابة: ______________________________________
 يستوي األعمى و البصري ؟  ___________ ( 2)

 اإلجابة: ______________________________________
 .تنال الرب حىت تنفق مما حتب ___________ ( 3)

 ___________________________________اإلجابة: ___
 . زةابجلائ واوز في __________و ق العدباسيف   ونافس الالعبنتي ( 4)

 اإلجابة: ______________________________________
 عرفت ريب. ____________لوال املريب  ( 5)

 اإلجابة: ______________________________________
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 10إىل السؤال  6من السؤال 
 حتتها خط:   اليت اتكلملاخرت اإلجابة الصحيحة ل

 املفعول ألجله املفعول مطلق املفعول معه املفعول فيه املفعول به
 الطيور.  تغريداستيقظ الولد من النوم و  (6)

 اإلجابة: ______________________________________ 
 يف الثواب. أماللفقراء لال مو األتصدق الغين  (7)

 اإلجابة: ______________________________________ 
 من املدير.  اهلديةتسلم الطالب الناجح  (8)

 اإلجابة: ______________________________________ 
 السفر. أثناءيتمتع السياح ابملناظر اجلميلة  (9)

 اإلجابة: ______________________________________ 
 . حارا  تقباالاسان ضهر رمشن مون يستقبلو املسل   (10)

 اإلجابة: ______________________________________ 
 

 15إىل السؤال  11من السؤال 
 ما بني القوسني : مـ اليت حتتها خط  اتلكلملاخرت اإلجابة الصحيحة 

 (   اسم اآللة / اسم الفاعل / اسم املكان  )  من املركز التجاري.  الثالجةيشرتى األب  (11)
 ( اسم الزمان  اسم التفضيل/ اسم املصدر/  )  ىل الفشل.إ ؤديييف طلب العلم  التهاون  (21)
 ( اسم الفاعل /صيغة املبالغة /املصدراسم   ) .على الشدائد واملصائب  صبوراملسلم التقي  (31)
 ( املكان اسم املفعول / اسم الفاعل / اسم   ) ت.بفضل اإلنرتن متوفرةصبحت املعلومات أ (41)
 ( فعل املعتل / فعل املتعدي / فعل الالزم  )  أحناء البالد . املساجد يف  انتشرت  (15)
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 20إىل السؤال  16من السؤال 
   بني القوسني : بة الصحيحة مماجاإلات اباغفر لمأل اا

 زال / ال / إال / اي / لن (  ) ليت / ما
 

 _____ الربزخ جمهوال لدى الناس.   (16)
 اإلجابة: ______________________________________ 

 _____ الشباب يعود يوما.  (17)
 اإلجابة: ______________________________________ 

 فريوس كوروان. خوفا من  حممد ______ حيضر إىل املدرسة  (18)
 اإلجابة: ______________________________________ 

 ______ مكتبة واحدة.  يف برليس املكتبات مجيع ت ر ز   (19)
 اإلجابة: ______________________________________ 

   .ك هللادد الناس يسعسع! ا______ طالب  (20)
 ______________________________________اإلجابة:  
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 فسم ’’ب ‘‘ 

 درجة [  30] 

 

 السؤال األول

 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن األسئلة اليت تليها. 

إذ  .ابلغة كمحلعلى املسلمني فريضة احلّج  شرع هللا تعاىللقد احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمسة.
بذلك يتجّدد اإلميان يف قلوهبم، كما ف .معني ومكان ،عنّي م ، يف زمنخمصوصة عبادةجيتمع املسلمون ألداء 

 .اججّ يؤّديه احل نسك تتجّلى حكمة مشروعّية احلّج يف كّل م

 على الصفات احملمودة واآلداب الفاضلة.إن احلج له أمهية ابلغة وفوائدة جليلة يف تربية نفوس املسلمني  
ل على حتم    النفس  فتتدرب   ،واملتاعب  الصعوبةمن    يواجههر، وما  فدرك احلاّج معىن الس ففي الطريق إىل مّكة ي

 . الغايةاد ور وصول إىل امللل  ، والصرب عليهااملشقة 

فحني يرتدي احلاّج لباس   .هلل عّز وجّل  العبد حتقيق إخالصإضافة إىل ذلك ، فإن مناسك احلج  
 لنيل تظهر بذلك  تعاىلل هلل ن، فإّن معاين اخلشوع، واخلضوع، والتذلظهر الرتف والتزياإلحرام، ويتجّنب ما ي

 ومرضاته.  رمحته، ومغفرته

صى، وِمن أجّلها نعمتا الصّحةععلى النىل احلاج يشعر ابلشكر جتاه ربه سبحانه وتعا   م اليت ال حت 
وهلذا فإّن ش كر هللا  تعاىل.وي نفق ماله يف سبيل حتقيق الق رب من هللا  ويبذل وقته هد نفسه،فاحلاّج جي .واملال

والطواف، والوقوف  إظهار شعائر هللا ، وتعظيمه أبعمال احلّج، كالتلبية،  فإن عبادة احلج ، واجٌب على املسلم.
ناسك. تربية النفس اإلنسانّية، وهتذيبها، وجتديد اإلميان  

َ
بعرفة، والسَّعي بني الصفا واملروة، وغري ذلك من امل

 خيتلفونكما يدرك املسلمون أّّنم كاجلسد الواحد ، فال   فيها، ابلتزام أوامره، والتوبة إليه من الذنوب واملعاصي.
  خّوة اإلنسانّية.لون، أو الِعْرق، أو اجلاه، فتظهر بذلك معاين األعن بعضهم بناًء على ال
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 ملاذا جيتمع املسلمون يف احلج ؟    ( 1)

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ج معىن السفر ؟ ا كيف يدرك احل   ( 2)

________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ما ذا فعل احلاج يف حتقيق القرب من هللا ؟  ( 3)

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 من أعمال احلج . نني اثاذكر  ( 4)

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ‘‘. الغايةهات مرادفا لكلمة ’’  )أ( ( 5)

  _____________________ 

 ‘‘.  نفو ل تخيلكلمة ’’  مضاداهات  (ب ) 

  _____________________ 

 درجات[ 10]            
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 الثاين : السؤال 

 أجب عن مجيع األسئلة مستعينا ابلبياانت اآلتية: 

 ابلتعاون مع : 
 إدارة الشرطة مبحافظة كواال فرليس

 
 

 التنظيم :  التاريخ :                             
 سكان قرية كواال فرليس                  2020أغسطس  13-14                   

 املكـان :                                                    
 القاعة متعددة األغراض بقرية كواال فرليس                               

 2020أغسطس  13 إلثننيا ريوس كوروان  ف خماطر :  احملاضرة
 2020أغسطس  14 الثالاثء    س كوروانو نا من فري كيف حنمي أنفس احملاضرة :  

 
 

 ؟ جم هذا الربانميقاأين  (1)
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 ] درجتان [                   

 

 
 
 
 
 
 
 

   ةصحيريوس كوروان ألجل حياة  فمعا نكافح 
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 جدول مصلى الفالح 
   قدح  فوتراكوات    مدرسة الدينية اإلسالمية

 البالل اإلمام اليوم 
 فرحان عاطف األحد
 سيد حنيف  اإلثنني
 إخوان لطيفلاعبد  الثالاثء 
 مهزة خملص األربعاء
 مشرف عاطف اخلميس

  
 ‘‘الحمصلى الفدعوة  جلنة  ’’

 

 من الذي يصدر هذا اجلدول؟ (2)

 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 ] درجتان [                   

 
 

 ‘‘ إطالق رحالت سفن "الكروز" السياحة الفاخرة يف البحر األمحر’’
ت اهليئة السعودية للسياحة اليوم " الثالاثء" إطالق رحالت السفن السياحية الفاخرة )الكروز(  لنأع 

ضمن موسم صيف السعودية"تنفس" لتقدمي جتربة سياحية استثنائية للسياح على امتداد البحر األمحر يف 
 اململكة ألول مرة

 
 ماذا أعلنت اهليئة السياحية السعودية؟ (3)

 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 ] درجتان [                   
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 فرصة ذهبية للباحثني عن العمل عرب االنرتنت!!!!! 

 SEGI  جامعة يف خاللنا من تسجيله يتم طالب كل  على ربح  نسبة على حتصل نأ ميكنك  معنا نآلا

 مريكيأ دوالر 500 على حتصل تسجيله يتم طالب كل  على

 مكافئة دوالر 1000 على حتصل املالية  السنة خالل طالب  5 تسجيل وعند

 006018378723 اب  الواتس  عرب  للتواصل

 
 الطالب بعد متام التسجيل؟عليه كم مبلغا حصل  (4)

 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 ] درجتان [                   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و سهيل؟ ةخدجيبني ستقام حفلة الزفاف  مىت (5)

 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 ] درجتان [                   

 
 يسعدان ويشرفنا دعوتكم حلضور حفل الزفاف 

 
 سهيل                خدجية 

 
 وذالكم مبشيئة للا 

 يوم األحد ليلة اإلثنني.
 ه.1439رجب    20

 يف قاعة الشيخ عبد الوهاب آراو برليس.
 الداعي: عبد السالم و أسرته.

عليهما وجمع بينهما في  لهما وبارك بارك هللا
 خير
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 السؤال الثالث 

 
 كون ما أييت :   أ

 .بقبدل مطامجلة فيها   ( 1) 
 _______________________________________اإلجابة:   
 مجلة فيها فاعل مرفوع ابلضمة.  ( 2) 
 اإلجابة: _______________________________________  
 .فضيلاسم تمجلة فيها  ( 3) 
 اإلجابة: _______________________________________  

 درجات[ 6] 
 

 
 كون مجلة مفيدة من الرتاكيب اآلتية:   بــــــــــ

 االجتماع الصباحي  ( 1) 
 اإلجابة:_______________________________________  
           _______________________________________ 
 أربعمائة وعشرون ( 2) 
 اإلجابة: _______________________________________  
           _______________________________________ 

 درجات[ 4] 
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 ‘‘  جفسم ’’

 درجة [  50] 

 : الرابعالسؤال 
 كلمة :    60يقل عن تية ما ال ناصر اآلعلعينا ابمستة ة قصي ر فقاكتب  

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 درجات[  20]   
 

 تزكية النفس تزكية األموال

 تقوية صلة الرحم  مساعدة الفقراء

 فوائد الزكاة للمسلم
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 :السؤال اخلامس
 كلمة.  150اكتب يف واحد فقط من املوضوعات اآلتية حيث ال يقل عدد كلماته عن 

 .والدولة اجملتمعو  الفرد حياة يف  هاماعب دورا يل  االدخار (1)

  للطلبة. هوفوائد هأمهيت عن انقش
الرسوم الدراسية   الدراسية لتسديدىل املؤسسة اإلسالمية تطلب منها املنحة إاكتب رسالة رمسية  (2)

 . درسيةوشراء الكتب امل

 تكلم عن أحد املفكرين املسلمني املعاصرين الذي درست عنه (3)

ذات يوم يراجع أمني الدروس مع أصدقائه يف املدرسة. أثناء املناقشة، جاء الطالب اجلديد  (4)
 ........................... يطلب منه املساعدة 

 
 ____________املوضوع : _______________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 درجات[ 20]    


