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BAHASA ARAB 

Kertas 1 
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JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

1. Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian. 

2. Jawab semua soalan. 

 

 

 

 

 

 

Kertas peperiksaan ini mengandungi 6 halaman bercetak. 
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 “ أ”  قسم
 ] درجة ٠٣ ]

 : يلزم ما ريتغي مع )هم/أنتم(الذكورجماعة  إىل اآلتية العبارات لحو   أ
 هؤالء أولئك / الذينـ /هم / كتاهبم / فعلوا / يفعلون / مسلمون / 

 هؤالء أولئك / الذين/ افعلوا /  / مسلمونأنتم / كتابكم / فعلتم / تفعلون
 الطالبات االبتعاد عن احلسد ) يدعون ( يدعو) املديرون ( املدير  1
 املضمونةيف املواقع ) تتجولوا ( تتجوال أن  ) عليكم ( عليكما 2
 على اللياقة البدنية مبمارسة الرياضة) حيافظوا ( حيافظن مل  ) املقيمون ( املقيمات ٠
 احملتاجني يف شهر رمضان ) ساعدوا (  ساعد ) املسلمون ( املسلم 4
  ]درجا ت ۱ [.    ) جسدكم ( جسدكعلى صحة  ) حافظوا ( حافظ 5
 
 :مفيدة مجلة يف يأيت ما نکو   بـ

 املسلمون ناجحون:  مرفوعان بالواومبتدأ وخرب مجلة فيها  1
 : فتح الباب  نائب الفاعلمجلة فعلية فيها  2
 فتح حممد الباب : منصوب بالفتحةمفعول به مجلة فيها  ٠
 أبناء املسلمني يصلون الصالة:  جمرور بالياءمضاف إليه مجلة امسية فيها  4
  ]درجا ت ۱ [. ن يصلون الصالةو املسلم :مرفوع بثبوت النونفعل مضارع مجلة فيها  5
 
 :مفيدة مجل يف عهض مث اآلتية لألفعال ) مفعول / ُم َع ( اسم املفعول اته جـ

 مقتول رجلال:  مقتول:  تْقتل 1
 حمرتَموناملعلمون :  حمرتَمون:  حيرتمون 2
 الدعاء مستجاب : ستجابم : استجاب ٠
 عائشة ُمؤدَّبة:   ُمؤدَّبة : أد بت 4
 ]درجا ت ۱ [.    الدرس مشروح:  مشروح : شرح 5
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 قسم "ب"
 درجة[ ۳5]

 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها:
 

جائحة  (1). لقد ضربت قبلة مل نرها من يم أزمة عمالقة غري طبيع 2٣2٣ عامالعامل كله  شهد      
بني  تقلينحديثة الظهور، وهذا الفريوس  ى. ميثل فريوس كورونا عدو العاملمجيع أحناء  1١-كوفيد 

ني على املسنني. وبدأ ظهور الفريوس يف ووهن بالص أكبرويؤثر بشكل  ىعن طريق العدو (2)األشخاص 
اهلند ، منها إندونيسيا وأمريكا املتحدة وروسيا وتاْيلند و متدرجامث انتشر الفريوس إىل مجيع أحناء العامل 

 وسريالنكا وأيضا ماليزيا.
وتعد هذه الكارثة املريعة من أكرب الكوارث الطبيعية يف تارخينا احلاضر. وحسب التقديرات، أكثر       

ماليزيا، حىت  وأما بالنسبة إىل وأكثر من مخسة ماليني أخرى أصيبوا هبا. حياهتممن مليون الناس قد فقدوا 
حيث مات  شخص ومثامنائة ألف حوايل مليونني( ٠)مثال فقد بلغ عدد املنكوبني   2٣21 سبتمرب 11

 يف مجيع واليات ماليزيا. 1١-منهم، وقد انتشر كوفيد  2٠٣32
املنظمة غري احلكومية واجلمعيات األهلية إىل مد املساعدات  أسرعت( 4)، وبعد وقوع هذه الكارثة      

منها سيارة النجدة  ( 5). وتأيت املعونة يف أشكال شىت،للمنكوبني واملصيبني يف املناطق املتضررة واإلغاثات
والنقاالت واإلسعافات الطارئة واألدوات الطيبة واخليام واألدوية واملأكوالت واملشروبات واللوازم اليومية 

. ومجعت أيضا ماليني ريغكيت من التربعات واهلبات والعطاءات من األشخاص والشركات وغريها
إىل املناطق املتضررة املتطوعون واملساعدون من األطباء واملمرضات والرجال والنساء  جاءواملنظمات. و

 وكلهم يشاركون يف عملية العالج واإلصالح والبناء. (3)والشباب ومجعيات اهلالل األمحر وفرق الكشافة، 
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 أجب عن األسئلة االتية:  أ

 ؟   أزمة عمالقة غري طبيعية مل نرها من قبلما  (1)
 1١-جائحة كوفيد هي  أزمة عمالقة غري طبيعية مل نرها من قبل        

 ؟بني الناس 1١ينتقل فريوس كوفيد كيف  (2)
 ىعن طريق العدو بني الناس  1١ينتقل فريوس كوفيد  

 يف ماليزيا؟1١ كوفيد بعدد املنكوبني كم  (٠)
 شخص ألفومثامنائة  حوايل مليونني يف ماليزيا1١ كوفيد بعدد املنكوبني  

 ؟بعد وقوع هذه الكارثة غري احلكومية واجلمعيات األهلية املنظمةالذي فعلته ما  (4)
 إىل مد بعد وقوع هذه الكارثة غري احلكومية واجلمعيات األهلية املنظمة أسرعت

 .املساعدات واإلغاثات للمنكوبني واملصيبني يف املناطق املتضررة
 .ملساعدة احملتاجنيملعونة ثالثة من أشكال ااذكر  (5) 

 سيارة النجدة والنقاالت واإلسعافات الطارئةمن أشكال املعونة ملساعدة احملتاجني  
 ؟ إىل املناطق املتضررةتطوعون واملساعدون امل جاءملاذا  (3)

ج كلهم يشاركون يف عملية العالألن    إىل املناطق املتضررةتطوعون واملساعدون امل جاء
 درجة[ 12]         واإلصالح والبناء.

 
 

 تية:للكلمات اآلمرادفا بـ      هات 
 سنة:   عام (1)
 نتشري :  ينتقل (2)
 إنسان / فرد:   شخص (٠)

 درجات[ ٠]                                                                     
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 تية:للكلمات اآلمضادا جـ      هات 

 أصغر / صغري:   كربأ (1)
 / بطيء تْ أبطأ:   أسرعتْ  (2)
 ذهب:   جاء (٠)

 درجات[ ٠]                                                                        
 

 د       استخرج ما يأيت من النص :
 ظهور :     املصدر (1)      
 ارةسي   :  اسم اآللة على وزن "فع الة " (2)      
 عوناملتطو   / جامتدر   : تفع ل "ماسم الفاعل للفعل على وزن "  (٠)      

 درجات[ ٠]                                                                     
 

 الكلمات اليت حتتها خط إعرابا تاما .أعرب ه       
 العاملمجيع أحناء  1١-كوفيد   جائحةقد ضربت  (1)      

 بالضمة فاعل مرفوع  
 املريعة من أكرب الكوارث الطبيعية يف تارخينا احلاضر الكارثة هذهوتعد  (2)      

 هذه : نائب الفاعل يف حمل رفع ) مرفوع (  
 بدل مرفوع بالضمة: الكارثة

 درجات[ 4]                                                                      
 

 : بالشكل التام الكلمات اليت حتتها خط اضبط و       
ة إىل مد األهلي اتُ يَّ ع  مْ واجلَ غري احلكومية  املنظمةُ  أسرعتهذه الكارثة،  وع  قُ وُ وبعد 

 .                                                             ة  رَ رَّ ضَ تَ ُـ امل واإلغاثات للمنكوبني واملصيبني يف املناطق   ات  دَ اعَ سَ ُـ امل
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 درجات[ 4]                                                                
 

 من النص السابق باجلملة من عندك .أفكار رئيسة  ثالثاستخرج ز       
وسط املنتزه وحوهلا  تقع حبرية كبرية يفيعترب منتزه فرتاجايا من احلدائق اجلميلة يف املدينة. 

مسار طويل حىت يستطيع الزوار التمتع باملناظر الطبيعية. يوفر املنتزه معدات رياضية للمحافظة 
على اللياقة البدنية. جيهز املنتزه خدمة استئجار الدراجة واخلوذة والنظارة الشمسية والبوصلة واحلبل 

احة, وراحة البال مع العائلة واألصدقاء, كما أنه يناسب أيضا للزائرين. هذا املكان مناسب لالسرت 
    حميب الرياضة ليمارسوا األنشطة الرياضية.

  
 : أفكار رئيسة     

    منتزه فرتاجايا من احلدائق اجلميلة يف املدينة 1
    يف وسط املنتزه حبرية كبرية 2
                                                                                         يوفر املنتزه معدات رياضية و جيهز خدمة استئجار ٠

 
 درجات[    3]
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 " قسم " ج

 ] درجة ٠5 ]

   .يف فقرة واحدةكلمة   4٣ال يقل عدد كلماهتا عن  عن هذا الرسم ماأ اكتب 

 

حث اإلسالم على املسلمني أن لقد  هذه الصورة حتكي لنا عن واجبات األبناء حنو الوالدين.
نقول من  فمثال, من هذه الصورة نستطيع أن يربوا والديهم كما قال اهلل تعاىل "ووصينا اإلنسان بوالديه".

واجبات األبناء حنو الوالدين, أوال على األبناء أن يساعدوا والديهم يف كل وقت أو مكان. وثانيا على 
يستمعوا إىل نصيحتهما. لذلك علينا أن حنرتم والدينا ألن رضا اهلل  أيضا أن يطيعوا أوامرمها و أن األبناء

 يف رضا الوالدين.
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(  12٣ ) وعشرين ب اكتب يف واحد فقط من املوضوعات اآلتية حبيث ما ال يقل عدد كلماته عن مائة
 : كلمة
 مشروع مساعدة احملتاجني (1)
 احملافظة على العرض  (2)
 الوقاية خري من العالج (٠)

إصابة الداء واملرض أمر معتاد يف حياة البشر ويف حياة الكائنات احلية األخرى. ولكل إن  المقدمة :
 داء دواء إال املوت. لذلك علينا أن جنتهد كل االجتهاد للبحث عن األدوية والشفاء.

من قدمي الزمان قد سعى الناس للبحث عن دواء لكل داء الذي يصيبهم. ويف هذا اجملال  األفكار :
ثريا من املؤلفات وألفوا كحلوال كثرية   امن بينهم ابن سينا والرازي وغريمهلعلماء املسلمون اكتشف اقد 

 والكتب واملنشورات القيمة.
إىل األمراض.  اليت تؤديمنع األسباب واملصادر الطريقة الفعالة ملنع انتشار املرض حقيقًة هي 

ن حنمي وحنافظ أنفسنا م، فعلينا أن العدوىعن طريق الذي يأيت  1١-وباء كوفيدوعلى سبيل املثال 
بالناس, و دائما لباس الكمامة و  ةن مزدمحاكمأسبب انتشار هذه الوباء مثال بعدم الذهاب إىل 

 استخدام معقم اليدين.
افظوا أن حيالقذر والوسخ. لذلك على اجملتمع  عنالدافع اآلخر النتشار األمراض بشكل عام 

ناها من نظافة اجلسم واللباس والطعام والسكن والبيئة. من النشاطات اليت تعودابتداءا على نظافة البيئة 
  محلة التعاون يف تنظيف البيئة منها املدارس واملقابر واملساجد واملصليات والشوارع وغري ذلك.

لوقاية خري ا"خالصة القول علينا أن نسد األسباب والدوافع اليت تسبب املرض. ذلك ألن  الختام :
وأنفع وأجدر. لذلك على احلكومة والشعب على حد سواء أن يتكاتفوا يف إجراء احلمالت  "العالجمن 

 الوقائية من خالل الوسائل اإلعالمية احلديثة ويف ساحات العمل أيضا.   

 

 ]درجة ۲5 ]       حتفال بعيد املعلمنياال (4)
KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 


