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 السؤال األول:
 اإلنشاء 

 مفردات 
 رديء متوسط ممتاز

10/11/12 6/7/8/9 3/4/5  
 قواعد 

 رديء متوسط ممتاز
7/8 4/5/6 3  

 أسلوب 
 رديء متوسط ممتاز
5/6 3/4 2  

 تسلسل 
 رديء متوسط ممتاز

4 2/3 1  
 ممتاز
 9 10 10 11 11 12 12 12 م

 6 6 6 6 7 7 8 8 ق
 4 4 5 5 5 5 5 6 س
 4 4 4 4 4 4 4 4 ل
 30 29 28 27 26 25 24 23  

 رديء                                                               متوسط                                               
 
 
 
 
 
 

9 9 9 9 8 7 6 6 6 5 5  5 4 4 3 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4  3 4 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2  2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1  1 1 1 1 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12  11 11 10 9 

• @øÏ◊ÏÇ‰fl@Êıbmb◊äœ120@>@@paÖä–fl@È◊äfl@÷Ïubm@ÂÀÖ@Èjçb‰fl@ÊaÖ 
7-12È◊äfl 

• @ŒâÏ◊@Ôôbi@ÂË◊ä‡œ@fiaÎÜu120@Êıbmb◊äœ 
- 120@<@]29@È◊äfl 
- 110<@@]28@È◊äfl 
- 100<@@]27@È◊äfl 
- 90<@@]26@È◊äfl 
- 80<@@]25@È◊äfl 
- 70<@@]24@È◊äfl 

• 60<@@aâbÇç@]fibiÏ‹ôOŸÓnéÓ€ÏÁ 
• 50@@]@Êıbmb◊äœ11/12/13@HãbnæI 
• 30-49@@]6/7/8/9/10 
• 29<@@]3/4/5 

• @]@÷Ïubm@âaÏ‹◊3@È◊äfl 
• @]@÷Ïubm@¥€bç2@È◊äfl 
• @›‘„100%@@]÷Ïubm@âaÏ‹◊@bôbjç@a7◊Ö@Â‡Ë–◊@èÿÓm3@

È◊äfl 
• bπämÖ@ÈÓ€Ïi@èÿÓm@ÜœâÖ@Újçb‰fl@ÕÌ@›‘„ 
• @Â◊b„ÏöÃfl@÷ÜÓm@]@oflâÏœäi@Â€a˚çoflâÏœ@Èj�Å@’€ÏmÖ@2@È◊äfl 
• @Ôôbi@È◊äfl@øbnm@bπämÖ@ÈÓ€Ïi@÷Ïubm@ÜœâÖ@¥ôbËjç@aâÏËÃfl

@paÖä–fl@’€ÏmÖ2@È◊äfl  
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 "أمهية احلياة اجلواريةة عن املوضوع:" باخلط )١(
 .التعريف عن اجلار واحلياة اجلوارية -
   .اهتمام اإلسالم ابحلياة اجلوارية -
 بناء اجملتمع الصاحل والدولة املثالية. -
 

 .ماليز� جنة السياح )٢(
 .أماكن سياحية يف ماليز� -
 .التسهيالت للسائحني -
 دور احلكومة يف ترويج السياحة. -

 

 . يف ماليز� اللغة العربية تطور )٣(
 .قبل االستقالل -
  .بعد االستقالل -
 .يف وقت احلاضر -

 

 .فاستبقوا اخلرياتل الـحكماء :و ق )٤(
 اخلريات واحلث على السباق إليها.اهتمام اإلسالم أبعمال  -
 أمثلة أعمال اخلريات. -
  فوائد السباق إىل اخلريات. -

 

 صف االحتفال بـعيد االستقالل يف مدرستك.  )٥(

 موعد احلفلة ومكان احلفلة واحلاضرون واحلاضرات يف هذه احلفلة -
 األعراض من االحتفال  -
 األنشطة املربجمة يف االحتفال -
 ] درجة ٣٠[             
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 السؤال الثاين : 
 الفهم (أ)

  ½ 2إجابة + دون مقدمة =  •
  ½ 2نقل اتم + مقدمة =  •
 2نقل اتم + ز�دة =  •
 2نقل اتم + مقدمة + أخطأ لغوية =  •

 

 ما هي العوملة يف رأي طه عبد الرمحن؟ )١
 .العلم عرب الشبكةيف راي طه عبد الرمحن العوملة هي السعي لنيل احلضارة عن طريق سيطرة حقل 

 ماذا فعل الشباب يف مواجهة العوملة؟ )٢
 يف مواجهة العوملة الشباب يشرتكون يف سباق الغزو الفكري ويكتسبون املعارف والثقافة الواسعة.

 عالم تعتمد ثقافة العوملة؟ )٣
احلديثة فائقة تعتمد ثقافة العوملة على انفجار املعلومات واستخدام الرموز ووسائل اإلعالم واالتصاالت 

 القدرة من اإلنرتنت واهلاتف احملمول.
 ما سلبية العوملة؟ )٤

 سلبية العوملة أّ�ا أحدثت مأثة وكارثة اجتماعية تشمل أ�نية الشباب وإلغاء قيمة احلياة.
 كيف يكون إرشاد الشباب إىل فهم العوملة؟ )٥

 ميق الفهم الديين.يكون إرشاد الشباب إىل فهم العوملة بتنمية الروح الوطين لديهم وتع
 إالم تؤدي العوملة؟ )٦

 .تؤدي العوملة إىل إلغاء حاجز الزمن واملكان فكأن العامل قرية صغرية واحدة
 اذكر الوجه البالغي يف العبارة اليت حتتها خط. )٧

 الوجه البالغي يف العبارة اليت حتتها خط تشبيه.
 ] درجة ٢١ [ 
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 بـ  اكتب فقرة قصرية حيث ال يقل عدد كلماتـها عن ثالثني كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية: 
مسعت أّن صديقك جنح يف االمتحان ابلتفّوق وسيلتحق دراسته إىل إحدى اجلامعات خبارج البالد. اكتب إليه خطاب 

 التهنئة معّربا عن شعورك بنجاحه.

1) Pembahagian markah secara holistik: 
- Isi  : 2 + 2 markah 
- Huraian isi : 2 + 2 markah 
- Nahu : 1 markah 

 
2) Contoh jawapan: 

 صديقي العزيز،
 كيف حالك؟ أرجو أن تكون يف أحسن احلال وأّمت الصّحة.

 .وستلتحق دراستك إىل إحدى اجلامعات خبارج البالد، جنحت يف االمتحان ابلتفّوقمسعُت أّنك 
 .ى هذا اخلرب السارّ أهّنئك علوهبذه املناسبة، 

 على جناحك. أشعر ابلفرح والسرورأ� 
 وأمتّىن لك التوفيق والنجاح يف حياتك وسفرك والسعادة يف الدنيا واآلخرة، يف أمان هللا.

                  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.و 
 درجات ] ٥[              

 

    "الفساد مبا كسبت أيدي الناسظهر " جـ  اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا:

 هذه احلكمة عن أمهّية ما كسبت أيدي الناس. )١
 علينا أن حنافظ على الطبيعة مثل نظافة البيت واملدرسة والقرية وما حولنا. )٢
 إّن الفساد يف األرض من التلّوث بسبب األخطاء واإلمهال من الناس. )٣
  درجات ] ٤[       

 

 السؤال الثالث:

 املواقف اآلتية:ماذا تقول يف  أ

 .اخلطابة� صديقيت ! مبارك على فوزك يف مسابقة  )١(
 جاري، التعزية بوفاة والدك.�  )٢( 
 � طالب ! ال تستخدموا اهلاتف الذكي يف الفصل. )٣(
 .املساعدة منك! أريد  خيت� ألو مسحت  )٤(
 .عتذرك / أ� متأسف لغيايب من الفصل اإلضايف! أ دير مدرسيت�  م )٥(

 درجات] ١٠[                
2361/2  [Lihat halaman sebelah 
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 :يف مجل مفيدة كّون ما �يت بـ 
 .املسجد أمام النهر )١(
 .جلس اإلمام يف املسجد )٢(
 . كتب الطبيب كتابة مجيلة )٣(
 .قرأ الولد القرائن ثلثه )٤(
 .درس الطالب يف الفصل جمتهدا )٥(

 درجات] ١٠[             

 يف مجل مفيدة:هات مثاال مناسبا لكل وزن من األوزان اآلتية مثّ ضعه  جـ 
 يَْذَهُب : َيْذَهُب الطالب إىل املدرسة )١(
 َيستَـْغِفُر : يستغفر املسلم كل يوم )٢(
 يُقاَِبُل : يـَُقاِبُل الطالب املعّلم )٣(
 َجيَْتِهُد : َجيَْتِهُد الطالب يف الدروس )٤(
 َلِعَب : َلِعَب الطالب الكرة )٥(

 ]اتدرج  ١٠[                    

 : اجملازحول التشبيهات اآلتية إىل  د 
 ميشي السلحفاة إىل املدرسة.) ١(

 يلقي الشمس احملاضرة.) ٢( 
 خيطب النمر يف القاعة.) ٣( 
 رأيت الربق يف الطريق.) ٤( 
 درجات] ١٠[         يعمل النمل يف املصنع جبد.) ٥( 

 

 السؤال الرابع:

 :استخدم الرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة  أ 
  .نظافة الفصلعلى  حيافظالطالب   )١(
 .حفلة التخرج حيضر الوالدان )٢(
 .الطعامحتتاج إىل  ةالطالب )٣(
 .على أبنائهالرتبية الدينية اب اهتم األب )٤(
 .ألوقات مهم على اإلنساناالهتمام اب )٥(

 درجات] ١٠[           
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 :خاطب الطالَبتني ابلعبارات اآلتية مع تغيري ما يلزم بـ

 توكال  -عزمتما  )١(
 صحتكما. -حافظا  )٢(
 .أابكما -أطيعا  )٣(
 .ال تسرفا -اشراب )٤(
 حترتما -عليكما  )٥(

 درجات] ١٠[            

  هات مثاال ملا �يت مثّ ضعه يف مجل مفيدة: جـ
 الكاتب : كتب الكاتب الكتاب )٦(
 املكنسة : كنس الطالب الفصل ابملكنسة )٧(
 القاضي : ذهب القاضي إىل احملكمة )٨(
 �م : �م الطالب يف الفصل )٩(
 أكل : أكل الطالب األرز )١٠(

 درجات] ١٠[                

 :مثل ما �يت  د 
 .يف الصالة اخلشوع ويف األخالق اخلضوع) ١( 
 .قال هللا تعاىل : " وأنه هو أضحك وأبكى) ٢( 
 .ما أمجل النجوم يف هذه الليلة) ٣( 
 .� ذاملال! أنفق مالك يف سبيل هللا) ٤( 
             إمنا األفعال ابلنيات.) ٥( 

 درجات] ١٠[
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