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 قسم "أ"

 اإلجابة الرقم
 السؤال الثاين السؤال األول

 الفارسي 1 مساء 1
 اليت 2 غزيرة 2
 نفسه 3 مبكرين 3
 بن 4 املساعدات 4
 األصحاب 5 خشية 5

 السؤال الرابع السؤال الثالث
 منصوب بالفتحة 1 اسم آلة 1
 جمزوم بالسكون 2 اسم زمان 2
 أدوات النصب 3 صفة مشبهة 3
 جمزوم حبذف النون 4 اسم فاعل 4
 منصوب حبذف النون 5 اسم مفعول 5
 درجة واحدة. سؤاللكل 

 قسم "ب"
 

 )السؤال األول( 
 أين يقع املسجد احلرام؟ (1)

 يقع املسجد احلرام يف مكة املكرمة

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

 الشيئان يف املسجد احلرام اللذان يعتربان من يواقيت اجلنة مها احلجر األسود ومقام إبراهيم

 ملاذا بىن امللك احلبشي كنيسته؟ (3)

 بىن امللك احلبشي كنيسته ليصرف إليها حج العرب.
 



 كيف هلك جيش أبرهة؟ (4)

 طريا أبابيل معها حجارة فتصيب هبا جيش أبرهة. هلك جيش أبرهة بأن أرسل اهلل عليهم

 الغرض)أ( مرادف لكلمة "اهلدف" :  (5)

 احلرب)ب( مضاد لكلمة "األمان" : 

 
 )السؤال الثاين(

 كم كان عمر اإلمام النووي عندما تويف؟ (1)

 سنة / عام. 44كان عمره عندما تويف 

 ما األشياء اليت منع اإلسالم من ارتكاهبا؟ (2)

 اآلخرين واالنتحار واإلجهاض. منع اإلسالم من قتل

 كيف يقدر احلاضرون على االستفادة من قصة اإلسراء واملعراج؟ (3)

 حبضور حماضرة "رحلة إميانية يف اإلسراء واملعراج" / حبضور احملاضرة يف الساعة الثامنة صباحا.

 مع أي جهة يسجل الطلبة أمساءهم إذا أرادوا املشاركة يف األنشطة املتاحة؟ (4)

 الطلبة أمساءهم مع مجعية اللغة العربية.يسجل 

 سيغرم املخالفون عن هذا القرار؟كم مبلغا  (5)

 سيغرم املخالفون بألف رجنيت ماليزي.

 
 )السؤال الثالث(

 كّون ما يأيت: أ
 مجلة فيها فعل الزم. (1)

 ذهب الطالب إىل املدرسة
 
 



 مجلة فيها خرب مجلة فعلية. (2)

 الرئيس يزور املدرسة.

 عطف.مجلة فيها حرف  (3)

 يتصدق علي وموسى كل أسبوع.
 

 (األخرى املناسبة)أو أي اإلجابة 

 
 كّون مجلة مفيدة من الرتاكيب اآلتية: ب

 حسن الظن (4)

 يدعو اإلسالم إىل حسن الظن بالناس.
 

 ألفان وعشرون (5)

 / رصيدي يف املصرف ألفان وعشرون رينجيتا. عام الصرب واملصابرة.هو العام ألفان وعشرون 
 

 (األخرى املناسبة)أو أي اإلجابة 

 

 قسم "ج"

 

 )السؤال الرابع(
 كلمة.  06خلص نشرة األخبار إىل ما ال يزيد عن 

 األفكار:

 عاما. 60أداء أول صالة اجلمعة يف املسجد "آيا صوفيا" بعد  -

 تواجد الصحافيني يف املوقع مع التدابري الوقائية الصحية الالزمة. -

 الصالة. جلللنساء وللرجال أل عينةاملاكن ختصيص األم -

 إقامة بعض األنشطة قبيل الصالة من برنامج تالوة القرآن واألدعية. -



 الدرجة للسؤال الرابع )التلخيص(:تقسيمة دليل 
 درجات 5 =  واحد عنصر 
 3  عناصرx 5  = درجة 15درجات 
 5 درجات متبقية يف األسلوب 
  = درجة 26اجملموع الكلي 
 

 )السؤال اخلامس(
 كلمة:  156يف واحد فقط من املوضوعات اآلتية حيث ال يقل عدد كلماته عن  اكتب

 

 ."كبرينا ويوّقر صغرينا، يرحم مل من منا ليس: " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال (1)

 .اإلسالم يف والكبار الصغار بني التعامل آداب عن حتدث الشريف، باحلديث مستدال
 األفكار:

 واحملبة الرمحة دين اإلسالم -

 األخوة على ينبين اجملتمع -

 دور اجملتمع أعضاء لكل -

  املستقبل وقادة معتواجمل األسرة قوام الشباب -

 واالستقرار األمن يضمن املتبادل االحرتام -

 

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

 األفكار:

 إليه واملرسل املرسل عنوان -

 والتحية التاريخ -

 األعراق تعددم املاليزي اجملتمع عن التوضيح -

 ماليزيا يف الشعبية األعياد -

 والتوقيع اخلامتة -



 

  البالد اقتصاد رفع يف السياحة دور عن تكلم (3)

 األفكار:

 جغرافيا ماليزيا موقع -

 والربودة احلرارة يف يفرط ال املعتدل اجلو -

 واجلبال الغابات من اجلميلة اخلالبة املناظر -

  ومنتشرة كثرية والبحريات الشواطئ -

   واسع نطاق على السياحي بالقطاع احلكومة هتماما -

 

 رأى فجأة املسرية، أثناء. سيارته يسوق وهو كعادته ليال عمله من صاحل رجع األيام، من يوم يف (4)
 هذه أكمل...   رآه قد الذي الشيء ذاك ما ليفحص منه ببعيد ليس فتوقف. الطريق جبانب شيئا

 .عندك من القصة

 األفكار:

  القصة مقدمة -

  املكان ىلإ الوصول قبل -

 والبحث التطلع:  املكان يف -

 واخلامتة القرار اختاذ -


