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 قسم "أ" 
 درجة(  20)

 اإلجابة الرقم  اإلجابة الرقم 
 زرع 11 الفطور 1
 أكرم 12 اليوم 2
 عّلم 13 وطلوع 3
 اجـتمع  14 دقتني 4
 تعاون 15 احرتاما 5
 عاقالت 16 كلها   -  التوكيد 6
 صورتني  17 السياحية  -النعت  7
 مسلمون 18 السياح -الفاعل  8
 طفال 19 جـماهلا  –البدل  9

 قلما 20 تلعب -اخلرب  10
 درجات(  20) 

 "قسم ب "                                                

   [ درجة ١۰  ]   -السؤال األول :

 وهو أن يساعد املرء أخاه ويعينه يف الفعل اخلريات وطاعة هللا وجتنب   املراد ابلتساعد(  ١
 ) درجتان (           . معصيته      

 ) درجتان (    .فيه من فضائل كثريةلـما  ينبغى لكّل فرد اجملتمع التخلق ابلتعاون (  ۲

املرء مثال مع أخيه يف  إسراع األغراض واألهداف واتقاهنا حينما يتعاون من فضائل التعاون  (  ۳
 ) درجتان (           األعمال ما.

   من صفات  تهمنتكون سهــلة وختلو مما يدعو إىل  مقار األثر اجملــتمع الذين يقومون ابلتعاون  (  ٤
 ) درجتان (        اخليانة والنميمة واحلسود وحنوها .
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) درجتان (        نـموت  )ب(            السيئات  )أ(   ( ٥

       
 

 [  درجة ١۰  ]  السؤال الثاين :

 ) درجتان (     رجنيت.  61.50 معاجمإذا اشرتى ثالثة األمني  هدفعمبلغ الذي  (１

تنظيم جدول رحالت احلجاج ستكون  هي األمر الذي اهتمت به مؤسسة احلج املاليزية  (２
 ) درجتان (     احلج رحلة مباركة  وسبيل لنيل رضا هللا . 

 ) درجتان (    دولة.  54 املنظمة اإلسالمية عدد دول األعضاء يف  (３

 ) درجتان (   هي قلعة روملي حصار و أماسرا. أماكن سياحية يف تركيا (４

 ) درجتان (       القتل تعزيرا.حكم للجاين  (５

 

 

 [درجات  ٦] السؤال الثالث: 

 : كون ما أيت  أ
 

                       من يزرع حيصد   -:       مجلة فيها أسلوب الشرط (   ١

              حضر الطالب إال طالبا     -:         استثناء  مجلة فيها ( ۲

 اي طالُب! اكتب التدريبات.  -:  منادى نكرة مقصودة مجلة فيها (   ۳

 أي إجابة صحيحة مقبولة  •
 

 [درجات  ٤] كون مجلة مفيدة من الرتاكيب اآلتية: بـــ 

 اهـتم بـرتبية أوالده.األب  -: اهتم بـ    ( ١

  مشى الولد حول املدرسة.  -: حول املدرسة  ( ۲

 أي إجابة صحيحة مقبولة  •
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 قسم "ج" 
 [درجة  ۰٥]

 - :السؤال الرابع

 خصائص قادة  الـمستقبل كثرية.  منها

 البد أن يكونوا عندهم القدوة

 احلسنة لدى اآلخرين. والصب  يف

 مواجهة الـتحدايت  واملشكالت. وأن يكونوا

 قوة  الشخصية يف نفوسهم. وايضا

 من مواصفات قادة املستقبل أن

 يكونوا واسع الصدر حينما  واجتادل

 مع اآلخرين. سوى ذلك مهارة

 االتصال شئ مهم يف املعاملة

 مع اآلخرين. احرتام  اآلخرين من

 صفات  حممودة ومطلوبة لدى قادة

 املستقبل ليكونوا حمرتمني يف التمجتمع. 

 

 

(  30إلنشاء )ا  

 األفكار 10
 أسلوب 06
 قواعد 06
 مفردات 04
 إمأل / خط  04

 


