
 نظام توزيع الدرجات

 ادلالحظة اإلجابة رقم
 11صفحة :  مزيد حبرف  (1
  مزيد حبرفني  (1
  مزيد حبرفني  (3
  مزيد حبرف  (4
  مزيد حبرف  (5
 19صفحة :  ادلفعول فيو  (6

 45صفحة :  ادلفعول ألجلو  (7

 58صفحة :  ادلفعول معو  (8

 41صفحة :  ادلفعول ادلطلق  (9

 69صفحة :  ادلفعول بو  (11

 131صفحة :  حذف النون  (11

 141صفحة :  السكون  (11

 141صفحة : حذف حرف العلة  (13

 141صفحة :  الفتحة  (14

 131صفحة :  حذف النون  (15

 91صفحة :  طالبة    (16
  زائرة    (17
  رجال    (18
  طالبا  (19
  صورة    (11

 



 ؟  مع أىلو وزوجو ملسو هيلع هللا ىلصکيف يعامل النيب ( ۱

 مع أىلو وزوجو ابحلسن والتلطف إليهم وادلساعد يف أمورىم. ملسو هيلع هللا ىلصيعامل النيب      

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص( فيما ال يتکلم النيب ٢

 فيما ال يعينو وال يتكلم إال فيما يرجو ثوبو.ملسو هيلع هللا ىلص  ال يتکلم النيب     

 ؟  ملسو هيلع هللا ىلص( ما الدليل على زلبتنا للنيب ٣

وجعلها ادلثل األعلى لنا يف مجيع جوانب  ملسو هيلع هللا ىلصبسرية النيب  قتداءالاملسو هيلع هللا ىلص الدليل على زلبتنا للنيب     
 حياتنا

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ( کيف ينبغي لنا إبراز ودان إىل٤

 من خالل إحياء ما أرشدان إليو من سننو وسريتو وتطبيق ما ملسو هيلع هللا ىلص ينبغي لنا إبراز ودان إىل النيب     

 علمناه من تعاليمو.    

 ". أرشدان (   )أ(  ىات مرادفا لكلمة "5

            أىداان / دلّنا       

 منقطع ". )ب(  ىات مضادا لكلمة "

 متصل       

 [درجات  ۱۱ ]                                                                          

 



 السؤال الثاين:
 أجب عن مجيع األسئلة مستعينا ابلبياانت اآلتية :

 

 برانمج االحتفال بذکرى اإلسراء وادلعراج
 يوم األحد:   اليوم 

 ه۱٤٤۱رجب  ٢۷ :  التاريخ
 ظهرا ۱۱:۱٢ الساعة صباحا حىت ۱۱:۸الساعة  :  الزمان
 قاعة ادلدرسة :  ادلکان

 احملاضرة الدينية ، إلقاء الشعر وعرض الفيديو حول السرية النبوية : األنشطة
 

 

 ؟  مىت ينتهي ىذا الربانمج( ۱

 .ظهرا ۱۱:٢۱الساعة ينتهي ىذا الربانمج يف     

 

 إعمال هيئات مکافحة الفساد
 للجوازاتادلديرية ادلالزية 

 إصدار جوازات السفر وواثئقو للمواطن 

 إصدار التأشريات والتصرحيات لألجانب 

 تنظيم حرکة الناس عند احلدود وادلطارات 

 الشرطة ادلاليزية ادللکية
 احلفاظ على القانون والنظام 

 احلفاظ على السالم واألمن 

 مکافحة اجلرائم والقبض على اجملرمني 
 ؟ التأشريات والتصرحيات لألجانبما اذليئة اليت تصدر ( ٢

 ادلالزية للجوازات اذليئة اليت تصدر التأشريات والتصرحيات لألجانب ادلديرية    



 الناصر ادللكصالح الدين األيويب 

کان لصالح الدين األيويب اسم عظيم عرب التاريخ.وىو قائد وعامل ورلاىد وطبيب يعاجل عدوه. من کبار 
اإلسالم ، تسمو وتعلو شجاعتو قدوة لألولني واآلخرين ، من الرجال الشجعان ، القادة اجملاىدين يف 

 أفٌت حياتو يف سبيل ربو. يتعجب بو الصديق والعدو ، ميتاز بذکاء سياسي وخبري يف اإلدارة واحلرب.

 ؟ کيف کانت شجاعة صالح الدين األيويب( ٣

 لألولني واآلخرين.کانت شجاعة صالح الدين األيويب تسمو وتعلو قدوة 
 

 التخصصات العلمية مدة احلياة العامل رقم
 احلديث ادليالدية ۸۷۱ – ۸۱۱ اإلمام البخاري ۱
 اللغة ادليالدية ۱۱٤٤ – ۱۱۸۸ العالمة ابن عطية ٢
 الفقو الشافعي ادليالدية ۱٢۷۷ – ۱٢٣٣ اإلمام النووي ٣
 التفسري ادليالدية ۱٣۷٣ – ۱٣۱۱ اإلمام ابن کثري ٤
 
 ؟ عندما تويفّ  اإلمام ابن کثريکم کان عمر ( ٤

 سنة. ٢۷اإلمام ابن کثري عندما تويّف کان عمر     

 

 

 



 رابطة العامل اإلسالمي

ىي منظمة إسالمية کبرية تتخذ مکة ادلکرمة مرکزا ذلا. تنظّم الرابطة مؤمترات کثرية لنشر اإلسالم يف 
، بل تبذل الرابطة جهودىا لتعاجل ادلشاکل اليت تواجهها العامل. مل تنحصر أعمال الرابطة يف الدعوة فقط 

 األمة وتقدم ذلا ادلساعدات اإلنسانية.
 

 

 ؟ أين يقع مرکز ىذه الرابطة( 5

 يقع مرکز ىذه الرابطة يف مکة ادلکرمة.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :السؤال الثالث
 

 حّول اجلملة الفعلية إىل اجلملة االمسية مع تغيري ما يلزم فيما أييت :أ ( 

 

 الطالبان يف مسابقة تالوة القرآن الکرمي. يشًتك )۱(

 يشًتکان يف مسابقة تالوة القرآن الکرمي. الطالباناإلجابة:   
 مالبسهن اجلديدة يف الغرفة. البناتىوالء  بعثرت )٢(

 ن مالبسهن اجلديدة يف الغرفة.بعثر  البناتىوالء اإلجابة:  

 يف ادلدينة.يرضى القضاة عن أحوال اجملتمع اإلسالمي   )٣(

                القضاة يرضون عن أحوال اجملتمع اإلسالمي يف ادلدينة.اإلجابة:  
 
 

 درجات[ ٤]                    

 
 يب اآلتية :کّون مجلة مفيدة من الرتاک  ( ب
  ادلعامل السياحية )۱(

 .زار السياح ادلعامل السياحية اإلجابة:      
 حيتاجون إىل )٢( 

 الناس حيتاجون إىل ادلأکوالت وادلشروابت.اإلجابة: 

 درجات[ ٤]                                                
  



 جقسم 
 السؤال الرابع

 3 Isi penting .(3x4 =12m + Mukadimah (2m) +Khatimah (2m)+ Uslub (4m) 

Isi + huraian (4m) 

Isi tanpa Huraian (2m) 

 Tulis dalam bentuk point –diterima dan kira seperti biasa.Jumlah markah (-

3m) kerana tidak mengikut format qasirah. 

 Markah minima 3. 

 Simbol 

 ادلقدمة م 1

 األفكار 1ف  4

 األفكار   1ف  4

 األفكار 1ف  4

 أسلوب س 4

 اخلامتة خ 1

 اجلملة  11

 
 
 
 
 
 
 



 

 اخلامسالسوال 
 اإلنفاق آاثر الصدقة و(1)

 غرس )القناعة(-
 )القلب(اطمئنان -
 تقوية )الرحم(-
 _غرس)الشكر(ذ
 
 الوحدة بني الدول اإلسالمية(2)

 _مقدمة
 أساس اجملتمع واإلحتاد .الوحدة 

 : تقوية الدولة، توحيد الصفوف، دفاع عن االعداء 1فكرة 
 : مساعدة إخواننا احملتاجني، دفع الظلم، إقامة العدالة 2فكرة 
 : محاية اجملتمع واجليل ادلستقبل، تقدم البالد 3فكرة 

 خامتة    : ادلسلمون أخوة بينهم، أسرة كبرية، عقيدة واحدة
 
 آداب طلب العلم (3)

 الطاعة-الصرب و ادلثابرة  –الّتحلي ابألخالق الكرمية  –إخالص النية  –ادلعلم احرتام 
 التواضع-اجلد والجتهاد



 
 
 دلسعمارة اإلسالمية يف األن (4)

 مشهور ابلفخامة واجلمالالقصور -
 اجلوامع واالبرج -
 مميزات للفن العماري االندلس-
 التطور والتّقدم يف ادلدن واالرايف-
 قصر احلمراء-


