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JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

    

1. Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga 

bahagian : Bahagian “أ ”, Bahagian “ ب ” dan 

Bahagian “ ج ”  

2. Bahagian “أ ” mengandungi 20 soalan objek tif 

pelbagai bentuk . Bahagian “ ب ” mengandungi 

tiga soalan subjektif. Bahagian “ ج ” 

mengandungi dua soalan: soalan 4 dan 

soalan 5. Bagi Soalan 5 pilih satu sahaja 

sebagai tajuk  karangan. 

3. Jawab semua soalan. 

4. Jawapan anda hendak lah ditulis di dalam 

kertas jawapan yang disediakan. Kertas 

jawapan hendak lah diikat dan dihantar 

kepada pengawas peperiksaan pada akhir 

peperiksaan. 

 

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSAAN 

BAHAGIAN SOALAN 
MARKAH 

PENUH 

MARKAH 

DIPEROLEHI 

  20 1 أ

 ب

1 10  

2 10  

3 10  

 ج
4 20  

5 30  

JUMLAH 100  
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 قسم "ب" و قسم "ج". قسم "أ"،ىذه الورقة حتتوي على ثالثة أقسام : 

 .مجيعهاأجب عن األسئلة 

 " أ قسم "

 [درجة  02]

 5إىل السؤال   1من السؤال 

 :خطتها اليت حت للكلمات أو حبرفني الرابعية ادلزيدة حبرف نوع األفعال زمي  

  الرمال من فوق اجلبل. تدىورت (1)
 ______________________اإلجابة : 

 وجو صديقي ابخلرب. اكفهر   (0)

 اإلجابة : ______________________

 الناس ليشاىدوا ما خرب من ادلنازل والداير. احرجنم (3)

 اإلجابة : ______________________

 أمس. تزلزلتإن األرض قد  (4)

 اإلجابة : ______________________

 يف الكالم. تلعثموااألطفال  (5)

 ______________________ اإلجابة :
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  11السؤال إىل  6من السؤال 
 :الكلمات اليت حتتها خطل يف يادلفاع نوع  عني  

 
 . اآلنجتماع الطالب يف االوقف  (6)

 اإلجابة : ______________________ 
 يف الثواب. أمالساعدت الفقري  (7)

 اإلجابة : ______________________

 .الظلمو جنوان من االستعمار اخلارجي  (8)

 اإلجابة : ______________________

 األمري. سريسار دمحم  (9)

 اإلجابة : ______________________

 دمحم يف الفصل. يناندا (12)

 اإلجابة : ______________________
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 15السؤال إىل  11من السؤال 

 :هات عالمات اإلعراب لألفعال اليت حتتها خط
 

 إىل البيت. ترجعي أن مينكنك   (11)

 اإلجابة : ______________________

 .الرجل السمك أيكل مل (10)

 اإلجابة : ______________________

  زكاة الفطر. يؤتالرجل دل ا  (13)

 اإلجابة : ______________________

  على ما أصابك. تصربأنت لن  (14)

 اإلجابة : ______________________

  .مرضاة هللا ينالوايصلي ادلسلمون صالة كي   (15)

 اإلجابة : ______________________

 

 01 السؤال إىل 16من السؤال 

 :للفراغات اآلتيةبني القوسني  ادلعدود ادلناسباخرت 

  (  طالبات  /  طالبةً / طالباً )   ._ يف القاعة________عشرة  وجدت  مخس (16)

 )زائرات  / زائرًة / زائرة  (    ______جاءت مائة _____ (17)

 ) رجال  / رجالً / رجل  (    _______مررت أبربعة ____ (18)

 ) طالبا / طالبًة / طالب  (  ._ادلقال ثالثة ومخسون ____ كتابة  شارك يف مسابقة (19)

/    .______رأيت اثنيت عشرة ___ (02)  صورًة / صور  ()صورة  
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 قسم ب
 درجة( ٣۰)

 
 السؤال األول:

 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها:
  

 

جو ابحلسن مع أىلو وزو  تعاملو، لو أخالق كرمية. ومنها يف علمنا كما ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب 
والتلطف إليهم ومساعدهتم يف أمورىم كما وضحو يف أحاديث كثرية. والنيب قدوة لنا يف معاملة مع 

 احلياة.األىل والزوج يف 
ال يدركو  طعمنق، تكلم النيب بكالم فصل مبني وسريع وال بكالم ومن انحية كالمو مثال

بو. جيب على كل او وال يتكلم إال فيما يرجو ثو فيما ال يعني ال يتكلم ملسو هيلع هللا ىلصالسامع. وكان النيب 
 تداء أساس االىتداء.قفاال. ملسو هيلع هللا ىلصمسلم االقتداء برسول هللا 

وجعلها ادلثل األعلى لنا يف مجيع جوانب حياتنا دليل على  ملسو هيلع هللا ىلصإن اقتداءان بسرية النيب 
سرية حية أمام  الکرمية. فسريتو کانت ملسو هيلع هللا ىلصوبرىان على اىتمامنا بسننو النيب  ملسو هيلع هللا ىلصزلبتنا لو 

أصحابو يف حياتو وأمام أتباعو بعد وفاتو. وکانت منوذجا بشراي متکامال يف مجيع ادلراحل ويف مجيع 
 جوانب احلياة.

إليو من سننو  انأرشدإحياء ما  من خالل وذلكفينبغي لنا إظهار زلبتنا لو وإبراز ود ان إليو. 
وجعلو قدوة  ملسو هيلع هللا ىلصوسريتو وتطبيق ما علمناه من تعاليمو. وکما من انشغالنا بکشف حياة الرسول 

اجملتمع القوي وادلتقدم رلتع متماسك مبنهج نبوي الذي يرفع اجملمتمع إىل  وأسوة حسنة لنا مجيعا.
 أمسى الدرجات.
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 األسئلة:

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

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص( فيما ال يتکلم النيب ٢

__________________________________________________
__________________________________________________ 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيب ( ما الدليل على زلبتنا للن٣

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص( کيف ينبغي لنا إبراز ودان إىل النيب ٤

__________________________________________________
__________________________________________________ 

 ". أرشد )أ(  ىات مرادفا لكلمة "(   5

       __________________             

 منقطع ". )ب(  ىات مضادا لكلمة "

       __________________ 

 

 [درجات  ۱۰ ]                                                                              
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 السؤال الثاين:
 مستعينا ابلبياانت اآلتية :أجب عن مجيع األسئلة 

 

 بذکرى اإلسراء وادلعراج برانمج االحتفال
 

 يوم األحد:   اليوم 
 ه۱٤٤۱رجب  ٢۷ :  التاريخ
 ظهرا ۰۰:۱٢ الساعة صباحا حىت ۰۰:۸الساعة  :  الزمان
 قاعة ادلدرسة :  ادلکان

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

 ؟ مىت ينتهي ىذا الربانمج( ۱

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 إعمال هيئات مکافحة الفساد
 ادلديرية ادلالزية للجوازات

 إصدار جوازات السفر وواثئقو للمواطن 

  لألجانبإصدار التأشريات والتصرحيات 

 تنظيم حرکة الناس عند احلدود وادلطارات 

 الشرطة ادلاليزية ادللکية
 احلفاظ على القانون والنظام 

 احلفاظ على السالم واألمن 

 مکافحة اجلرائم والقبض على اجملرمني 
 

 ؟ ما اذليئة اليت تصدر التأشريات والتصرحيات لألجانب( ٢

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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 الناصر كادللصالح الدين األيويب 

کان لصالح الدين األيويب اسم عظيم عرب التاريخ.وىو قائد وعامل ورلاىد وطبيب يعاجل 
لو شجاعتو قدوة لألولني واآلخرين، من تسمو وتع، بار القادة اجملاىدين يف اإلسالمعدوه. من ک

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

 ؟ کيف کانت شجاعة صالح الدين األيويب( ٣

__________________________________________________

_________________________________________________ 

 
 التخصصات العلمية مدة احلياة العامل رقم

 احلديث ادليالدية ۸۷۰ – ۸۱۰ اإلمام البخاري ۱
 اللغة ادليالدية ۱۱٤٤ – ۱۰۸۸ العالمة ابن عطية ٢
 الفقو الشافعي ادليالدية ۱٢۷۷ – ۱٢٣٣ اإلمام النووي ٣
 التفسري ادليالدية ۱٣۷٣ – ۱٣۰۱ اإلمام ابن کثري ٤
 
 ؟ عندما تويف   العالمة ابن عطيةکم کان عمر ( ٤

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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 رابطة العامل اإلسالمي

ىي منظمة إسالمية کبرية تتخذ مکة ادلکرمة مرکزا ذلا. تنظ م الرابطة مؤمترات کثرية لنشر اإلسالم يف 
، بل تبذل الرابطة جهودىا لتعاجل ادلشاکل اليت الدعوة فقطالعامل. مل تنحصر أعمال الرابطة يف 

 .اإلسالمية لدولا من ايف سوراي ولبنان وغريمه تواجهها األمة وتقدم ذلا ادلساعدات اإلنسانية
 

  ؟ أين يقع مرکز ىذه الرابطة( 5

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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 :السؤال الثالث
 
 حو ل اجلملة الفعلية إىل اجلملة االمسية مع تغيري ما يلزم فيما أييت : ( أ

 

 الطالبان يف مسابقة تالوة القرآن الکرمي. كيشًت  )۱(

 _____________________________________ اإلجابة:  
 مالبسهن اجلديدة يف الغرفة. البناتىوالء  بعثرت   )٢(

 __________________________اإلجابة: ___________ 

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

 _________________________اإلجابة: ____________ 
 درجات[ ٤]                                  

 
 يب اآلتية :کو ن مجلة مفيدة من الرتاک  ( ب

 ادلعامل السياحية )۱(

 ____________________________________ اإلجابة:      
 حيتاجون إىل )٢( 

 _________________________اإلجابة: ___________

 درجات[ ٤]                                                
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 :ال الرابعالسؤ 

 :كلمة   61حيث اليقل عن  الشريعة " مستعينا ابلرتاكيب اآلتية اكتب فقرة قصرية عن " مقاصد 

 

 

  

 

  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 مقاصد 

 الشريعة

 حفظ الدين

 حفظ ادلال

 حفظ النفس
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 درجات ( 02) 
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 :ال اخلامسالسؤ 

 كلمة :  151يف واحد فقط من ادلوضوعات اآلتية حيث اليقل عدد كلماته عن اكتب 

 اكتب دورمها وآاثرمها للمجتمع. .لسنابل السبع ىي الصدقة واإلنفاق(   من ا1)

  .سالميةبني الدول اإلية الوحدة مه  اكتب خطبة عن أ .الوحدة أساس االحتاد   (0)

 .. انقش عن آداب طلب العلم وزلظوراتو طلب العلم مهمة يف حياة الطلبة(   اآلداب يف3)

  األماكن اجلذابة يف رسالة اىل صديقك عن اكتب  .ست العمارة اإلسالمية يف األندلسدر   (4)

  .األندلس والعمارة اإلسالمية فيها

 

 ___________________________ادلوضوع :____            

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 درجات ( 32)

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 


