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 درجات(   10)                                                         القسم األّول    

ًل    َن ُُجًًَل ُمِفيَدًة َكَمـا ِِف الـِمَثاِل:            )درجتان ونصف( َرتِّب   –َأوَّ  الَكلَِمـاِت اآلتَِيَة لُِتَكوِّ

َتاِذ الـِمَثاُل :   .:      َكبِير  -َبي ُت  –األُس  َتاِذ َكبِير  َبي ُت األُس 

ة  ا -1  هِ َهذِ  - َجـِميَلة   – لـَهِديَّ

.__________________________________________________________________ 
 

يَّاَرةَ ال - َمَساء   - َغَسَل  - ب  الَ  -2  سَّ

.__________________________________________________________________ 
 

ود   - الـَمْكَتـَبةِ  – الَطالَِبة   -3  ِمنْ  – َتع 

.__________________________________________________________________ 
 

َرةَ  - َبْيِت ال - َلِعَب  -َخاِرَج  - ْبنَانِ اال -4   الك 

.__________________________________________________________________ 
 

ْلَن  -َحْوَل  -5 ـْمب ور – َخَوات  الَ  -َمِدينَِة  –َيَتَجوَّ َوااَل ل   ك 

.__________________________________________________________________ 

  

َغِة الَعَربِيَّةِ  َتَوى ِِف اللُّ ِديِد الـُمس  تَِحاُن ََت   ام 

   2.5  /  



Matric No: ………………….   امتحان حتديد املستوى 

3 

 

َرأ   –َثانًِيا  َدُه : حِ ـال اِق  َلِة الَّتِي َبع 
ئِ ، ُثمَّ َأِجب  َعِن األَس   َواَر اآلِِتَ

َم  بِِه ِِف الَفْصِل : ال ْسَتاذ  َتَكلَّ  َمَع ط َّلَّ

ََّلم  َعَليْ  : ال ْسَتاذ   ْم.السَّ  ك 

ب   .َوَعَليْ  : الطَُّّلَّ ه  ََّلم  َوَرْْحَة  اهللِ َوَبَرَكات  م  السَّ  ك 

نَا الَيْوَم َعْن َصََّلِة الـَجَمـاَعِة. َهْل َتْعِرف وَن َما : ال ْسَتاذ    َصََّلة  الـَجَمـاَعِة؟ ِهَي  َدْرس 

وَن  ََّلة  َصََّلة  الـَجَمـاَعِة َص  : َأْْحَد   م 
ْسلِ يَها الـم  َصلِّ .ِِف َوْقتَِها ي   ََجَاَعة 

؟ : ال ْسَتاذ   وَن ََجَاَعة  ْسلِم  . َأْيَن ي َصِّلِّ الـم   َأْحَسنَْت َيا َأْْحَد 

َصَّلَّ َأِو  : إِْبَراِهيم   وَن ََجَاَعة  ِِف الـم  ْسلِم  َصِّلِّ الـم  ، ي   الـَمْسِجِد.َعاَدة 

وط  لَِصََّلِة الـَجَمـاَعِة؟ ،َيا أ ْسَتاذ   : َخالِد   نَاَك ُش    َهْل ه 

وِط َصََّلِة الـَجَمـاَعِة َأْن َيتَّبِ َنَعمْ  :  ال ْسَتاذ   وم  اإِلَماَم ِِف ََجِيِع َأْفَعاِل ـ، ِمْن ُش   َع الـَمْأم 

ََّلِة.   الصَّ

َمر    ؟ ، َيا أ ْسَتاذ  الـَجَمـاَعةِ َما َفِضيَلة  َصََّلِة  : ع 

. : ال ْسَتاذ   يَن َدَرَجة   َصََّلة  الـَجَمـاَعِة َأْفَضل  ِمْن َصََّلِة الَفْرِد بَِسْبٍع َوِعْْشِ

ف   .  َصََّلة  الـَجَمـاَعِة ََلَا : ي وس  َاـمَ فَ َأْجر  َعظِيم   ؟، َيا أ ْسَتاذ  ا َفاِئَدُت 

ي  الـَجَمـاَعةِ َصََّلة   : ال ْسَتاذ   َقوِّ ْسلِـِمنَي. ِوْحَدةَ ت   الـم 

ب   ا َيا أ ْسَتاذ  َعََّل َهِذِه الـَمْعل وَماِت  الـَحْمد    الطَُّّلَّ ْكر  ْرَس. ش  هللِ، َفِهْمنَا الـدَّ

ِفيَدِة.  الـم 
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ِمل    -أ : َأك  َوَل اآلِِتَ   )درجتان ونصف(                                                        الـَجد 

َردر   َُج عر  ُمَثنى   ُمف 

وم   وَمانِ  الـَمْأم    الـَمْأم 

 َفَضائِل    َفِضيَلة  

  َمْسِجَدانِ  َمْسِجد  

َطانِ   وط   َُشْ  ُش  

  َصََّلَتانِ  َصََّلة  

 

)درجتان ونصف(َكَمـا ِِف الـِمَثاِل:      ِمَن الـِحَواِر  الَكلَِمـاِت اآلتَِيةِ  َهاِت ُمَراِدَف  -ب 

  ُمِفيَدةر  : الـِمَثاُل : َنافَِعةر  

َث  -4  _________:  َصف   -1 دَّ  _________:  حَتَ

 _________:  َثَواب  -5  _________ : َأْحَسن   -2

ونَ  -3    _________:  َتْعَلم 

 

 )درجتان ونصف(َكَمـا ِِف الـِمَثاِل:              ِمَن الـِحَوارِ  َهاِت ُمَضادَّ الَكلَِمـاِت اآلتَِيةِ  -ج 

ةر الـِمَثاُل:      ُمِفيَدةر  :  َضارَّ

ا -1  _________ : َبْعض   -4  _________ : َأْحَيان 

 _________ : َأَسْأَت  -5  _________: ت ْضِعف   -2

نَْفِرَدة   -3    _________:  م 

 

  2.5  /  

  2.5  /  
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ًل  َت   -َأوَّ َلـَها، َكَمـا ِِف  اِخ  ِع َدائَِرٍة َحو  الَكلَِمَة الـُمنَاِسَبَة ِمَن الـِخَياَراِت )أ، ب، ج، د( بَِوض 

 درجات ( 5)الـِمَثاِل:                                                                                                                

 .__________ الكَِتاُب ِمَثاُل:  َهَذا ـال

َتِهدر ـُم -ب َوِسيمر  -أ يعر  -ج             ج                  ُمِفيدر  -د                 ََسِ
 

 

ْس  ________ ة  جَ ـَمل  َخِديَتعْ  -1 وَ  َفىَتْش ِِف م  ـ مْ ااَل ك   .ب ور ل

َضة  ـم  -أ  َحة  -ب َمرِّ َسة   -ج َفَّلَّ َدرِّ  يَّاَرة  طَ  -د م 

ة   ْت َتنَاَولَ  -2 ْْسَ
رْ  ________ ال  ِذيَذَة ِِف َولِيَمِة الع     .سِ اللَّ

 الَْمكِنَةَ -د الَْطِعَمةَ -ج ْدِوَيةَ الَ -ب الَْجِهَزةَ -أ 

َساَبَقِة َأَماَم الَقاَعِة  ________ -3 و الـم  َشاِرك  ا.م   َصَباح 

 اِْحَتَفَل  -د اِتََّصَل  -ج اِْغَتَسَل -ب َتَمعَ اِْج -أ 

ة  لِبعْ ـِهَواَية  م   ________ -4  ِض النَّاِس.ِملَّ

َعام  -ب النَّْقل  -أ  يْ  -ج الطَّ  الِقَطار   -د د   الصَّ

ع  ال -5 َشجِّ َبه  َعََّل ـي  َعلِّم  ط َّلَّ َراَسةِ  ________م   .ِِف الدِّ

 االْجتَِهادِ  -د االْستِْعَمـالِ  -ج االْبتَِعادِ  -ب االْستِْعَمـارِ -أ 

ْمَرَة ِِف  -6 ْيت  الع   الـَجاِمِعيَِّة الـَمـاِضَيِة َمَع َأِِب. ________َأدَّ

ْطَلةِ -أ  َياَضةِ  -د ِهَواَيةِ ـال -ج الـَجاِئَزةِ -ب الع   الرِّ
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7- 
َهات   ________  .يِّ ارِ جَ التِّ  زِ كَ رْ مَ ـ الِِف  ال مَّ

ْرِسل   -ج َتـْحَتاج  -ب ق  وَّ َس تَ تَ -أ  ج   -د ت   َتَتَخرَّ

.النَّْقِل ِمْن َوَساِئِل  ________ -8 َنا الـَحاِِضِ يِّ ِِف َعْْصِ  الـَجوِّ

ياَرة  -أ  اِئَرة  -ب السَّ ِفينَة   -ج الطَّ  َحافَِلة  ـال -د السَّ

 .ان  عَ وْ َج  ه  نَّ لَ  ________ َل إِ  ه  نَ ابْ  د  الِ الوَ  ذَ َخ أَ  -9

ْتَحِف -أ  ـامِ -ب الـم  ْسَتْشَفى -د مِ عَ طْ مَ ـال -ج الـَحمَّ  الـم 

ي وف  َحْفَلَة  -10  .ِِف َقْرَيتِِهمْ   ________َحََضَ الضُّ

َواِج  -د الطِّبِّ  -ج التََّعلُّمِ -ب التَّْدِريسِ -أ   الزَّ

 

َت   -ب َلـَها، َكَمـا ِِف  اِخ  ِع َدائَِرٍة َحو  الَكلَِمَة الـُمنَاِسَبَة ِمَن الـِخَياَراِت )أ، ب، ج، د( بَِوض 

 درجات ( 5)                                                                                                                الـِمَثاِل:

ِم  لٍِم. __________الـِمَثاُل:   َطَلُب الِعل                         َعََل ُكلِّ ُمس 

 َة يَض رِ فَ ال -د ةر يَض رِ فَ  -ج  ةِ يَض رِ فَ ال -ب  ًة    يَض رِ فَ  -أ
 
 .ةِ يَّ مِ ََّل ْس اإلِ  ةِ عَ امِ جَ ـ الوا ِِف ج  رَّ خَ ـتَ  اء  بَّ طِ الَ  ________ -1

 اَل ؤ  هَ  -د َهَذانِ  -ج َهِذهِ -ب َهَذا -أ 
ِ
 ء

وَن الـَمََّلبَِس  -2 ْسلِم    .ِِف ِعيِد الِفْطرِ  ________اِْرَتَدى الـم 

 َجِديَدةٍ  -د َجِديَدة   -ج الـَجِديَدةَ -ب الـَجِديَدةِ  -أ 
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 كَ  ير  دِ م  ـال م  دِّ قَ ي   -3
 .________ لِ فْ  َح ِِف  هِ اتِ ـمَ لِ

ا-أ   افتتاح   -د اِح تَ تِ االفْ  -ج اح  تَ تِ االفْ -ب اْفتَِتاح 

تِـــ  -4 َسافِر  اإِلْخَوة  إَِل الَياَباِن َمَع أ ْْسَ  . ________ي 

 ــــِهنَّ  -د ــــَها -ج ــــِهمْ -ب ــــهِ -أ 

َمـا الَوالَِدانِ  ________ -5 ََّلةِ  اْبنَه   .بِالصَّ

 نَ َنَصحْ  -د اَنَصحَ  -ج ْت َنَصحَ -ب َنَصَح -أ 

ب  الـَجاِمَعِة  -6 َراِجع  ط َّلَّ  .َقْبَل ااِلْختَِبارِ  ________ي 

وس  -أ  ر  وَس -ب الدُّ ر  وس   -ج الدُّ ر  وسٍ  -د د  ر   د 

ادَ عْ تِ ْس اِ  ________ َب رَّ دَ تَ  -7   اد 
 .ةِ يَّ لِ وْ الدَّ  ةِ اارَ بَ م  لْ لِ

 اب  عِ اَل  -د ب  عِ الَّلَّ  -ج ٍب عِ اَل -ب َب عِ الَّلَّ -أ 

َساَبَقةِ  ةِ زَ ائِ جَ ـال ________اإِلْسََّلِميَّةِ  الـَجاِمَعةِ  ب  َّلَّ ط   َحَصَل  -8  . ال وَل ِِف الـم 

 َعنْ  -د ََّل عَ  -ج إَِل -ب ِِف -أ 

َعلَِّمة  الَواِجَباِت  ْسَتَلَمْت اِ  -9 َا.َها َأْرَسلَ  ________الـم  ُب   ط َّلَّ

ِذي-أ  ِذينَ  -ج ِت الَّل-ب الَّ تِي -د الَّ  الَّ

ْوَجاِن    -10  ِة َأْبنَاِئِهَمـا.َعْن َتْربِيَ  ________الزَّ

  ل  وؤ  ْس مَ  -د  نَ وول  ؤ  ْس مَ  -جـ  نْيِ ولَ ؤ  ْس مَ -ب  نِ واَل ؤ  ْس مَ -أ 
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 س  األَ  نِ عَ  ب  جِ أَ  مَّ ثُ  ، اآلِِتَ  صَّ النَّ  أ  رَ ق  اِ  – ًل وَّ أَ 
 : هُ َد ع  بَ  يتِ الَّ  ةِ لَ ئِ

ْوِت  ِ الصَّ َكْبِّ ْحَلِة  ": بِالـَمَطارِ  اِْرَتَفَع نَِداء  َعْْبَ م  اِب الرِّ كَّ ْرَجى ِمْن ر  ةِ ي  يَّ  َرْقمِ  الـَجوِّ

AK 6242  ِتَِّجَهة وِل  الـم  خ  وا إَِل َباِب الدُّ ه  ـْمب ور إَِل َجِزيَرِة َلنَْكاِوي َأْن َيَتَوجَّ َوااَل ل  ِمْن ك 

وِب  ك  اِئَرِة  لِر  اَبِة  الطَّ َمر  إَِل َتْذكَِرتِِه، َوَقاَل ِل ْختِِه َنْجَوى:"َسْبعٍ َرْقِم ِمْن َبوَّ َعظِيم  !  ".  َنَظَر ع 

نَا  ـَها َطاِئَرت  َسافِِريَن.ـمَ ـ، ث مَّ َوَقَفا َوَغاَدَرا َقاَعَة ااِلْنتَِظاِر َوْسَط َج "إِنَّ  اَعاٍت ِمَن الـم 

ِضيَفاِت بِاْبتَِساَمٍة،   َمـا إِْحَدى الـم  اِئَرِة، َفاْسَتْقَبَلْته  لََّم الطَّ َمر  َوَنْجَوى س  َصِعَد ع 

َمـا إَِل  ل وِس َمَكاِن  َوَأْرَشَدْتـه  ا؛  بِـَجانِِب الـج  َمـا َرْبَط الـِحَزاِم َجيِّد  النَّافَِذِة، ث مَّ َطَلَبْت ِمنْه 

ْقََّلِع. َوَبْعَد َلـَحَظاٍت، اِْرَتَفَع َصْوت  م   ا لِْْلِ َكاِت ـاِْستِْعَداد  اِئَرةِ  َحرِّ اِئَرة  الطَّ ، ث مَّ َأَخَذِت الطَّ

َعت َها َشْيئ ا َفَشْيئ ا َحتَّى َأْقَلَعْت َصاِعَدة  َتِسري  َعََّل الـَمْدَرِج، َوزَ  ْ  اَدْت ْس 
ِ
ََمء ، فِيَمـا َأَخَذ إَِل السَّ

ي وَت الـَمِدينَِة، َوَشَواِرَعَها، َوِهَي َتبْ  َشاِهد  َعْْبَ النَّافَِذِة ب  َمر  ي  َصاَرْت د  َتْدِريـِجيًّا، َحتَّى عِ تَ ع 

ِغرِي،  الب ي وت    ث مَّ اْخَتَفْت نِـَهاِئيًّا.َكالنَّْمِل الصَّ

ْحَلِة،    الرِّ
ِ
َمر   َقَرأَ َوِِف َأْثنَاء ِت َوالـَجَراِئدَ ع  ا َنْجَوى فَ ، الـَمَجَّلَّ اْسَتْمَتَعْت بَِمنَْظِر َأمَّ

ِب  ح  وِل،  السُّ ص  َبْيَل الو  اِئَرِة. َوق  اِئَرِة  َقاِئد   َطَلَب َتـْحَت الطَّ اِب الطَّ كَّ َرْبَط الَْحِزَمِة   ِمَن الرُّ

ََّلَمِة إَِل َجِزيَرِة َلنَْكاِوي َبْعَد َساَعٍة َتْقِريب ا. اِئَرة  بِالسَّ ب وِط. َوَوَصَلِت الطَّ ا لِْله   اِْستِْعَداد 

 

ئَِلِة اآلتَِيِة:                                                                       -أ   درجات( 7)       َأِجب  َعِن األَس 

َمر   -1      ؟َمَع َمْن َساَفَر ع 

.________________________________________________________________ 

 

 (     ةدرج 25)                                                الثالثسم الق
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اِئَرِة؟ -2  اَب ِِف الطَّ كَّ  َمِن اْسَتْقَبَل الرُّ

.________________________________________________________________ 
 

َمَر َوأ ْختِِه َرْبَط الـِحَزاِم؟ لِـَمـاَذا  َطَلَبِت  -3  ِضيَفة  ِمْن ع   الـم 

.________________________________________________________________ 
 

اِئَرة  َقْبَل اإِلْقََّلعِ  -4  ؟َأْيَن َتِسري  الطَّ

.________________________________________________________________ 
 

َمَر؟َكْيَف َتْبع   -5 َها َعْن َنَظِر ع  ي وت  الـَمِدينَِة، َوَشَواِرع   د  ب 

.________________________________________________________________ 
 

ْحَلِة؟ -6   َماَذا َفَعَلْت َنْجَوى َأْثنَاَء الرِّ

.________________________________________________________________ 
 

ـْمب وِر إَِل َلنَْكاِوي َزَمن  اَعة  َس َكْم  -7  َوااَل ل  ْحَلِة ِمْن ك   ؟الرِّ

.________________________________________________________________ 

 

 

 درجات(  3)                                 : كَ دِ ن  عِ  ن  مِ  ةٍ يَد فِ مُ  ةٍ لَ  ُُج   ِِف ِِت أ  يَ  امَ  م  دِ خ  تَ س  اِ  -ب

 _________________________________________________.:    اِْرَتَفعَ  -1

ْحَلة -2    ________________________________________________.:    الرِّ

 ________________________________________________.:  َعََّل  … َتِسري   -3

 

  
    / 3 

    / 7 
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 س  األَ  نِ عَ  ب  جِ أَ  مَّ ، ثُ  اآلِِتَ صَّ النَّ  أ  رَ ق  اِ  -ب
 درجة( 15)     :   هُ َد ع  ي بَ تِ الَّ  ةِ لَ ئِ

  من أعظم نعم اهلل عّز وجّل المن واالستقرار حيث ال يسعد إنسان ِف احلياة

بدوهنا. وال شّك أّن غياب هذه النعمة يؤّدي إل النقمة والّْش. وَلذا نشكراهلل عَّل هذه 

 دنا االستقَّلل.بَّل تتعال وفضل جهود القدامى حقق النعمة العظيمة حيث بفضل اهلل

  من شهر أغسطس عام  31لقد استقّلت ماليزيا من االستعَمر الْبيطاين ِف يوم

يتمتع أهلها  ،حرّية تاّمة وَلا حقوق ام. وُبذا االستقَّلل صارت ماليزيا بلدا َل1957

بفضل  الذي تمّ  باالستقَّلل. وهذه احلرية لن تتحّقق إال بالرخاء واحلرية بفضل قاداُتا

الذين بذلوا جهودهم ِف سبيل حترير ماليزيا من أيدي االستعَمر  ماليزياجهود قادة 

ِف توحيد الشعوب املاليزية التي تتكّون من أجناس متعّددة  نجحواالْبيطاين. كَم أهّنم قد 

ِف أمن  زيالّشعب املالي يعيش لذا،يوّيني، والصينينّي، واَلنود، وغريهم. َّلمثل امل

القرآن المن عَّل  وقد قّدمبني الطوائف والجناس.  رصاعات والواستقرار بَّل فوىض 

. باالستقرار الرزق لّن املرء ال يستطيع البحث عن الرزق إذا فقد المن وبه هينأ ويشعر

 "فقد طلب سيدنا إبراهيم عليه السَّلم نعمة المن كَم ورد ِف قوله تعال : 
ۡقَاَلۡإ ِۡۡإَوذۡ  ُمۡۡۧب َرَٰه 

ۡ َعل ۡٱَرب   اَۡءام ٗناۡوَۡۡج  ُزق ۡٱَهََٰذاۡبَََلً لَهُۡۡر  ه 
َ
َۡءاَمَنۡم ن ُهمۡب ۡۡثلََّمَرَٰتۡ ٱم َنۡۡۥأ َو مۡ ٱوَّۡۡللَّ ۡٱَمن  ر  ۡٱۡۡل  ۡٓأۡلخ 

َمت  ُعهُۡ
ُ
هُۡۡۥقَاَلَۡوَمنَۡكَفَرۡفَأ َطرُّ ض 

َ
ۡأ ۡۡۡۥ قَل يٗٗلُۡثمَّ َۡعَذاب  رُيۡٱَوب ئ َسۡۡنلَّار ۡ ٱإ ََلَٰ )البقرة : " ل َمص 

فاستجاب اهلل  ،أن يمّن عَّل مكة بالمن والرزق –جّل وعَّل  –فإبراهيم سأل اهلل  . (126

اوجعل مّكة بلدا مستقّرا وآمنا  ،دعاءه  لْلسَّلم. ومهد 

 عبد ، وتون وداتوء عون جعفر، لقد بذل القادة مثل السيد تونكو عبد الرْحن

وتّم  .االستقَّلل من االستعَمر الْبيطاينِف سبيل طلب  ةجهودا عظيمالرّزاق وغريهم 

أن نحافظ عَّل احّتادنا  -الشعب املاليزي ننح -علينا ،ولذلك. ذلك من خَّلل املفاوضات
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 مثل  املجتمع  أفرادبني  والفرقةاالنشقاق  من عواملونتجنّب أي عامل ، واستقَّللنا

 .فيَم بينناوعدم احرتام املعتقدات والتقاليد  ،خرين بالظلم واالستبداداالعتداء عَّل اآل

  ،إّن الْشيعة اإلسَّلمّية جاءت لتحقيق مصالح العباد بالمن واالستقرار

وجعلت احلفاظ عَّل الَضورّيات من أهّم مقاصدها، واعتْبت مهملها فاسقا ما مل يتب 

دمائهم وأعراضهم توبة نصوحا. وقد ُّشع اهلل تعال العقوبات الْشعية ليؤّمن الناس عَّل 

، عّم ظلم القوّي الّضعيَف إذا وانتْش اجلهل والظلم، ف ،وأمواَلم، وإالّ زالت نعمة المن

 احتقق الفوىض، وتعّطلت املصالح. ومن أجل ذلك أّكد اإلسَّلم عَّل المن االجتَمعي

َها"  فقال تعال : ،ثّم والة المور ،بطاعة اهلل ورسوله يُّ
َ
َٰٓأ يُعواَّْۡۡلَّ ينَۡٱۡيَ ط 

َ
َۡٱَءاَمُنو اْۡأ يُعواّْۡۡللَّ ط 

َ
َوأ

ۡۡلرَُّسوَلۡٱ ْوِل 
ُ
ر ۡٱَوأ م 

َ ۡۡۡل  ۡإ ََل وهُ ۡفَُردُّ ءٖ ََۡش  ِۡف  ُتم  ۡفَإ نۡتََنَٰزَع  ۡۖ ۡۡلرَُّسولۡ ٱوَّۡۡللَّ ۡٱم نُكم  إ نُۡكنُتم 
ۡب ۡ م ُنوَن َو مۡ ٱوَّۡۡللَّ ۡٱتُؤ  ر  ۡٱۡۡل  سَۡۡٓأۡلخ  ح 

َ
َۡوأ ٞ َٰل َكَۡخري  و يًٗلۡۡنَُۡذ

 
(. واإليَمن باهلل 59ء : النسا)" تَأ

ب ُسو اْۡإ يَمََٰنُهمَّۡۡلَّ ينَۡٱ: " تعال أيضا من أهّم عوامل المن كَم ورد ِف القرآن
ۡيَل  َءاَمُنواَْۡولَم 

ئ َكۡلَُهُمۡ
َٰٓ ْولَ
ُ
نُۡٱب ُظل ٍمۡأ م 

َ َتُدونَۡۡۡل  ه  (. إذن، المن واالستقرار واحّتاد 82) النعام : " َوُهمۡمُّ

 د. نجاح لتطوير البَّلالشعوب أساس القوة وال

 

 درجات(   10)       أجب عن األسئلة اآلتية :                                                    -أ

  ؟ عَّل الشعوبما أعظم نعم اهلل  -1

.__________________________________________________________________ 
 

 تاّمة ؟الرّية احلبم نالت ماليزيا  -2

.__________________________________________________________________ 
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 كيف حّققت ماليزيا استقَّلَلا ؟ -3

.__________________________________________________________________ 
 

 اهلل عّزوجّل ملكة ؟من  إبراهيم  طلبماذا  -4

.__________________________________________________________________ 
 

 سامهوا ِف طلب االستقَّلل من االستعَمر الْبيطاين ؟الذين قادة المن  -5

.__________________________________________________________________ 
 

 ملاذا قّدم القرآن نعمة المن عَّل الرزق ؟ -6

.__________________________________________________________________ 
 

 هات دليَّل يدّل عَّل أّن المن يتحقق بطاعة اهلل وبطاعة الرسول ووالة المور. -7

.__________________________________________________________________ 
 

 ؟ الح العباد والبَّلدمهمل حتقيق مصمل ُشع اهلل العقوبات عَّل  -8

.__________________________________________________________________ 
 

 ؟ ماذا حيدث إذا انتْش اجلهل والظلم ِف البَّلد -9

.__________________________________________________________________ 
 

 ؟ بَّلدككيف تساهم ِف احلفاظ عَّل المن واالستقرار ِف  -10
.__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   10  /  
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ِمُل ـَما يَ َهاِت ِمَن النَّصِّ  -ب  درجات( 5)    :  َكََم ِِف املَِثالِ اآلتَِيةَ  يِنَ اَمعَ الـح 

 .ِف حياة النسان  األمن والستقرار نعمتان عظيمتاناملثال:

 من أعظم نعم اهلل عّز وجّل األمن والستقرار حيث ل يسعد إنسان ِف احلياة بدوهنا.

 

 .وانتْشت االضطرابات ،دالبَّل تإذا فقد المن فسد -1

.___________________________________________________________________ 

 البَّلد. حصول عَّل حريةلماليزيا لقادة  اجتهدلقد  -2

.___________________________________________________________________ 

 .باحلرية يشعر أهل البَّلد بالرفاهية والسعادة -3

.___________________________________________________________________ 

 .وقتل النفس ،الفتن نْشعّذب اهلل كل من حياول  -4 

.___________________________________________________________________ 

 .المن ِف املجتمع يكون بانقياد العباد هلل ورسوله ووالة المور -5

.___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

   5  /  
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 درجات( 10)                                            القسم الرابع:                  

ِح  –أ  َلةٍ  ُكلِّ  ِِف  الـَموُجودَ  اخَلَطأَ  َصحَّ درجات(       5:)اآلتَِيةِ  الـُجَملِ  ِمنَ  ُُج   

                                                       

 

 

َتقَّ  -ب ِر ) فالَكلَِمَة الـُمنَاِسَبِة ِمَن الـَج  اِش  ا الَفَراَغ َكََم ِِف املَِثالِ  ح – ت -ذ  ََل  ِِبَ :                                                      (، َوام 

 )درجتان(                                          . الفاَِتةِِف املصحف هي سورة   الـِمَثاُل:  أول ُسورة

 ة ؟مكّ   _________ ــبِـ ^قام النبِي  ىمت  -1

 ب.َّلَّ طِعنْدما وصل ال  _________ كان الباب   -2

 الباب؟ __________أين وضْعَت  -3

 .أمسِ  ِب تمعرض الك الرّتبيةوزير  ___________ -4

 

 

َتِمَلُة َعََل اخَلَطأ َلُة امُلش  ِحيُح  اجُلم   التَّص 

ورِ مَ أَ  اِدل  ام  العَ َتَكلََّم اإِلمَ   -1 . اَم اجل ْمه  َتَواِضع    م 

  َصْفَحَتاِن. الَّ اَب إِ تَ ح  الكِ الِب  النَّاجِ َقَرَأ الطَّ  -2 

 3-  . وَن الَبنِْك َيْعَمل وَن بِِجدٍّ َوظَّف    م 

ه  اْستِْغَفار  امل ْذنِبنَِي.  -4    اِْسَتْغَفَر الَعْبد  َربَّ

ِعَبانِ  فازا -5 َساَبَقِة اجلَْرِي. الَّلَّ   ِِف م 

5/ 

2/ 
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ََل الَفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة  -ج َرأ النَّصَّ اآلِِتَ َجيًِّدا، ُثمَّ ام   درجات(            3)          :كَ دِ ن  عِ  ِمن  اِق 

 لقد جعل اهلل عيد الفطر فرصة إلظهار الّّسور والّشعور بالّشكر هلل عَّل نعمة أداء       

_______________  الّصوم بعيد الفطر، ربط احلج بعيد الّصوم ، وكَم ربط اهلل

من عليه    _____________ ففي الّصوم  جوع وحرمان ومنع للنّفس عَم ،الضحى

والّْشاب . فإذا استجابت لمر اهلل وأّدت فريضة الّصوم كاملة ، فرحت  ،تناول الطعام

ِف  ومن مظاهر الفرح ركن عظيم  من أركان اإلسَّلم . _______________يوم العيد 

الّّسور عَّل الفقراء  واملساكني  بإعطائهم زكاة الفطر    _______________  عيد الفطر

بنعمة اهلل ___________قبل صَّلة العيد ، وِف عيد الضحى مشاركة للحّجاج ِف 

َلذه  ___________ سبحانه وتعال حلّج بيته احلرام ، فقاموا مّسعني ، فقد دعاهم

تاركني الهل والّديار ومتحملني ِف سبيل ذلك اجلهد واملال ،  فالعياد الّدعوة الكريمة، 

 اإلسَّلمّية أّيام فرح وْسور شامل.

 

 

 

 

 

 

 

3/ 
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 (ةدرج 35)                                            :                اخلامسالقسم   

امليزانية إلقامة كلمة إىل عميد الكلية تطلب منه  60اكتب رسالة رسمّية ِف حدود  -أ

 درجات( 10)                       برنامج التعزيز اللغوي.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________. 

 العنرص درجة الطالب

 (2املحتوى ) 

 ((2اللغة والسلوب 

 (2النحو ) 

اإلمَّلء  وعَّلمات  

 (2الرتقيم )

 (2اَليكل العام ) 

 (10املجموع ) 
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 (ةدرج 35( كلمة :                                 )200اكتب ِف املوضوع اآلِت ما ل يقّل عن ) -ب

 خروج املرأة إىل العمل يؤدي إىل املشاكل األَسية

 هذا الرأي أم ختالفه ؟ وّضح رأيك. معفق تّ أت

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________. 

    تّم المتحان بحمد اهلل 

 العنرص  درجة الطالب

 (6املحتوى ) 

ترابط الفكار   

 (7واالستدالل )

 (7اللغة والسلوب  ) 

 (8النحو ) 

اإلمَّلء  وعَّلمات  

 (4الرتقيم )

 (3اَليكل العام ) 

 (35املجموع ) 

 


