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 م ٢٠١٦ھـ/١٤٣٧



  القسم األول : القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف

 أكمل اآل�ت القرآنية واألحاديث النبوية التالية !

ُ بِِه َأْن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن  -١ اْألَْرِض أُولَِئَك ُهُم ِيف الَِّذيَن يـَنـُْقُضوَن َعْهَد ا�َِّ ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقطَُعوَن َما أََمَر ا�َّ

.........  

  الظاملون -د    الكافرون - ج    الفاسقون - ب  اخلاسرون -أ

َناُكْم بُِقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَّ  -٢   ُكْم تـَتـَُّقوَن َوِإْذ َأَخْذَ� ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم ........ ُخُذوا َما َآتـَيـْ

  النار -د    الطري - ج    الطور - ب   اجلبل - أ

   َولََتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر ....... َسَنةٍ  -٣

  مخسني ألف -د    ألف - ج    مائة - ب    مليون - أ

َلِتهِ  -٤ ُهْم َعْن ِقبـْ َها ُقْل �َِِّ ................ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء َسيَـُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ ُم الَِّيت َكانُوا َعَليـْ

  ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  

  املشرق واملغرب -د   املشرقني - ج  الشرق والغرب -ب   املغرب واملشرق - أ

َلًة تـَْرضَ  -٥   اَها فـََولِّ َوْجَهَك ......... اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماِء فـََلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ

  جانب -د     أمام - ج    شطر - ب    إىل - أ

  ) ٨) َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَساً� َيِسريًا (٧فََأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ......... ( -٦

  بيده -د    جبواره - ج     بيمينه - ب    بشماله - أ

َنا ِفيَها ........ ( -٧   ) َوزَيـُْتوً� َوَخنًْال  ٢٨) َوِعنَـًبا َوَقْضًبا (٢٧فَأَنـْبَـتـْ

  حّبا -د     جّنة - ج    حّبة - ب    رزاّ  - أ

  َوفُِتَحِت السََّماُء َفَكاَنْت ........  -٨

  أحقا� -د    مرصادا - ج    أبوا� - ب    سرا� - أ

  ِمثْـَقاُل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن ......... (رواه مسلم) َال َيْدُخُل اْجلَنََّة َأَحٌد ِىف قـَْلِبهِ  -٩

 كفر  -د    شرك - ج    ر�ء - ب    كرب�ء - أ

  الَ يـُْلدَُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن  ........ َواِحٍد َمرَّتـَْنيِ (رواه مسلم) - ١٠

 مكان -د    حجرة - ج    حجر - ب    جحر - أ

 

 

 

 



 القسم الثاىن: اللغة العربية

  مث أجب عن األسئلة اآلتية!أوال : اقرأ النص التايل 

يقال إن ملكا أمر بتجويع عشرة كالب لكي يرمى هلم كل وزير خيطئ فيأكلوه . فقام أحد الوزراء �عطاء رأي 

خاطئ مل يعجب امللك ، فأمر برميه للكالب ، فقال الوزير؛ أ� خدمتك عشر سنوات وتعمل يب هكذا؟! 

ل له امللك : لك ذلك . فذهب الوزير إىل حارس الكالب وقال أمهلىن عشرة أ�م قبل تنفيذ هذا احلكم ، فقا

له؛ أريد أن أخدم الكالب فقط ملدة عشرة أ�م . فقال له احلارس: وماذا تستفيد؟ فقال له الوزير: سوف 

أخربك �ألمر مستقبال . فقال له احلارس: لك ذلك، فقام الوزير �العتناء �لكالب وإطعامهم وتغسيلهم 

سبل الراحة هلم. وبعد مرور عشرة أ�م جاء تنفيذ احلكم �لوزير، وزج به يف السجن مع الكالب  وتوفري مجيع

وامللك ينظر إليه واحلاشية ، فاستغرب امللك مما رآه ، وهو أن الكالب جاءت تبصبص حتت قدميه ، فقال له 

نس الكالب هذه اخلدمة ، امللك؛ ماذا فعلت �لكالب ؟ فرد الوزير ؛ خدمت هذه الكالب عشرة أ�م فلم ت

 وأنت خدمتك عشر سنوات فنسيت كل ذلك ، فطأطأ امللك رأسه وأمر �لعفو عنه.

  أمر امللك �لقاء الوزير للكالب  .....-   ١١

  ب) ألنه خان امللك      ألنه طمع يف ملكه  )أ

  د) ألنه أخطأ يف رأيه      ج) ألنه اعتىن �لكالب

  :سبب خدمة الوزير للكالب هو  -   ١٢

  ب) تدريبه هلم        أ) عطفه عليهم

  مساعدته احلارس عشرة أ�م  د)   ج) تعليمه درسا للملك ىف الوفاء

  احلكمة من جتويع الكالب عشرة أ�م هي ؛-   ١٣

  ب) لعدم وجود طعام هلا    أ) حىت تكون شديدة االفرتاس 

  د) حىت يعتىن �ا الوزير    ج) حىت متوت الكالب جوعا

  ة أن الكلب حيوان مشهور ب ؛نفهم من الفقر -  ١٤

  ب) الوفاء          أ) اخليانة

  د) الذكاء         ج) القوة 

  مجلة طأطأ امللك رأسه توحي ب ؛-  ١٥

  ب) الدهشة         أ) الغضب

  د) اخلجل        ج) التواضع 

 

 

  



  اخرت الكلمة املناسبة ملعىن الكلمة األويل:�نيا : 

  البغضد)   ج) البعد  ب) اخلالء  أ) الرجاء  اجلفاء  ١٦

  د) القادرة  ج) القوية  ب) الضعيفة  أ) العالية  اخلافتة  ١٧

  د) يفتش  ج) ينظر  ب) يشتت  أ) خيطط  يبحث  ١٨

  د) معابر  ج) مراجع  ب) مقادير  أ) مقابر  مصادر  ١٩

  د) مستحسنة  ج) مفصلة  ب) خمتارة  أ) مفضلة  منتقاة  ٢٠

  د) ينتظر  ج) يري  ب) ينظر  أ) يظهر  يبدي  ٢١

  د) األفضل  ج) األوقع  ب) األنفع  األكربأ)   األجدى  ٢٢

  د) تبصر  ج) حتس  ب) تشف  أ) تؤمل  تشعر  ٢٣

  د) نسي  ج) اضطرب  ب) ترك  أ) ذهب  هجر  ٢٤

  قامد)   ج) ذهب  ب) وقع  أ) �ض  مضى  ٢٥

  

  اخرت اجلملة الصحيحة من اجلمل اآلتية ؛�لثا : 

  تبلغا ثواب هللا ما مل تعمال عمال صاحلاب) لن      أ) لن تبلغا ثواب هللا ما مل تعمل عمال صاحلا   ٢٦

 مل تعمالن عمال صاحلاا د) لن تبلغان ثواب هللا م     ج) لن تبلغا ثواب هللا ما مل تعمالن عمال صاحلا        

  

  ب) كان الفالحني نشيطون يف عملهم   أ) كان الفالحون نشيطون يف عملهم   ٢٧

 كان الفالحني نشيطني يف عملهمد)     ج) كان الفالحون نشيطني يف عملهم      

  

  ) الرجالن دَعَوا هللا �لتوفيق والفالحب    أ) الرجالن دعا هللا �لتوفيق والفالح   ٢٨

 ) الرجالن دُعو هللا �لتوفيق والفالحد   ) الرجالن َدُعوا هللا �لتوفيق والفالحج      

  

  ب) إن املعلمني حاضرون      أ) إن املعلمني حاضرين   ٢٩

 د) إن املعلمون حاضرين      ج) إن املعلمون حاضرون      

  

  ب) كوفئ أخوك ومحوك يف املسابقة    ) كوفئ أخوك ومحيك يف املسابقةأ٣٠   

  د) كوفئ أخوك يف املسابقة ومحيك     املسابقةج) كوفئ أخوك ومحاك يف      

 



  ؟ : ما موقف الكلمات اآلتيةرابعا

 طالبحسن طالب إندونيسي، كلمة  - ٣١

 خرب مقدم -د    مبتدأ مؤخر - ج    خرب - ب    مبتدأ - أ   

 اإلسالميدرس حسن اإلسالم، كلمة  - ٣٢

  مبتدأ مؤخر  -د    مفعول به  - ج   خرب - ب    فاعل -أ        

  حلمامثّ كسى العظام  - ٣٣

  مفعول مطلق، منصوب -ب   نعت، منصوب -أ        

  مفعول به، منصوب-د  متييز، منصوب - ج       

 جيدايتحدث حسن العربية اآلن جيدا، كلمة  - ٣٤

 حال -د   مبتدأ مؤخر - ج    مفعول فيه - ب  مفعول به - أ

  " تنقلب عيفا"لذة الطعام تنقلب عيفا حني يشبع، مجلة  - ٣٥

 ال حمل هلا من اإلعراب –ب   خرب املبتدأ  - أ

  مبتدأ مؤخر -د     صفة –ج

 

  اآلتيةالوضع الصريف للكلمات حدد  خامسا:

  تنتمي إىل ...  " تلك"كلمة - ٣٦

  (ب) اسم فعل أمر   (أ) اسم املوصول 

  سم الذي ال ينصرفاال(د)    (ج) اسم اإلشارة 

  تنتمي إىل ...  " أوائل"كلمة - ٣٧

  (ب) مجع مؤنث سامل   (أ) اسم مفرد 

  (د) مجع مذكر سامل  (ج) مجع تكسري    

   مشتقة من فعل ماضي ... "تبيعوا"ال تبيعوا الذهب �لذهب، كلمة - ٣٨

 (ب) أجوف   (أ) مثال  

  (د) لفيف  ج) �قص

  فعل ماضي...  "احتفل"احتفل اإلندونيسيون بعيد استقالهلم، كلمة -  ٣٩

 (ب) ثالثي جمرد (أ) ثالثي مزيد حبرف

 (د) ثالثي مزيد بثالثة أحرف  (ج) ثالثي مزيد حبرفني

  



  تنتمي إىل ...  " املشركني"كلمة - ٤٠

  (ب) مجع التكسري  مؤنث سامل(أ) مجع 

  (د) صيغة منتهى اجلموع  (ج) مجع مذكر سامل

 

 : ا: اخرت الكلمات املناسبة إلمالء الفراغات يف اجلمل التاليةدسسا

  تشرتك املرأة جنبا ..... جنب مع الرجل يف نشر الدعوة اإلسالمية - ٤١

  (د) مع    (ج) إىل  (ب) من  (أ) عن

  دراستهم يف القاهرة، عليهم  التوجه إىل السفارةالذين .....مواصلة  - ٤٢

  (د) يرغبون يف  (ج) يرغبون إىل (ب) يرغبون من  (أ) يرغبون عن

  مل يستطع قائد السيارة ....... سيارته فسقطت يف النهر - ٤٣

 القيام بقيادة (د)   التعلق بـ(ج)  االحتفاظ بـ (ب)   التحكم يف (أ) 

  أنصتواالقرآن..... و  ئإذا قر  - ٤٤

  (د) فاستمعوا فيه  (ج) فاستمعوا عنه (ب) فاستمعوا منه  (أ) فاستمعوا له

  �ألجندة السياسيةأكثر من اهتمامها للفوز يف االنتخا�ت  بـ.......األحزاب السياسية �تم  - ٤٥

  الدعاية  (د)     االدعاء (ج)   الدعاء (ب)    الدعوة (أ) 

  القرآن..... الكافرين واملنافقني - ٤٦

  (د) حجة يف   (ج) حجة على  (ب) حجة من  لـ(أ) حجة 

  يف االمتحانالطالب ..... منحة األزهر الشريف، ال بد أن ينجح  - ٤٧

  (د) للحصول من  (ج) كي حيصل من (ب) للحصول على  (أ) ليحصل

  ..... األمية قامت احلكومة �حلملة التعليمية - ٤٨

 للتغلب على(د)    (ج) متغلبا يف  (ب) تغليبا عن  (أ) للتغليب من

  اهلجوم الشرس للفريق املاليزي..... الفريق األندونيسي لكرة القدم فاز  - ٤٩

 ن(د) �لرغم ع  (ج) على الرغم من  (ب) �لرغم إىل (أ) على الرغم يف

  دثةاسائق السيارة..... تلك احل - ٥٠

  (د) مسؤول عن   (ج) مسؤول من  (ب) مسؤول يف  (أ) مسؤول إىل

 

 

 



  العلوم الشرعيةالقسم الثالث : 

  احلديث املوقوف هو : - ٥١

  ما جاء عن التابعني أو من دو�م من أقواهلم وأفعاهلم -أ  

  املروي عن الصحابة قوال هلم ، أو فعال ، أو تقريرا -ب  

  املروي عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -ج  

  ما مل يتصل إسناده -د

  أمساؤهم ، ما عدا ....من بني كتاب الوحي املشهورين الصحابة اآليت  - ٥٢

  ب. عثمان بن عفان       أ. زيد بن �بت  

  د.عبد هللا بن أيب بن سلول       ج. علي بن أيب طالب  

  أول من قام بوضع نقط القرآن وشكله هو : -٥٣

  أبو األسود الدؤيل -ب        زيد بن �بت -أ  

  علي بن أيب طالب -د        عثمان بن عفان -ج  

 األغنام:ما جيب إخراجه يف زكاة   - ٥٤

  غنم واحد يف مخسني - ب    غنم واحد يف أربعني - أ

 غنم واحد يف مخسة وأربعني -د    غنم واحد يف ستني - ج

 من أركان احلج:  - ٥٥

  املبيت مبزدلفة - ب      املبيت مبىن - أ

 رمي اجلمرات -د      الوقوف بعرفة- ج

 من واجبات احلج:  - ٥٦

  الوقوف بعرفة - ب      املبيت مبىن - أ

 النية -د      الطواف  -جـ

 من أحرم مث لبس املخيط فعليه:  - ٥٧

  االستغفار - ب       القضاء - أ

 الكفارة -د       الدم -جـ

 مىت حدث حلف الفضول ؟    - ٥٨

  بعد حرب الفجار -ب        عام الفيل -أ

 يف حجة الوداع -د        بعد البعثة -ج

 



  حدثت حرب الفجار قبل البعثة بني ؛  - ٥٩

  كنانة وقيسب.        واألنصاراملهاجرين أ. 

  قيس وليلىد.        كنانة وقريشج.  

  ......يف حدثت  يربغزوة خ  - ٦٠

   السنة السادسة قبل اهلجرةب.     السنة السادسة من اهلجرةأ.  

 السنة السابعة من اهلجرةد.     السنة الثامنة من اهلجرةج. 

  القسم الرابع : اإلنشاء

  سطرا تقريبا) حول إحدى هذه العناوين الثالثة: ١٢كلمة (  ١٥٠اكتب ما ال يقل عن 

 احتفال املسلمني يف إندونيسيا بعيد الفطر املبارك - ١

 صحيفة يومية حتب أن تقرأها �ستمرار - ٢

   املخّدرات وأثرها ىف حياة الشباب - ٣

 

  ** والنجاح �لتوفيق** 




