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JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi 2 soalan.
2. Jawab satu soalan sahaja.
3. Tulis nama dan no. kad pengenalan pada ruang yang disediakan.
4. Jawapan hendaklah ditulis di atas kertas ini.

: املالحظة

Nama :

تتكون من سؤالني
ّ الكراسة
ّ هذه

.1

.أجب عن واحد من األسئلة فقط

.2

.اكتب االسم ورقم البطاقة الشخصية يف املوضع املعد

.3

. اإلجابة عن األسئلة ال بد أن تكون على هذه األوراق نفسها

.4

____________________________________________________

No. Kad Pengenalan : __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman yang bercetak.
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT

2

السؤال األول

SULIT

( 25درجة )

 -1اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي بعده :
طلب خالد من والده أن يأخذه إىل الـمسجد حىت يصلّي يف جـماعة أل ّن الرسول صلّى اهلل عليه
وسلّم قال  ( :صالة الـجـماعة تفضل صالة الف ّذ بسبع وعشرين درجة ) رواه البخاري.
أخذ الوالد ولده إىل الـمسجد .شاهد خالد عددا كبريا من الـمصلّني يقفون خلف اإلمام .بعد
الصالة ركن من أركان اإلسالم ،وهي صلة بني العبد
الصالة فقال ّ " :
الصالة حت ّدث اإلمام عن فوائد ّ
ّ
وربـّ ـ ـه ،ولـها فوائد كثيـ ـ ـرة ،منها أنـّها نظافة ونشاط ورياضة ،وأ ّن اهلل يدخل الـمصلّي اجلنّة.

كان خالد سعيدا يف الـمسجد وطلب من والده أن ياخذه دائما إىل هناك ليصلّي يف مجاعة

ويدرس القرآن والـح ـديث ول ـيـقابل أصدقاءه.
أ ) أجب عن األسئلة اآلتية

( 5درجات)

 -1ماذا طلب خالد من والده ؟
______________________________________________
 -2لـماذا يذهب املسلمون إىل املسجد ؟
______________________________________________
 -3كم ركنا لإلسالم ؟
______________________________________________
 -4ما الدليل على أن صالة اجلماعة تفضل صالة الف ّذ ؟
______________________________________________
 -5كيف كان خالد يف الـمسجد؟
______________________________________________
SULIT

3

ب) ترجم الجمل اآلتية إلى اللغة الماليوية :

SULIT

( 5درجات)

 -1طلب خالد من والده أن يأخذه إىل الـمسجد.
______________________________________________
 -2شاهد خالد عددا كبريا من الـمصلّني.
______________________________________________
الصالة.
 -3حت ّدث اإلمام عن فوائد ّ
______________________________________________
الصالة ركن من أركان اإلسالم.
ّ -4
______________________________________________
 -5اهلل يدخل الـمصلّي اجلنّة.
______________________________________________
 ضع خطا تحت الكلمة الغريبة في كل مجموعة-: -1الـمسجد – الـوالد – الصالة
حيج – يدرس
 -2يصوم – ّ
 -3الرجل – البيت – الـمرأة
 -4مدير – مهندس – ملعب
حمرم
 -5رمضان – اخلميس – ّ

SULIT

(  5درجات )
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 -3امأل الررا بكلمة مناسبة من الااممة-:

( سنة – األذان – أول – متأخرا – شرح ا)

SULIT

(  5درجات )

أسس الرسول صلى اهلل عليه وسلّم ____________ مسجد يف املدينة.
ّ -1
 -2يـحتفل الـمسلمون بالـهجرة يف كـ ـ ـ ــل ____________.
 ____________ -3اهلل صدر سعود بالنصر.
 -4عندما أمسع ____________ أذهب إىل املسجد.
 -5أنام ____________ يف الساعة الثانية عشرة ليال.
 -4رتب الكلمات اآلتية لتكون جملة مريدة وابدأ بما تحته خط-:

(  5درجات )

 -1يف -رمصان – الصوم
___________________________________________________.
 -2الصباح – أتناول – يف– الفطور
___________________________________________________.
 -3م ّكة – من – انطلق – اإلسالم
___________________________________________________.
مهم – يف – اهلجرة – اإلسالم  -حادث
ٌّ -4
___________________________________________________.
-5اإلسالم – العالـم – انتشر– يف  -دين
___________________________________________________.
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SULIT

السؤال الثاني
 -1استعمل كال من الكلمات اآلتية في جملة مريدة-:

(  10درجات )

:
 -1اإلمام
___________________________________________
:
 -2الطبيب
___________________________________________
:
 -3يستيقظ
___________________________________________
:
 -4يدرس
___________________________________________
:
 -5نور اإلسالم
___________________________________________
 -2امأل الررا بـ ـ ـكلمة مناسبة مما حرظتم من الحديث :

(  10درجات )

عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :
"
الرب ،وإ ّن ) __________(3يهدي
) __________(1الصدق) __________ (2إىل ّ
إىل ) ،__________(4وإ ّن ) __________(5ليصدق ) __________(6يكون
صديقا ،وإن )__________(7

يهدي إىل الفجور ،وإ ّن الفجور يهدي إىل

) ،__________(8وإ ّن الرجل ليكذب حىت )__________(9
)."__________(10
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عند اهلل

