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ARAHAN KEPADA PESERTA:

1.

Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

2.

Calon tidak dibenarkan membawa masuk ke dalam dewan peperiksaan apa jua barang
atau dokumen yang tidak dibenarkan.

3.

Kertas soalan ini mengandungi DUA (2) soalan sahaja dan setiap soalan mempunyai 25
markah.

4.

Peserta dikehendaki menjawab SATU (1) soalan sahaja.

5.

Jawapan hendaklah ditulis di atas kertas ini. Tulis nama dan no kad pengenalan pada
ruang yang disediakan.

Nama

:

____________________________________________________

No. Kad Pengenalan :

____________________________________________________

(Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak termasuk muka hadapan)
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السؤال األول
 -1اقرأ الحوار اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي بعده :
عثمان

 :مىت تستيقظ يوم اجلمعة يا إبراهيم ؟

إبراهيم

 :عادة أستيقظ مبكرا يف السادسة صباحا تقريبا.

عثمان

 :ما تفعل يف الصبح ؟

إبراهيم

 :أصلي الصبح مث أقرأ القرآن الكرمي.

عثمان

 :وماذا تفعل عندما تسمع أذان اجلمعة ؟

إبراهيم

 :عندما أمسع أذان اجلمعة أذهب إىل املسجد.

عثمان

 :وماذا تفعل يف العصر ؟

إبراهيم

 :أمارس الرياضة أو ألعب الكرة مع أصدقائي.

عثمان

 :ومىت تنام يوم اجلمعة ؟

إبراهيم

 :عادة أنام متأخرا يف الساعة الثانية عشرة ليال تقريبا.

أ ) أجب عن األسئلة اآلتية:

( 5درجات)

 -1مىت يستيقظ إبراهيم يف يوم اجلمعة عادة ؟
______________________________________________
 -2ماذا يعمل إبراهيم يف الصبح ؟
______________________________________________
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 -3إىل أين يذهب إبراهيم عندما يسمع األذان ؟
______________________________________________
 -4ماذا ميارس إبراهيم يف العصر ؟
______________________________________________
 -5مىت ينام يف يوم اجلمعة ليال ؟
______________________________________________
ب) ترجم الجمل اآلتية إلى اللغة الماليوية :

( 5درجات)

 -1أستيقظ مبكرا يف السادسة صباحا تقريبا.
______________________________________________
 -2أصلي الصبح مث أقرأ القرآن الكرمي.
______________________________________________
 -3عندما أمسع أذان اجلمعة أذهب إىل املسجد.
______________________________________________
 -4ألعب الكرة مع أصدقائي.
______________________________________________
 -5أنام متأخرا يف الساعة الثانية عشرة ليال.
______________________________________________
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 -2ضع خطا تحت الكلمة الغريبة في كل مجموعة-:

(  5درجات )

 -1قلم  -ورق  -شجر
 -2بيت – جـمل  -ناقة
 -3الصالة – احلديقة – الـوضوء
 -4الـمدرسة  -الطبيب – الـمستشفى
 -5الك ــتاب – العلم – امللعب
 -3امأل الفراغ بكلمة مناسبة من القائمة-:

( عددا – الصالة – شرح –كاذب – حادث )

مهم يف تاريخ الـمسلمني.
 -1اهلجرة ____________ ّ
 ____________ -2اهلل صدر سعود بالنّصر.

ـحمد ____________ كبريا من الـمصلّني.
 -3شاهد م ّ
 -4صادق ض ّده ____________.
 -5حت ّدث اإلمام عن فوائد ____________.

(  5درجات )
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 -4رتب الكلمات اآلتية لتكون جمال مفيدة وابدأ بما تحته خط-:

( 5درجات )

 -1العسر -إن – يسرا  -بعد
___________________________________________________.
 -2فرغ – عملــه – من  -خالد
___________________________________________________.
 -3النوم – الدعاء – قبل – أقرأ
___________________________________________________.
 -4الـم ـ ــؤذن – عاليا – صوت – ارتفع
___________________________________________________.
 -5عملك – انصب – يف
___________________________________________________.
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السؤال الثاني
 -1استعمل كال من الكلمات اآلتية في جملة مفيدة-:

(  10درجات )

 -1التّلميذ :
___________________________________________
 -2الـمـ ــؤمن :
___________________________________________
:
 -3يرجع
___________________________________________
 -4يدرس :
___________________________________________
 -5بيت اهلل :
___________________________________________
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(  10درجات )

 -2امأل الفراغ بـ ـ ـكلمة مناسبة مما حفظتم من القرآن الكريم :
بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمل (  ____________ ) 1لك صدرك .و ( ____________ )2عنك وزرك
(  ____________ ) 3أنقض ( .____________) 4و( ) 5
____________ لك (  .____________) 6فإ ّن ( ____________ ) 7
العسر يسرا .إ ّن مع العسر (  .____________) 8فإذا (  _________ ) 9فانصب.
وإىل ربّك ( .____________) 10
 -3هات معاني الكلمات اآلتية ( في اللغة العربية ) :

( 5درجات )

لشرح :
 -1ا ّ

_____________________

 -2وزرك :

_____________________

 -3أنقض :

_____________________

 -4العسر :

_____________________

 -5انصب :

_____________________

تم السؤال بحمد اهلل

