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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 النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي بعده :
قال األب  :هاجر الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل الـمدينة .كان معه صديق ـه أبو بكر
رضي اهلل عنه ،كانا يركبان ناقتني سريعتني .كان كفار قريش يبحثون عنهما يف الصحراء.
دخل الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومعه أبو بكر غار ثور ،كان الرسول يقول لصديقه  " :ال
حتزن إن اهلل معنا " .وصل الرسول صلى اهلل عليه وسلم سالـما إىل الـمدينة فاستقبله أهل الـم ـدينة
باألناشيد.
يف املدينة أسس الرسول صلى اهلل عليه وسلم أول مسجد للمسلمني هناك ،ومن ذلك الـمسجد
ارتفع صوت الـمؤذن عاليا ( اهلل أكرب ...اهلل أكرب ،) ...ومن الـمدينة انطلق نور اإلسالم فوصل إىل
بالد بعيدة ،وانتشر دين اهلل يف العامل.
الـهجرة حادث مهم يف تاريخ الـمسلمني ،ويف كل سنة حيتفل الـمسلمون يف كل مكان
بذلك احلادث العظيم.
أ ) أجب عن األسئلة اآلتية

( 5درجات)

 -1إىل أين هاجر الرسول وصديقه ؟
______________________________________________
 -2كيف هاجرا ؟
______________________________________________
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 -3لـمن قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم " ال حتزن إن اهلل معنا "؟
______________________________________________
 -4ماذا أسس الرسول يف الـمدينة ؟
______________________________________________
 -5مىت يـحتفل الـمسلمون حبادث اهلجرة ؟
______________________________________________
ب) ترجم الجمل اآلتية إلى اللغة الماليوية :

( 5درجات)

 -1هاجر الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مكـ ــة إىل الـمدينة.
______________________________________________
 -2وصل الرسول صلى اهلل عليه وسلم سال ًـما.
______________________________________________
 " -3ال حتزن إن اهلل معنا".
"______________________________________________
 -4انتشر دين اهلل يف العالـم.
______________________________________________
 -5الـهجرة حادث مهم يف تاريخ الـمسلمني.
______________________________________________
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 -2ضع خطا تحت الكلمة الغريبة في كل مجموعة-:

(  5درجات )

 -1خروف – مجل – بيت
 -2يصوم – يدرس – يصلي
 -3الـمذياع – التلميذ – الـمدرس
 -4الطبيب – الـمستشفى – الـمدرسة
 -5االثنني – الـملعب – الـجـمعة
 -3امأل الفراغ بكلمة مناسبة من القائمة-:

(يسرا – المؤذن – مبكرا –كبير – ركن)

 -1أستيقظ ____________ يف الساعة السادسة صباحا.
 -2الصالة ____________ من أركان اإلسالم.
 -3يف الـمسجد عدد ____________ من الـمصليني.
 -4إن بعد العسر ____________
 -5ارتفع صوت ____________ عاليا.

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

(  5درجات )

 -1قبل -أتوضأ – الصالة
___________________________________________________.
 -2اإلسالم – اهلل – دين
___________________________________________________.
 -3الكذب – كذابا – كثري – يكتب
___________________________________________________.
 -4عمله – فرغ – من – عبد الوهاب
___________________________________________________.
 -5غفر – لك – الذنب – اهلل
___________________________________________________.
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السؤال الثاني
 -1استعمل كال من الكلمات اآلتية في جملة مفيدة-:

(  10درجات )

 -1ال ــمريض :
___________________________________________
 -2الـمسلم :
___________________________________________
:
 -3ينام
___________________________________________
 -4يلعب :
___________________________________________
 -5رسول اهلل :
___________________________________________
 -2امأل الفراغ بـ ـ ـكلمة مناسبة مما حفظتم من الحديث :

(  10درجات )

عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :
"
( __________)1الصدق( __________ )2إىل الرب ،إن (__________)3
يهدي

إىل

(،__________)4

وإن

(__________)5

ليصدق

حىت

( __________)6صديقا ،وإن ( __________)7يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور
يهدي إىل ( ،__________)8وإن الرجل ليكذب ( __________)9يكتب عند اهلل
(."__________)10
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 -3هات معاني الكلمات اآلتية ( في اللغة العربية ) :

(  5درجات )

 -1الصدق :

_____________________

 -2يهدي :

_____________________

:

_____________________

 -4الفجور :

_____________________

 -5صديق :

_____________________

 -3الرب

تم السؤال بحمد اهلل

