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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 آن الكرميالقسم األول : القر 

 أكمل اآليات القرآنية التالية!
 
َا ََنُْن....َو ِإَذا َلُقوا الَِّذْيَن آَمنُـْوا قَاُلْوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإََل  -ٔ  {ٗٔ}البقرة : . َشَياِطْيِنِهْم قَاُلْوا إِنَّا َمَعُكْم ِإَّنَّ

 د. مستهزئون  ج. مصلحون  ب. مهلكون  مفسدون . أ
 {ٕٔ}البقرة : ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم..... أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدْوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذْيَن  يَآ -ٕ

 د. ترمحون  ج. تتقون  تعقلونب.    تتفكرون . أ
 {ٕٖ.... إِنََّك أَْنَت اْلَعِلْيُم اْلَِْكْيُم }البقرة : ...قَاُلْوا ُسْبَحاَنَك الَ ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما. -ٖ

 د. أعطيت لنا  ج. كتبت لنا  ب. عّلمتنا   ىديتنا . أ
َتُكْونـُْوا أَوََّل َكاِفٍر بِِو َواَل َتْشتَـُرْوا بِآيَاِت ََثًَنا قَِلْيالً َوإِيَّاَي .. ِلَما َمَعُكْم َوالَ ..........َو آِمنُـْوا ِبَا أَنـْزَْلُت... -ٗ

 {ٔٗفَاتَـُّقْوَن }البقرة : 
 د. مصّدقا  باج. مكذّ   ب. مكّفرا    مبّينا . أ

َر الَِّذي ِقْيَل ََلُْم فَأَنـْزَْلنَ فـََبدََّل الَِّذْيَن ظََلُمْوا  -٘ ا  ـــــــــــــــــــــزًا ِمَن السََّمآِء ِبَِ ـــــــــــــــــِذْيَن ظََلُمْوا رِجْ ا َعَلى الَّ ــــــقـَْوالً َغيـْ
 {ٓ٘. }البقرة : ......َكانـُْوا

 د. يعتدون  ج. يفرتون  ب. يفسقون   يظلمون . أ
 {ٗٙاْْلَاِسرِْيَن }البقرة : ُُثَّ تـََولَّْيُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك فـََلْوالَ..... َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُو َلُكْنُتْم ِمَن  -ٙ

 د. ىدى اهلل  ج. فضل اهلل  ب. رمحة اهلل   نعمة اهلل . أ
ُهْم َيْسَمُعْوَن... -ٚ .. ُُثَّ ُُيَرِّفـُْونَُو ِمْن بـَْعِد َما َعَقُلْوُه َوُىْم .........أَفـََتْطَمُعْوَن َأْن يـُْؤِمنُـْوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِْيٌق ِمنـْ

 {٘ٚ: يـَْعَلُمْوَن }البقرة 
 د. كالم اهلل  ج. القرآن  ب. الكتاب   كتاب اهلل . أ

 {ٛٛ. يـُْؤِمنُـْوَن }البقرة : ...َوقَاُلْوا قـُُلْوبـَُنا ُغْلٌف َبْل َلَعنَـُهُم اهللُ ِبُكْفرِِىْم.... -ٛ
 د. فأولئك ال  ج. فهم ال  ب. فقليالما   فكثريا ما . أ

 {ٜ٘أَْيِدْيِهْم َواهللُ َعِلْيٌم بِالظَّاِلِمنْيَ }البقرة : ... ...َوَلْن يـََتَمنـَّْوُه أََبًدا ِبَا.. -ٜ
 د. فعلت  ج. قّدمت  ب. كتبت   كسبت . أ
 {َٙٔٔوقَاُلوا اَّتَََّذ اهللُ َوَلًدا ُسْبَحانَُو َبْل َلُو َما يف السََّماَواِت َوْاأَلْرِض ُكلٌّ َلُو..... }البقرة :  -ٓٔ
 د. راكعون  ج. ساجدون  ب. قانتون   عابدون . أ
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َها ُقْلِ هلِل.......... يـَْهدِ  -ٔٔ َلِتِهُم الَِِّت َكانـُْوا َعَليـْ ي َمْن َيَشاءُ ِإََل َسيَـُقْوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّىْم َعْن ِقبـْ
 {ِٕٗٔصرَاٍط ُمْسَتِقْيٍم }البقرة : 

 د. املشرق واملغرب  ج. املشرقني ب. الشرق والغرب  املغرب واملشرق . أ
َلًة تـَْرَضاَىا فـََولِّ َوْجَهَك............. اْلَمْسِجِد اْلَْرَامِ َقْد نـََرى  -ٕٔ  تـََقلَُّب َوْجِهَك يف السََّمآِء فـََلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ

 {ٗٗٔ}البقرة : 
 د. جانب   ج. أمام  ب. شطر   إَل . أ
.. َعَلْيِو آبَــــــــــآَءنَا أََوَلْو َكاَن آبَـــــــــــاُؤُىْم الَ يـَْعِقُلْوَن َشْيًئا قَالُوا َبْل نـَتَِّبُع َما....اهللُ  َوِإَذا ِقْيَل ََلُُم اتَِّبُعْوا َما أَنـَْزلَ  -ٖٔ

 {َٓٚٔوالَيـَْهَتُدْوَن  }البقرة : 
 د. أَلمنا  ج. أعطانا  ب. وجدنا   ألفينا . أ
ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى -ٗٔ ُقْونَُو.......... َطَعــــــــــــــاُم ِمْسِكنْيٍ   َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِْيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ الَِّذْيَن يُِطيـْ

 {ٗٛٔ}البقرة : 
 د. فدية   ج. زكاة  ب. إنفاق   صدقة . أ
رًا )ٚفََأمَّاَمْن أُوِتَ ِكَتابَُو.......... ) -٘ٔ  {ٛ-ٚ(   }اإلنشقاق : ٛ( َفَسْوَف ُُيَاَسُب ِحَسابًا َيِسيـْ
 د. بيده  ج. جبواره  ب. بيمينو   بشمالو . أ

 
 

 القسم الثاني : اللغة العربية
 إقرأ النص التالي ثّم أجب عن األسئلة التي تليه

 
حسن طالب إندونيسي، يدرس يف جامعة األزىار بالقاىرة. سافر حسن إَل القاىرة قبل ثالث سنوات  

لقرآن الكرمي يف بلده، ليتعّلم اللغة العربية ويدرس اإلسالم، يتحّدث حسن الغربية اآلن جيدا، وقد بدأ حفظ ا
واآلن ُيفظو كّلو، أصبح حسن اآلن يفهم أحاديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم، ويقرأ الكتب العربية واجملالت 

بعد ىذه السنوات الثالث، يستطيع حسن أن يكتب باللغة العربية، فقد كتب إَل األسبوعية، والصحف اليومية. 
لغة سهلة، وىي لغة العبادة ألكثر من مليار من املسلمني، ولغة القرآن  أصدقائو، وقال َلم : إن اللغة العربية

 واإلسالم.
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 أوال : إستيعاب النص
 حسن طالب مسلم من إندونيسيا، وىي تقع يف قارة : .1

 د. أوسرتاليا  رباج. أو   ب. أفريقيا    آسيا . أ
 يدرس حسن يف املرحلة : .2

 اإلبتدائيةد.   ج. اجلامعية  ب. الثانوية   املتوسطة . أ
 عدد املسلمني يف العامل : .3

  ج. أقل من مليار شخص     مليار شخص . أ
 د. مليارا شخص    أكثر من مليار شخص . ب

 ثانيا : اختر أنسب معان للمفردات التالية
 يدرسيدرس حسن يف جامعة األزىار بالقاىرة، معىن كلمة  .4

 د. يزور  ج. يتعلم  ب. يسكن  ينام . أ
 أصدقائهكتب إَل أصدقائو، معىن كلمة  .5

 د. زمالئو  ج. عائلتو  ب. أعمالو  إخوانو . أ
 الصحفوالصحف اليومية، معىن كلمة  .6

 د. الالفتات  ج. الصور  ب. اجلرائد  األوراق . أ
 ثالثا : ماموقف الكلمات اآلتية :

 طالبحسن طالب إندونيسي، كلمة  .7
 د. خرب مقدم  ج. مبتدأ مؤخر  ب. خرب  مبتدأ . أ
 حسنسافر حسن إَل املدينة املنورة، كلمة  .8

 د. خرب  نعتج.   ب. مفعول بو  فاعل . أ
 اإلسالميدرس حسن اإلسالم، كلمة  .9

 د. مبتدأ مؤخر  ج. مفعول بو  ب. خرب  فاعل . أ
 جيدايتحدث حسن العربية اآلن جيدا، كلمة  .11
 د. حال  ج. مبتدأ مؤخر  ب. مفعول فيو  مفعول بو . أ
 لغةإن اللغة العربية لغة سهلة، كلمة   .11
 د. اسم إن   ج. خرب  ب. خرب كان  خرب إن . أ
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 رابعا : اختر األجوبة المناسبة لألسئلة التالية :
 جيب أن ميارس اإلنسان بعض األنشطة يف حياتو اليومية، ملاذا؟ .12
 ج. لتكون حياتو مفيدة    للرتويح عن النفس . أ

 إلجابات صحيحةد. كل ا    لكيال يدع وقتو فارغا . ب
 ملاذا يفضل بعض الناس القراءة لنشاطو اليومي؟ .13
 ج. ألن القراءة أنسب وسيلة لقضاء الوقت   ألن فيها فائدة علمية و متعة فكرية . أ

 د. ألن القراءة ال تكلف ماديا  ألن القراءة تبعدك عن مشاكل غريك . ب
 ملاذا ينهى اإلسالم عن اإلسراف يف الطعام ؟ .14
 ج. ألنو يؤدي إَل الفقر     ألنو ضد اإلقتصاد . أ

 د. ألنو يؤدي إَل الكسل    ألنو يضر اإلنسان صحيا . ب
 حرم بعض العلماء التدخني بناء على أدلة منها : .15
 ج. اجلوابان السابقان صحيحان ألنو منظمة الصحة العاملية أثبتت ضرر التخني صحيا . أ

 ريقد. ألن التدخني يؤدي إَل اْل    ألنو ضرره يتعدى إَل غري املدخنني . ب
 ثالَثائة ألف نسمة من سكان العاملاللغة العربية لغة عاملية يتحدث هبا أكثر من   .16
 اللغة العربية ليست مهمة، ألن املتكلمني هبا قليلون . أ

 تعترب اللغة العربية من وسائل اإلتصال املهمة بسكان العامل . ب
 ج. إن عدد املسلمني يف العامل ال يتجاوز ثالَثائة ألف نسمة

 العربية يف املرتبة األوَل من بني اللغات العاملية األخرىد. اللغة 
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 اختر الكلمات المناسبة إلمالء الفراغات في الجمل التالية!خامسا : 
 هتتم الشركات بـــ ...... ملنتجاهتا أكثر من اىتمامها باال نتاج اجليد .17
  د. الدعاية  ج. االدعاء   ب.الدعاء   الدعوة . أ
 الزراعة مساحة كبرية من األرض......... وزارة  .18
 د. صلحت  ج. أصلحت   ب. تصاْلت  استصلحت . أ
 املسلمون..... بكل األديان السماوية  .19
 د. تعارفوا  ج. معرتفون   ب. يعرفون   معروف . أ
 كل بقعة ىف القدس......... على جمد املسلمني .21
 د. مشاىد  ج. تشهد   ب. شاىد   تشاىد . أ

 

 القسم الثالث : العلوم الشرعية
 تشتمالن على ركوعني ىف ركعة واحدة منهما، ىاتان الصالتان مها :ىناك صالتان  .1

 د. الفجر والصبح ج. العشاء والوتر  ب. الضحى والليل الكسوف واْلسوف . أ
 الصالة الىت تتكون من أربعة تكبريات ىي صالة : .2

 ج. على امليت أو امليتة   عيد الفطر واألضحى . أ
 والصبحد.الفجر    ب. الكسوف واْلسوف

 صوم عاشوراء يقع يف : .3
 ج. العاشر من ذي اْلجة   العاشر من شوال . أ

 د. العاشر من رجب    العاشر من احملرم . ب
 قول الرجل المرأتو "أنت على كظهرك أمى" يسمى : .4

  د. الظهار  ج. اللعان   ب. الطالق   اإليالء . أ
 من جامع امرأتو يوما ىف هنار رمضان فعليو صيام : .5

 ج. شهرشوال كامال    شهرين متتابعني . أ
 د. يوم واحد ىف شوال    ثالثة أشهر . ب

 موعد إخراج زكاة الزروع : .6
 ج. يوم حصادىا    بعد اْلول . أ

 د. يف أيام التشريق    . ىف رمضان . ب
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 ما جيب إخراجو يف زكاة األغنام : .7
 ج. غنم واحد يف ستني   غنم واحد يف أربعني . أ

 وأربعنيد. غنم واحد يف مخسة    غنم واحد يف ستني  . ب
 اْلالفة، وىي :ظهرت ثالث فرق إسالمية نتيجة النزاع يف مسألة  .8

 ج. اْلنافية واجلنابلة والشافعية  اْلنفية والشافعية واملالكية . أ
 د. الشيعة واملعتزلة واْلوارج  الشيعة واْلوارج واملرجئة   . ب

 "ال حكم إال اهلل"، شعار ترفعو فرقة..... : .9
 د. املرجئة  اْلوارجج.    ب. الشيعة   املعتزلة . أ
 مؤسس فرقة املعتزلة ىو.......  .11

 ج. جهم بن صفوان   أبو اْلسن األشعري . أ
    واصل بن عطاءد.     اْلسن البصري  . ب

 من أشهر كّتاب الوحي :  .11
 زيد بن حارثةج.     عثمان بن عفان . أ

 علي بن أىب طالبد.     زيد بن ثابت  . ب
 أصح اآلراء يف آخر ما نزل من القرآن ........ .12

 قولو تعاَل : يَآ أَيُـَّها الَِّذْيَن آَمنُـْوا اتَـُّقوا اهللَ َوَذُرْوا َمابَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننْيَ  . أ
 َواتَـُّقْوا يـَْوًما تـُْرَجُعْوَن ِفْيِو ِإََل اهلِل ُُثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم اَل يُْظَلُمْونَ قولو تعاَل :   . ب

 قولو تعاَل : اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديـَْنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضْيُت َلُكُم ْاإِلْساَلَم ِديـًْناج. 
 ىِف اْلَكالََلةِ َيْستَـْفتُـْوَنَك ُقِل اهللُ يـُْفِتْيُكْم د. قولو تعاَل : 

  اْلديث املوقوف ىو :  .13
 ج. املروي عن الرسول صلى اهلل عليو وسلم من أقواَلم وأفعاَلمما جاء عن التابعني أو من دوهنم  . أ

 مامل يتصل إسنادهد.   املروي عن الصحابة قوال َلم، أو فعال، أو تقريرا  . ب
 الشيخان يف علم اْلديث مها :  .14

 ج. البخاري واملسلم   النواوي والرافعي . أ
 د. البخاري والرتمذي   اْلنفي والشافعي  . ب
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 أكمل نص اْلديث التايل :  .15
 وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إَل.....

 ج. الفجور     النار . أ
 د. الصدق     اجلنة  . ب

 
 القسم الرابع : اإلنشاء

 سطرا تقريبا( حول أحد ىذه العناوين الثالثة! ٕٔكلمة )  ٓ٘ٔاكتب ماال يقل عن 
 التعّدديّة يف اجملتمع اإلندونيسي .1
 نظرة اإلسالم إَل الفنّ  .2
 يف الدراسات اإلسالميةأمهية اللغة العربية  .3

 
 
 

 *** بالتوفيق والنجاح *** 
 


