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 سؤاال واحدامث اختر  السؤال األول والسؤال الثاينأجب عن . أسئلة أربعةهذه الورقة حتتوي على 

  .السؤال الثالث و الرابعمن 

 

 السؤال األول

 :كلمة ١٥٠اكتب يف واحد من املوضوعات اآلتية حبيث ال يقل عدد كلماته عن 

  . اإلسالمية األمة وحدة يف هاوآثار الصالة فريضة  )١(

مدرستكولد الرسول يف مبتكلم عن  االحتفال    ) ٢(

 

.  

)٣ (  

البدنيةالرياضة  فوائد 

. 

  .العلم يف الصدر مثل الشمس: قال احلكماء  )٤(

  .مدرستك يم اللغة العربية الذي أقامتهخم عن تقريرا  )٥(

  

  ]درجة ٣٠[
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  السؤال الثاين

  :تليها ليتا األسئلة مجيع عن أجب مث اآلتية القطعة اقرأ  ) أ(

 
إن سوء الفهم حنو حقيقة اإلسالم أثار بعض الشبهات حول مبادئ العمل، وأراد املستشرقون 

وللرد على هذه الشبهات علينا أن . من ذلك اام اإلسالم بأنه يدعو إىل التواكل والتخلي عن العمل

يتبني أن اإلسالم يعتز  نقف على تعاليم اإلسالم وتوجيهاته وبذلك يتضح فساد هذا االفتراء وبالتايل

  .بالعمل أيا كان نوعه إذا مل يتناف مع تعاليمه

  

أقر اإلسالم مبادئ العمل وجعله حقا للجميع ومل حيتقر أي عمل من األعمال بل جعله من 

 :"كما أشار إىل ذلك جل شأنه يف قوله . كأا عسل يف احلالوة ويثيب عليها  يرضاهاالعبادات اليت 

وقد أكد الرسول  أن أمهية العمل ). ٩:التوبة " ( ا فَسيرى اُهللا عملَكُم ورسولُه واملُؤمنونوقُلِ اعملُو

رواه " ( سليين ما شئت من مايل ال أغىن عنك من اهللا شيئا  يا فاطمة بنت حممد :"يف قوله 

ار العمل تبعا مليوله ويفهم من هذا، أن لإلنسان أساس جيب أن يعمل به وله حرية يف اختي). البخاري

  .واستعداداته وهو مسؤول عن عمله أمام اهللا

ومن مبادئ العمل يف اإلسالم اإلتقان فيه واملواظبة عليه حىت ينهض شأن اتمع ومنها أيضا 

وهي مقومات العمل األساسية اليت . اإلخالص واألمانة والصرب والشكر واالعتزاز به والتفاين فيه

وهلذا ينبغي على املرء أن يلتزم ذه املبادئ وحيتاط يف . ي عمل من األعماليرتكز عليها  جناح أ

    .حفظها ويبالغ يف رعايتها لينجح يف عمله وحيقق هدفه
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  :األسئلة

  ؟ العمل مبادئ حول الشبهات إىل يؤدي الذي السبب ما  )١(

)٢(  ؟ املسلمني املستشرقون يشكك مب  

  ؟ املستشرقون عليها يثري اليت اتالشبه على الرد لنا ميكن كيف  )٣(

  ؟ بالعمل اإلسالم يعتز مدى أي إىل  )٤(

    ؟ اإلسالم يف العمل مبادئ هي ما  )٥(

  ؟ هدفه وحيقق عمله يف العامل ينجح كيف  )٦(

  ؟ خط حتتها اليت العبارة يف البالغي الوجه اذكر  )٧(

  

  ]درجة ٢١[

  

  :اآلتية بالتوجيهات مستعينا كلمة ثالثني عن كلماا عدد اليقل حيث قصرية فقرة اكتب  )ب(

التحاق دراسته يف إحدى اجلامعات  من أجلسيسافر أخوك إىل املدينة املنورة يف الشهر املقبل   

  .إىل اجلامعة أرسل إليه بطاقة التهنئة معربا عن شعورك بالتحاق دراسته. اإلسالمية املشهورة

]درجات ٥[  

 

  :ااشرح احلكمة اآلتية شرحا وافي  )ج(

    ثروة وثورة الشباب  

 

  ]درجات ٤[
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  :السؤال الثالث

  :ماذا تقول يف املواقف اآلتية  )أ(

    .ةإذا رأيت حوادث السري الفظيع  )١(  

  .للشيخ الضعيف الذي يريد أن يعرب الطريق  )٢(  

    .لرئيس الفصل إذا أردت أن ترافقه إىل غرفة املعلمني  )٣(  

    .يبلدكتور األسنان عند فحصك الط  )٤(  

  .لصديقتك اليت تفوز باجلائزة األوىل يف مسابقة اجلري  )٥(  

]درجات ١٠[  

  :كون ما يأيت يف مجل مفيدة  )ب(

    .مجلة امسية خربها مضاف مفرد مذكر  )١(  

  .األفعال  اخلمسةفعل من مجلة امسية فيها   )٢(  

 .فيها الفعل املعتل مجلة فعلية  )٣(  

  .االسم املقصور فيهامجلة   )٤(  

  .النعت مجلة فيها   )٥(  

]درجات ١٠[  

  :اآلتية مث ضعها يف مجل مفيدة فعال مضارعا من األفعالهات   )ج(

  قتل  )١(  

  باع  )٢(  

  )٣(  سر  

  دعا  )٤(  

  استخدم  )٥(  

]درجات ١٠[  
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  :از فيما يليإىل ا احلقيقة حول  )د(

  .ركب أمحد الدراجة النارية إىل الدكان  )١(  

  .ابةعاش النمر الشرس يف الغ  )٢(  

  .خيطب اإلمام خطبة اجلمعة على املنرب  )٣(  

  .املسلمني باحترام الكبار) ص(يأمر الرسول   )٤(  

  . يف الفصلالطالب يأكل   )٥(  

]درجات ١٠[  
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  :السؤال الرابع

  :ضع التراكيب اآلتية يف مجل مفيدة  )أ(

  رد السالم  )١(  

  إىل يؤدي  )٢(  

   اإلسالمية احلضارة  )٣(  

  تبحر يف  )٤(  

  الزيارة إىل  )٥(  

]درجات ١٠[  

  :بالعبارات اآلتية مع تغيري ما يلزم املعلمنيخاطب   )ب(

  اذهيب إىل غرفة االجتماع على الفور  )١(  

  امحال الدفتر أثناء حضور االجتماع   )٢(  

  امسع إىل اإلرشادات من سيادة املدير  )٣(  

  اكتب التقريرات املهمة يف الدفتر  )٤(  

  ن نتائج االجتماع بإتقان نفّذ  )٥(  

]درجات ١٠[  

  :مث ضعها يف مجل مفيدة زمناسم اجعل ما يأيت   )ج(

  طلع  )١(  

  غرب  )٢(  

  بات  )٣(  

  وعد  )٤(  

  انتهى  )٥(  

]درجات ١٠[  
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  :يف مجل مفيدة مشبها بهاجعل كل واحد مما يأيت   )د(

  اجلنة  )١(  

  الشمس  )٢(  

  الذهب  )٣(  

  العسل  )٤(  

  احلجر  )٥(  

]درجات ١٠[  

  

  

KERTAS SOALAN TAMAT 


