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Petunjuk: 
1.   Telitilah jumlah soal dan jumlah halaman dalam naskah ujian ini. Naskah ujian terdiri dari 

50 butir soal pilihan ganda 

2.   Waktu ujian 120 menit 

 
 التي تحتها خط في العبارات اآلتية!اختر مرادفا للكلمة 

 ِهما فَِإنَّ َذِلَك ًًيْزِنُُه((.َصاِحبِ قال الرَُّسْوُل َصلَّى اهلل ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:))ِإَذا ُكْنُتْم َثالَثًَة َفالَ يَ تَ َناَجى أَثْ َناِن ُدْوَن َ  (1
 ِدْيقصَ  -أ
 َضْيف -ب
 َعُدو -ج
 تَاِبع -د
  خائن -ه

 َمْن َغَفَل َعِن أََداِء الَوَاِجِب.  ْنِبْيهِ اَلُم  َعَلى ت َ َحثَّ اإِلسْ  (2
 تَ ْركِ   -أ
 تَ ْهِدْينِ  -ب
 ََتِْذير -ج
 تَ ْهِدْيِ  -د
 َتْشِجْيع -ه

 
 أبنائهم وِإْحسان تَ ْربَِيِتهم. تَ ْهِذيْ بيَ ْنب َِغي لآلباِء االْهتِ ماُم ب (3

 تَ َعلُّم -أ
 ََتْ رِين -ب
 تَ َعوُّد -ج
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 ديبتأ -د
 تدريب -ه

 َنْذَهُب ِإََل الطَِّبْيِب لِْلَفْحِص. َوَجع  ِعْنَدماَ َنْشُعُر بِ  (4
 نَ ْقص   -أ
 َألَ   -ب
 َخْوف   -ج
 ِشَفاء   -د
 َعَطش   -ه

 الثواب تضاِعفعرفنا من قول الرسول أن صالة اجلماعة  (5
  جتَمع -أ
 َتنع -ب
 تكثر -ج
 تنظِّم -د
 جتمل -ه

 
 ة التي تحتها خط في العبارات اآلتية!اختر ضدا للكلم

 .ذكياوهب اهلل للمفكر الصاحل عقال  (6
 حسنا -أ
 جّيدا -ب
 نفعا -ج
 جاهال -د
 فسيدا -ه

 
َدرُِّس ِمَن الطََّلَبِة َأْن خْيَتاُرْوا  (7

ُ
 ِمَن اأَلْسِئَلِة ِعْنَد اإلْمِتحَاِن. ال ُيْسرَ يَ ْرُجْو امل

 الُعْسرَ  -أ
 البُ ْعدَ  -ب
 الْ ُكْرهَ  -ج
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 ال  يُّْمنَ  -د
 .ال ت َّْقَوىَأْكَرَم اهللُ ال نَّاَس ِف أَنَ  ُفِسِهْم  َقدْ  (8

 الطَّْغَوى -أ
 ال ُْفُجْورُ  -ب
 الضَّالََلةُ  -ج
 الظُّ ْلمُ  -د

 
ْسِلِم َأنْ  (9

ُ
. يَ ْقَنعَ  يَ ْنَبِغى َعَلى امل  ِبَاَرَزَقُه اهللُ ِف ُكلِّ حِ ْْي 

 يَ ْرَضي -أ
 َيْطَمعَ  -ب
 َيْشُكرَ  -ج
 يَ ْقَبلَ  -د

 
 .الكسب وامللكية يبيحاإلسالم  (11

 ًيرم -أ
 يكره -ب
 يقبل -ج
 يطلب -د
 يستحب -ه

 
 اختر اإلجابة الصحيحة!

 أخرب الرسول خربا، فقال أبو بكر الصديق: ........ (11
 أطعت اهلل -أ
  صدقت -ب
 أنكرتك -ج
 أحرمتك -د
 أعجبتك -ه
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صاٌم السيارة ليذهب إَل الشركة اليت يعمل هبا، وِف أثناء سريه أقبلْت سيارتان مسرعتان، يقودمها ركب ع
طالبان من طالب املدارس العالية. وعند إشارة املرور ل يتمكنا من الوقوف فاصطدمتا بسيارته، وتوقفت السيارات 

أعماهلم. وجاء رجل املرور للتحقيق ِف عن السري. وجتمع حول احلادث عمال وموظفون كانوا ِف طريقهم إَل 
 احلادث. مث وصلت سيارة اإلسعاف وأخذت املصابْي إَل املستشفى.

 
  ...حرف الالم ِف كلمة )ليذهب(   (12

 الم التعليل (أ 
 الم اجلهود (ب 
 الم العطف (ج 
 الم الفعل (د 
 الم األمر (ه 

 
 ( ِف العبارة على صيغة .....رعتانمسكلمة )وِف أثناء سريه أقبلْت سيارتان مسرعتان. (13

 اسم فاعل (أ 
 اسم مفعول (ب 
 اسم مكان (ج 
 اسم مصدر (د 
 اسم زمان (ه 

 
 ...يقودمها طالبان من طالب املدارس العالية. ضمري )مها( ِف كلمة يقودمها تعود إَل (14

 عصام (أ 
 السيارة (ب 
 سيارتان (ج 
 مسرعتان (د 
 طالبان (ه 

 
 ...ملرور ل يتمكنا من الوقوف فاصطدمتا بسيارته. إعراب كلمة )يتمكنا( وعند إشارة ا (15

 فعل مضارع جمزوم بالسكون (أ 
 فعل مضارع منصوب حبذف النون (ب 
 فعل مضارع جمزوم حبذف النون (ج 
 فعل مضارع جمزوم باأللف (د 
 فعل مضارع جمزوم بالنون (ه 
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  ... طريقهم إَل أعماهلم. كانواوجتمع حول احلادث عمال وموظفون كانوا ِف  (16
 فعل ماض (أ 
 فعل ماض ناقص (ب 
 فعل مضارع (ج 
 فعل مضارع معتل (د 
 فعل ماض تام (ه 

 
 من غضب اهلل(. الكلمة اليت َتتها خط تقع ِف إعراب.....  خوفا)املسلمون ال يأكلون إال حالال  (17

 مفعول به أول (أ 
 مفعول به ثان (ب 
 مفعول مطلق (ج 
 مفعول ألجله (د 
 مفعول معه (ه 

 
 من صالة الفرد بسبع وعشرين درجة. لفظ "أفضل" مذكر، ومؤنثه .... أفضلصالة اجلماعة  (18

 فاضلة (أ 
 فضلة (ب 
 ُفْضَلى (ج 
 فضيلة (د 
 أفضلة (ه 

 
 اسم فاعل من )خوف( حينما صيغ إَل وزن )أفعل( فهو ..... (19

 خائف (أ 
 خُموف (ب 
 خُميف (ج 
 فخُما (د 
 خايف (ه 

 
 ديننا اإلسالمي على العلم ورغب فيه ونوه ِبكانة أهله وأعلى من قدرهم.  حثلقد  (21

 شجع (أ 
 بّْي  (ب 
 أشار (ج 
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 كتب (د 
 أكرم (ه 

 
 .والعافية الصحةاحلمد هلل الذي أطعم علينا   (21

 فاعل (أ 
 مفعول به (ب 
 نعت (ج 
 خرب (د 
 مبتدأ (ه 

 
 .طقونتنأال تأكلون مالكم ال (22

 تعرفون (أ 
 تعلمون (ب 
 ترجعون (ج 
 تتكلمون (د 
 تستمعون (ه 

 
 أكمل الجمل اآلتية بأنسب الكلمات الموجودة!

 من بيته .... يشرتي أمحد الدواء ِف (23
 صيدلية قريبة -أ
 الصيدلة قريبة -ب
 الصيدلة قريب -ج
 صيدلة القريبة -د
 صيدلة قريب -ه
   الرياضية اجلسمية والروحية، ومن الرياضة الروحية .... ينصح األطباُء بالتدريبات (24

 تالوة األذكار -أ
 السباحة املنظمة -ب
  الراحة -ج
 اجلري السريع -د
 النوم والراحة -ه
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 إن رمضان شهر عظيم، فيه تغفر الذنوب ويضاعف ...، ويستجاب الدعاء (25
 اخلطيئة -أ
 الثواب -ب
 الذنب -ج
 اإلمث -د
  سادالف -ه
 ...  الصائمون كل يوم من األكل والشرب وغري مها من املفطرات.. (26

 يبيح -أ
 يدع -ب
 جيوز -ج
  ميسك -د
  يكره -ه
 . إذا كان الصيام يضّرهم..املريض واملسافر واحلامل واملرضع والشيخ الكبري .. (27

 يفطرون -أ
 يصومون -ب
 ميسكون -ج
 يصلون -د
   يزكون -ه
 ....ِف السنة اهلجرية اثنا عشر شهرا عدد (28

 األشهرة -أ
 األشهار -ب
 الشهور -ج
 الشهريات -د
  الشهرون -ه
 اإلنسان بفطرته ًيُِسُّ أنه مثل غريه، و .... من يتعاَل عليه جبنسه أو لونه أو ماله أو حسبه أو نسبه. (29

 يرغب (أ 
 يتفق (ب 
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 ًيبّ  (ج 
 يكره (د 
 يرحب (ه 
 لعربية فصيلة من فصائل اللغات ....اللغة ا (31

 احلامية -أ
 الشامية -ب
 السامية -ج
  األوربية -د
 األردية -ه

            )للقرآن أمساء كثرية منها: الفرقان ؛ ألنه فَرق بْي احلق والباطل، والذكر احلكيم، والكتاب، والنور((  (31
 :تتحدث العبارة عن

 معاين القرآن الكري   -أ
 سور القرآن الكري  -ب
 أمساء القرآن الكري -ج
 حكمة القرآن الكري -د
 حكمة القرآن -ه

 ))للقدس منزلة عظيمة عند املسلمْي ؛ فهي أوَل القبلتْي، ومسرى الرسول صلى اهلل عليه وسلم(( (32
 :هذه العبارة توضح مكانة القدس

 الدينية -أ
 التارخيية     -ب
 التجارية   -ج
 سياسيةال -د
 االقتصادية -ه

 :))يتبادل املسلمون التهاين ِف األعياد((. هذه العبارة تعين  (33
 يهنئ املسلمون كل منهم اآلخر -أ
 يساعد املسلم أخاه املسلم -ب
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 يلقي املسلم على أخيه املسلم التحية  -ج
 يسلم املسلمون كل منهم اآلخر -د
 املسلمون كل منهم اآلخريفكر  -ه

 
ما أكل أحد طعاماً قط، خرياً من أن يأكل من عمل يده، وإن نيب ” ))قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:   (34

 :نفهم من هذا احلديث أن            ((. اهلل داود   عليه السالم   كان يأكل من عمل يده
 الطعام مفيد  (أ 
 العمل مهم    (ب 
 املال فيه خري (ج 
 املال مهم (د 
 مالعلم مه (ه 

 :))قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: "ما أنزل اهلل داًء إال أنزل له الدواء"(( ِف هذا احلديث دعوة إَل (35
 البحث عن الداء   -أ
 لصرب على املرض ا  -ب
 البحث عن الدواء    -ج
 الشفاء من اهلل -د
 الشكر بالدواء -ه

 (( ما موضوع هذه العبارة؟ يه نزل القرآن الكري))فيه ليلة القدر، اليت هي خري من ألف شهر، وف  (36
 ليلة القدر  -أ
 شهر رمضان     -ب
 نزول القرآن    -ج
 رمضان خري من ألف شهر  -د
 ألف شهر ِف اإلسالم -ه

 
 بعضهم.-الّتصال-مظاهر-الناس-أهمّ -ببعض-الثقافة (37

 اللغات أهم الثقافة مظاهر الّتصال الناس بعضهم ببعض -أ
 اللغات أهم مظاهر الثقافة الّتصال الناس بعضهم ببعض -ب
 أهم مظاهر الثقافة اللغات الّتصال الناس بعضهم ببعض -ج
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 أهم مظاهر اللغات الثقافة الّتصال الناس بعضهم ببعض -د
 أهم مظاهر التصال  اللغة الثقافة الناس بعضهم ببعض -ه

 
 دروسهم -تهدينجم–لوالديهم  -ومطيعْي–ِف -كان   -التالميذ (38

 التالميذ جمتهدين ِف دروسهم ومطيعْي لوالديهمكان  -أ
 كان التالميذ مطيعْي ِف دروسهم وجمتهدين لوالديهم -ب
 التالميذ كان جمتهدين ِف دروسهم ومطيعْي لوالديهم -ج
 التالميذ جمتهدين ِف دروسهم وكان مطيعْي لوالديهم -د
 تهدين ِف دروسهمجم التالميذ كان مطيعْيلوالديهم  -ه

 
 حثّ  -السعي-على -اإلسالم  -طلب -إليه–العلم -و  (39

 طلب العلم حّث إليه اإلسالم على والسعي  -أ
 طلب العلم إليه حّث اإلسالم على والسعي  -ب
 حّث اإلسالم السعي على طلب العلم وإليه -ج
 حّث اإلسالم على طلب العلم والسعي إليه -د
 حّث إليه اإلسالم والسعيعلى  طلب العلم -ه

 
 األطباء -التخدير-املرضى-اجلراحة -بأعمال  -يقوم–لعالج  -و (41

 يقوم األطباء بأعمال واجلراحة لعالج التخدير املرضى -أ
 يقوم األطباء بأعمال التخدير واجلراحة لعالج املرضى -ب
 األطباء يقوم لعالج املرضى بأعمال التخدير واجلراحة  -ج
 طباء يقوم اجلراحة لعالج املرضى وبأعمال التخديراأل -د
 اجلراحة لعالج املرضى وبأعمال التخدير األطباء يقوم -ه

 
 ، فهذه اآلية تشري إَل أسلوب..... وبالوالدين إحسانا(قال اهلل تعاَل ) (41

 التمين (أ 
 االستفهام (ب 
 األمر (ج 
 النهي (د 
 النداء (ه 

 
(. لفظ "إمنا" يدل إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوىليه وآله وسلم )قال الرسول صلى اهلل ع (42

 على أسلوب.....
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 اإلطناب -أ
 اجملاز -ب
 اإلجياز -ج
 املساواة -د
 القصر -ه

 
 . كلمة "املاء" هي .....أنا كاملاء إن رضيت صفاءً  (43

 وجه شبه -أ
 طرفا التشبيه -ب
 املشبه -ج
 املشبه به -د
 السجع املتوازي -ه

 
 اللغة العربية إحدى اللغات الرمسية املهمة، وقد .......سكان اجلزيرة العربية منذ قدي   (44

 تكلم فيها -أ
 تكلم إليها  -ب
 تكلم معها -ج
 تكلم هبا -د
 تكلم عليها -ه

 
 كانت أوربا أقل ... من األندلس عندما كانت َتت حكم املسلمْي   (45

 تقدميا -أ
 تقدم -ب
 تقدما -ج
 متقدما -د
 تقدي -ه
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 ترجم ما يأتي إلى اللغة العربية
46)  “peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah dalam berucap” 

 حفظت لسانك واحرتزت من قولك -أ
 احفظ لسانك واحرتز من قوله -ب
 حفظت لسانك وحفظت  من قولك -ج
 احفظ لسانك واحرتز من قولك -د
 احفظ لسانك  وَتفظ من قوله -ه

 
47)  “saya tertidur di masjid” 

 أصابين النوم ِف املسجد -أ
 ِف املسجد أرادين النوم  -ب
 غلبين النوم ِف املسجد -ج
 أشارىن النوم ِف املسجد -د
 عمدين النوم ِف املسجد -ه
48) “ apa yang kamu keluhkan?” 

 عما تشكو؟ -أ
 على ما تشكو؟ -ب
 ِبا تشكو؟ -ج
 إَل ما تشكو؟ -د
 مما تشكو؟ -ه
49) “ tatatilah aku selama aku taat pada Allah” 

 أطيعوىن ألين مطيع باهلل -أ
 أطيعوين ما أطعت اهلل -ب
 أطيعوين مازلت أطعت اهلل -ج
 أطيعوين إلطاعة اهلل -د
 أطيعوين حملبة اهلل -ه
51) “Allah menentukan rizki mereka” 

 قدر اهلل الرزق هلم -أ
 هدى اهلل الرزق هلم -ب
 أعطى اهلل الرزق هلم -ج
 من اهلل الرزق هلم -د
 مت اهلل الرزق هلم -ه


