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 ]مزكٌ 2[

 
2 x 1m = 2m 

 

اهلل صالءًٓ نذادًٓ بْلً ككواساءندّا بْقيت 
 تْمبًٍْ -نذادًٓ تْمبِْ-
 نذادًٓ الغٔت داٌ بْمٕ -
                       نذادًٓ صٔاؽ داٌ مامل-

(i) (a) 1 

 ]مزكٌ 4[

 
2 x 2m = 4m 

 دّا نؿيتٔػً بْلً نؿذ ماءىضٕ
ٍارٖ ,مٔػضْ, بْلً داٌ  ,داؾت مييتْنً ؾزداليً ّقتْ-

 اضز ممْدٍهً نَٔذّؾً ماءىضٕ.تاٌٍْ
نؿذ اٍلٕ ؾالٓزٌ دالؤت داٌ ؾػنبارا دؾادؽ  صباضاٖ ؾيذّاٌ-

 ؾاصري.
ؾذ ّقتْ مامل. ميزغٕ بْمٕ-

(ii)   

 ]مزكٌ 6 [

 

 
3 x 2m = 6m 

داٌ قذر 
تتايف اٖ  ماءنسي اهلل تلُ ميذادٓهً نَيذم داٌ نناٍْاٌ نؿذ

صيذٓزٖ. ماءنسي اختياربزضيتْؽ نؿذ اّصَا داٌ 
الكزءاٌ 

 درفد ايسيثكران معين دان /, بوكن خملوق قذٓهنالو اهلل ٓؼ -

 هللا

(iii) اّرؽ ٓؼ مالنْنً دّصا بضز
 اّرؽ ٓؼ مالنْنً دّصا بضزتتـ دأغضـ صباضاٖ -

صتٔنؿل دغً  مريكصهرياخ دٖ مئػضل دىٔا اهلل انً مجٔكضا 
انً دماصْقهً نذامل  مريك خدّصا ٓؼ دالنْنً داٌ 

 شرض.

 (b)  

 ]مزكٌ 4  [

 
2 x 2m = 4m 

  :دّا ؾزاىً علناء علنْ نالو دامل ممؿزتاٍيهً عكٔذٗ اّمت إصالو

 بزسذَهً دلٔل عكلٕ داٌ ىكلٕ/صالُ  فهمنبزاىٕ مييتؼ  مريك -
 دامل ؾلباضاٖ بٔذؽ.    / ۲ميْلٔط نتاب مريك -

     دْاؾً ٓؼ مياصبُ دتزميا((

(i) 

 
 
 
 
 

(c)  
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 عمماء ]مزك4ٌ  [ 
بزفهدافت نص متصابًات)ِد اهلل( تّدم فزلُ عمماء 

مجزيهو معهاخ نفد اهلل
 عمماء

بزفهدافت نص متصابًات)ِد اهلل(  فزلُ دتأَِلهو خمف عمماء
 نفد

(ii) (c)  

 

 ]مزنُ 2[
1 x 2m = 

2m 
 اِالٌ   مكصْد الكٔاظ  

مثاماكو مسئلٌ ِغ تّذق دجلسلو حلُمث دامل نص كزاى  -
    تزدافت فزساماءى علٕ فذ كذَا مسئلٌ تزسبُت.

 

(i) (a) 2 

 ]مزنُ 4[
4 x 1m=4m 

 :خْىتِْ قٔاظ
 آز تاؾاٖ/تْام/دادِ     -

  نؿذ ارم دقٔاصهً  -

 ممابْقهً نزاٌ   -

 اّلُٔ آت  آز تاؾاٖ/تْام/دادِ ادالُ سزاو -

@ 
 آز تاؾاٖ/تْام/دادِ :  -

 ارم : األصل -

 ممابْقهً : عل٘ -

 سزاو : سهه  األصل -

(ii)   

     

 ]مزنُ 4[
ISI=2X2m2  

 دّا بَاضني صذ الذرائع بضزتا خْىتِْ:
 تُنسّوصضْاتْ ٓؼ ؾضيت ممباّا نبْرّقً صؿزتٕ ممبْاؽ  -

 (b)  
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 نذامل صْغاٖ

صضْاتْ ٓؼ بضز ننْغهٔيً ممباّا نبْرّقً صؿزتٕ ميذْال  -
 اغضْر نؿذ ؾنبْات ارم

دْال  صضْاتْ ٓؼ  بزننْغهٔيً  ممباّا نبْرّقً صؿزتٕ -
 بلٕ بزتػضِْ نزاٌ بْلُٔ ميذّرّؽ نؿذ ربا.

مػضالٕ لْبؼ  صضْاتْ ٓؼ  دارؽ  ممباّا نبْرّقً صؿزتٕ -
 سْماءناّلُٔ  داللُءٓٓؼ دارؽ  ۲دمتؿت

 :سهْو ٍْتؼ اىتارا امحذ داٌ علٕ ]مزنُ 6[

 سهْمح، تٔاد ٍْتؼ اىتارا امحذ داٌ علٕ -
 مػٔهْت قاعذٗ اصتصشاب-
مػضْىانً دلٔل ٓؼ تلُ دتتؿهً ؾذ ماظ اللْ صَٔػضا اد  ِتءِا-
 بارّ ٓؼ مػْبَح. لدلٔ
 نريا تٔذم بزٍْتؼ، صالضٔناٌ تٔاد بْقيت دٖ بزٍْتؼصضأّرؽ د-
صضأّرؽ ميذعْى دٖ ؾزىُ بزٍْتؼ دغيح، دعْاءٌ دتْلل  دو  -

 صأىذآح دٖ تٔذم داؾت ميْجنْقهً بْقيت تزٍادف دعْاءٌ آت
 اّلُٔ آت علٕ تٔذم ّادب ممبآز ٍْتؼ امحذ -
 

 (c) 
 
 
 

 ]مزنُ 2[

 

 لفظ-
 تّاد فغّهت۲

(i)   

 ]مزنُ 2[

 

 لفظ 
   (ii) دغوِغ
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 ]مزنُ 2[
1 x 2m=2m 

صالءًٓ اىل ٓتٔه درؾذ ٍْرآً آ٘ دأتط" مكصْد
 قْو ؾزمؿْاٌ-
 ۲ضْلْغً ناىل-
 اّىتْم ميتذبري ناءَفاِاءىاّرؽ ٓؼ تٔذم ممؿْثاءٖ -

 (a) 3 

     

 ]مزنُ 4[
4 x 1m=4m 

-" 
 اّلُٔ ال اليأٍ٘ ممباّا مكصْد الرغً ددهولوءيٓؼ  مضارع فعل -
 صتٔاف الرغً ادالُ سزاو-
 اّلُٔ آت,سهْو مجزٍهً ٍزتا اىل ٓتٔه صبلْو دْٓاصا ادالُ سزاو.-

 (b)  

 ]مزنُ 6[
3 x 2m=6m 

 :نلبًَٔ مػْرّظ ٍزتا اىل ٓتٔه تيض
داٌ  منجاضنزاٌ تلُ  /مريك مريضاءياهلل انً ممربنيت داٌ -

 مملَٔارا اىل        
  .ٓتٔه دغً باءٓل  

 دغً خارا ٓؼ صالُ داٌ مجلْٔٓؼ /ّرّظ أمػٔلكهً ٍزتا آت د-

ٍزتا اىل  فنجاضاىتارا ّالٕ اتاّ  /مزاؾتهً ٍْبْغً صل٘ الزسٔه-
 ٓتٔه آت صيذٓزٖاىل   ًٓتٔه دغ

 دُافو ِغ سسُآ ۲ماى -

 (c)  

     

 ]مزنُ 4[
: 

 فهسلُرى روبريك
 دافت مثاتاكو اِسْ مزكٌ  
 دافت مثاتاكو اِسْ داى يُراِو رِغلس مزكٌ  

 دافت مثاتاكو اِسْ  داى يُراِو لغلفمزكٌ 
دافت مثاتاكو اِسْ  يُراِو لغلف داى مزكٌ 

 كسّمفُلو
 

(i) (d)  
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 جُافو :خُنتٍُ 

فهذاض انل ِتّم ِغ نآ دسزامهو مغمبّل يزتا انل ِتّم  
 تزسبُت

 نذُالْ اَنتُم نضُناءى انل ِتّم دباٍَ داضاءنح. -
نسو فزبُاتهح اِت داغضف مهظالّمْ انل  ِتّم درفد ممفزاَلٌّ  -

 سل مطلكح/ انو مجببهو نًّدَفو انل ِتّم اِت تزبّار
انو مهزميا عذب عكّبٕ مغمبّل يزتا  نسّمفُلهح فزبُاتو تزسبُت-

 انل ِتّم.
     

،  ٍزتا تزصبْت بزاد دتاغً ؾيذاضاخ (1m)تؿضري الكزطيب ميْرّت- 
 (1m)داٌ مزٓو مػاّصٕ ٍزتا تزصبْت

 مزِو، نزاٌ ٍزتا تزصبْت دتاغً  (1m)ميْرّت تؿضري املييري-
(1m)/ 

 مزِومملَٔارا ٍزتا تزصبْت صباضامياٌ  مزِوصباضاٖ ضالكً اضز 
 (1m)صيذٓزٖ مزِومملَٔارا ٍزتا 

 (e)  

 ]مزنُ 2[
2 x 1m=2m 

 :دامل صالٔ شومفصُد 
مالكُكو صالٔ سفزتْ لُفا بّلغو ركعٕ،  نتّوكأداءى تزالالٓ اتاَ تزلُفا -

 ممباخ الفاحتٕ داى سباضاِث
(a) 4 

    

 ]مزنُ 4[
4 x 1m=4m 

 : داتس حلُم درفذ  طستهباّمغ علماء ارا خ
 "   " ّلٔنب "نلن٘  "    -
 ٓؼ دصزتأٖ الو االمز  -
 ميْجنْقهً ؾزٓيتُ  ّادب -
  سهْو  مػَٔلػهً عو  دامل صالٗ ادالُ ّادب   -

(b)  
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 ]مزنُ 6[
3 x 2m=6m 

 : سحُد تالَٔ دغودانتارا سحُد سًُٓ فزبّذاءى  تّض
 صذْد تالّٗ  صذْد  صَْٖ

. ممباخ " صبشاٌ مً الٓياو ّال 1
 ٓضَْ "

" سجد وجهى لمذي خمكه وصىره . ممباخ 1
وشل مسعه وبصزه حبىله وقىته 

 "أحسن  فتبارك اهلل

 . دالنْنً نتٔو دامل اتاّ لْار صالٗ .2 . دالنْنً نتٔو دامل صال2ٗ

. دمسؿْرىانً دغً دّا نالٕ 3
 صذْد

 صهالٕ صذْد . . دمسؿْرىانً دغ3ً

  شو. صبب تزلْؾا اتاّ تزالالٖ , 4
 . اتاّ مئػضلهً صي٘ 

 . دالنْنً نزاٌ ممباخ  صْرٗ الضذذٗ .4

  

(c) 

 

 ]مزنُ 4[
2 x 2m=4m 

 فهسلُرى روبريك
 دافت مثاتاكو اِسْ مزكٌ  
 دافت مثاتاكو اِسْ داى يُراِو رِغلس مزكٌ  

 يُراِو لغلفدافت مثاتاكو اِسْ  داى مزكٌ 
دافت مثاتاكو اِسْ  يُراِو لغلف داى مزكٌ 

 كسّمفُلو
 خُنتٍُ جُافو :

 بلّاَ دكًهذقْ مغُلغْ مسُال رَكُى تزسبُت -

 داى دسُنتلو سحُد سًُٓ -

سًُٓ  صذْد / مزَفاكو رَكُى صالٔ   باخاءىاِو كزاى  -
 داى سبلُم  اخريسلفس ممباخ حتّٕ دالكُكو  ِغ دَا كالْ سحُد اِالٌ

 سبلُم ممربٓ سالم

كسّمفُلهث، دغو مالكُكو سحُد سًُٓ دافت مهحادِلو صالٔ  -
 لبٌّ مسفُرنا.

 

(d) 
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 ]مزنُ 4[
2 x 2m=4m 

 :مهذاض نسمفُرناءى صالٔ دافت فاناِو ِغ بزسٌّسذٌ اندا باضاميانا  دَا

دافت مهذاَيهو  نّت ضغضُاى درٓ شّطاى  / نزاى  فاناِو ِغ بزسٌّ -
 شّطاى مجُنآ فزنارا ِغ نُتُر داى جنّس.

مهذادِهو نّت سلّسا اَنتُم بزعبادٔ / ِغ بُلٌّ مجببهو  فاناِو ِغ بزسٌّ -
 مهُمفُنو سفهٍُ فزياتني نفد صالٔ. دافت نّت

ادالٌ فزنارا ِغ دسُناءٓ اهلل، اَلٌّ اِت دغو  فاناِو ِغ بزسٌّبز -
  ح انو ممهُيْ شزط نسمفُرناءى صالٔ.مالنُنه

 

(e)  

1 x 2m=2m

 :مكصُد نّابٕ دامل عبادٔ سر
 /تتايف سر سسأَرغ اِت تّدم مغزدانو سر دغو سهدِزٓ  -

 دنزدانو اَلٌّ اَرغ الءِو سام اد مساس ماسٌّ يّدَف اتاَ ستلٌ دٓ
مهّغضل دنّا 

5 

2 x 2m=4m  نائب سر مستّلٌ تلٌ مهُناِهو سر اَنتُم دِزِح دغو مسفُرنا 
نائب سر يهدقلٌ مهّتهو سر اَنتُم اَرغ ِغ دَانّلْ  
نائب سر يهدقلٌ مالنُنو عبادٔ سر اَنتُم سأَرغ سًاز فد   

ساتُ مُسّم 
نائب سر يهدقلٌ مهدافت نإِذِهو درفد اَرغ ِغ دسادّهو   

اَنتُقح دو دٓ ماسٌّ يّدَف
نائب سر بزإسزام دمّكات اَرغ ِغ  دسادّهو اَنتُقح  
اَرغ ِغ  دنّابًهو سر بلُم مالنُنو سر الضْ  
سضاال فزبلهذاءى نّابٕ سر يهدقلٌ مهخُنُيف  
مالنُنو نائب سر مستّلٌ سأَرغ ِغ خُنُف نأيلني اَنتُم  
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مزنٌ  : رًٍ / ضادآًدئط معامل٘ ()

2 x 2m=4m

 سهمٕ نًارَسو ريو : دَا
اّىتْم مٔكٔيهً تْاٌ ؾْثا ٍْتؼ بَاّا ٍْتػح تٔذم انً ٍٔلؼ صهرياخ  -

اّرؽ ٓؼ بزٍْتؼ آت تٔذم ميذلضهً ٍْتػح.بارؽ ٓؼ دضاداٖ آت انً 
دأمبٔل صبآل دْملُ باضٕ ٍْتؼ آت. صلبَٔح انً ددْال داٌ ٍزضاخ 

 دؾْلؼ نؿذ اّرؽ ٓؼ بزٍْتؼ.
اّرؽ ٓؼ صاغت ممزلْنً ّاؽ اّىتْم نضْىاءىح ٓؼ  -ممبيتْ اّرؽ-

صاغت ميذصل.

2 x 2m=4m

صتلُ  ٓؼ ىغْس حتزٍادف اصرتٓ امريدالنْنً اّلُٔ  صؿاتْتحٓؼ  ۲لػهُ
 ضاضل ميصٔشتٔح دغً خارا ٓؼ باءٓل صالًٓ بزخزاٖ:

 صْؾاٖ آضرتٖ صذر انً نضٔلؿيح /اصٔػهً متؿت تٔذّر -
دغً تٔذم ميخذرانً ماٌ اغضْتا /دٔو بزدضٔل ممْنْل آضرتٖ  -

تْبٍْح.

(c)

مزنٌ 
2 x 2m=4m

عنلن برفوليضامي دافت مغورغكن مسائلة سوسيال سفرتي زنا دامل 
 مشاركت .

 :سذٌ اندا باضْ مجُنُغ فزثاتاءى دأتس دَا
نزاٌ ىؿضْ   يزنً اّلُٔ اهللبمأىضٕ داؾت مٔالْرنً ىؿضْ نذالً ٓؼ د-

 ؾزنارا ٓؼ دخضُ اّلُٔ اهلل-بْلُٔ ميذّرّؽ درؾذ مالنْنً ؾزنارا
صٔ٘ ٓؼ انً ممباّا نؿذ ننْصيًَ دغً مع ؽ تزدبلمػٔلكهً صضأّر -

نزاٌ داؾت مميٍْٕ ؾطزٗ صضأّرؽ ٓؼ إٓػني بزنًَْٓ.  / ٍٔذّف

(d)

2 x 1m=2m

 :دَا رمحٕ ِغ دباَا اَلٌّ إسالم
 رمحٕ عكل-رمحٕ يذإِ      -
 رمحٕ عبادٔ-رمحٕ امياى       -
رمحة اخالم-رمحٕ علمُ      -

(i) (a) 6 

(ii) : رمحٕ عبادٔ دَا
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2 x 2m=4m  صالٔ دافت بزيُبُغ دغو اهلل سخارا لغسُغ سفزتْ ماللؤٓ  -
دبزٓ ضهذزى فاياال اَلٌّ اهلل أتس سضاال عملو باءِل ِغ دالنُنو. -

دافت مهذاَيهو دِزٓ درٓ فزبُاتو نذْ داى مُغهز سفزتْ سنا
 انتارا فزِهسّف فزاَنداغو إسالم ادالٌ العدالٕ :

 تزسبُت :فزِهسّفسالِو ِغ دَا 
 (1m)تّدم مُّسًهو  /عدم احلزز  -

 (1m)دامل عبادٔ صالٔ, فُاسا, حخ داى الءِو سفزتْ :  -
 (1m)سذِلّت تغضُغحُاب /قلٕ التلالّف - 
صالٔ ياث لّم َقتُ, فُاسا ياث سبُلو, حخ ياث سلالْ  سفزتْ : -

 سعمُر يّذَف باضْ ِغ ممفُ, سكأ باضْ سسّاف ِغ خُكُف نصاب.

(1m) 

 (1m) اىضْر-بزاىضْر /ٓع التذرز يف التغز- 
  (1m) اىضْر-صؿزتٕ: ؾػشزامً ارم صخارا بزاىضْر -

  (1m) مٔلْرِّ/الغنْل - 
 مزغهشمٕ اصؿٔو عكٔذٗ, عبادٗ, ميانش٘ , معامل٘ داٌ ديآ٘ -

 (1m)  ) تتـ ( داٌ مزّى٘ ) اجنل ( تزداؾت نشىضٔـ  -

(b) 

2 x 2m=4m

 ٓؼ بْلُٔ دالنْنً اّلُٔ مجاع٘ سر: طىافّا دئط د
 رّنٌْ باضٕ عبادٗ سر داٌ عنزٗ طىاف:آالُ  إفاضةطْاف -
صالمت داتؼ ٓؼ دالنْنً اّلُٔ صتٔاف  طىافقذّو :آالُ  وافط-

 اّرؽ ٓؼ بارّ مسؿاٖ دمه٘.
بٔال ماظ ٓؼ -بٔاظ ٓؼ دالنْنً ؾذ بٔال طىافصي٘ :  طىاف -

 دسُناءٓ
 تٔػضلصالمت  طىافّداع :  طىاف -

(c)

(i) فهسلُرى روبريك (d)
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 فّلًّودافت مثاتاكو  مزكٌ  
 داى يُراِو رِغلس  فّلًّو دافت مثاتاكو  مزكٌ  

 يُراِو لغلف ساتُ داى   فّلًّو دافت مثاتاكو مزكٌ 
يُراِو لغلف داى   داى ساتُ فّلًّو دافت مثاتاكو مزكٌ 

  كسّمفُلو
 يُراِو لغلف  داى دَا فّلًّو دافت مثاتاكو مزكٌ 
يُراِو لغلف داى   داى  دَا فّلًّو دافت مثاتاكو مزكٌ 

  كسّمفُلو
 خُنتٍُ جُافو :

-
 ٓؼ بزؾػاملً مطىفنزاٌ  - 
داؾت ممبيتْ مجاعُ دامل صتٔاف مضائلُ ٓؼ دٍذايف-

 ٍزضاخ لبُٔ مْرِ درؾذ ؾانٔر 
 اّلُٔ نبآكً اّرؽٓؼ ممؿْ دبآز -
نزاٌ  ادالُ لبُٔ باءٓل بزبيذٓؼ  نضٔنؿْليح,  -

نبآكً مجاع٘ سر تٔذم بزؾػاملً داٌ نبآكً درؾذ مزٓو تٔذم 
 بزنننؿْاٌ .

-
 دارم ٍْتٔل لبُٔ دنت دغً مضذذ احلزاو-
 ممْدٍهً محاع٘ بزاّلؼ الٔل ننضذٔذ-
 نالٕ ْم عنزٗ دصذٓانً ؾػػهْتً ؾزخْما دصذٓانً اّىت -
 اجينيمجاع٘ سر داؾت مالنْنً عنزٗ لبُٔ درٖ صهالٕ دباِّ ؾػيذالني -
نزاٌ  ادالُ لبُٔ باءٓل بزبيذٓؼ  نضٔنؿْليح,  -

دارم ٍْتٔل لبُٔ دنت دغً مضذذ احلزاو داٌ ؾػػهشتً ؾزخْما 
 نالٕ. دصذٓانً صبآل 
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