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MODUL ISTIMA’ (FAHMU AL-MASMU’) 

 

Bahasa Arab memiliki empat kemahiran berbahasa (maharatul lughoh), yaitu: 

kemahiran menyimak (maharatul istima’), kemahiran berbicara (maharatul kalam), 

kemahiran membaca (maharatul qira’ah), dan kemahiran menulis (maharatul 

kitabah). Kemahiran tersebut terbagi menjadi reseptif dan produktif, kemahiran 

reseptif yaitu kemahiran untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami 

bacaan (kemahiran mendengar dan membaca), sedangkan kemahiran produktif yaitu 

kemahiran menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan 

(kemahiran berbicara dan menulis). 

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa kemahiran mendengar adalah 

kemampuan seseorang dalam memahami kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra 

bicara atau media tertentu. Kemampuan ini sebenarnya dapat dicapai dengan latihan 

yang terus menerus untuk mendengarkan perbedaan-perbedaan bunyi unsur-unsur 

kata (fonem) dengan unsur-unsur lainnya menurut makhraj huruf yang betul, baik 

langsung dari penutur aslinya maupun melalui rekaman. 

Kemahiran menyimak(maharatul istima’), mempunyai peranan penting 

dalam keterampilan berbahasa karena istima’ merupakan sarana pertama kali dalam 

pemerolehan bahasa selanjutnya. Dari istima’ kita dapat mengungkapkan apa yang 

telah kita simak dari pembicara dengan cara berbicara, membaca dan menulis. Dari 

istima’ pula kita dapat mengenal mufrodat, dan tarkib guna menunjang keterampilan 

bahasa selanjutnya. 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang bunyi lisan 

dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk 

memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang 

disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

Proses menyimak memerlukan perhatian serius. Ia berbeda dengan 

mendengar atau mendengarkan. Menurut pendapat Tarigan, “Pada kegiatan 

mendengar mungkin si pendengar tidak memahami apa yang didengar. Pada kegiatan 

mendengarkan sudah ada unsur kesengajaan, tetapi belum diikuti unsur pemahaman 
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karena itu belum menjadi tujuan dari mendengar. Kegiatan menyimak mencakup 

mendengar, mendengarkan, dan disertai usaha untuk memahami bahan yang 

disimak. Oleh karena itu dalam kegiatan menyimak ada unsur kesengajaan, perhatian 

dan pemahaman, yang merupakan unsur utama dalam setiap peristiwa menyimak. 

Penilaiannya pun selalu terdapat dalam peristiwa menyimak, bahkan melebihi unsur 

perhatian. 

Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat, yaitu terdiri dari 

empat peringkat: 

a. Mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Individu mendengar bunyi dari unsur- 

unsur luar yang sengaja dihasilkan dengan maksud tertentu. 

b. Memahami bunyi bahasa tersebut. Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan 

dengan maksud tertentu. 

c. Menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Di peringkat ini pendengar 

menguasai makna beberapa deretan bunyi, dapat memahami persamaan arti 

dan kelainan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain, 

antara satu rangkai kata dengan satu rangkai kata yang lain dalam bahasa yang 

sama. 

d. Bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. Peringkat ini hanya akan 

terlaksana setelah pendengar melalui ketiga peringkat sebelumnya. 

 
Jenis-jenis bentuk soal Istima’: 

a. Mendengar arahan. Para pelajar mendengar arahan yang diberi dan bertindak 

balas terhadapnya. 

b. Menjawab soalan kefahaman. Para pelajar mendengar soal yang dikemukan dan 

kemudian diminta mengenal pasti jawaban yang diperlukan. 

c. Mendengar untuk mendapatkan maklumat. Dalam latihan ini para pelajar 

memperhatian bagian-bagian tertentu dari apa yang mereka dengar. 

d. Membuat ringkasan. Para pelajar mendengar sesuatu bacaan, kemudian 

membuat ringkasan tentang apa yang telah didengar. 

e. Menyelesaikan masalah. Para pelajar mendengarkan suatu masalah, kemudian 

diminta berbincang bersama-sama rekan mereka untuk mengatasi masalah 

tersebut. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ujian Istima’ adalah: 

1. Soal-soal istima’ hanya sekali dibacakan atau sama sekali tidak ada pengulangan (Jadi, 

perhatikan dengan seksama). 

2. Soal Istima’ ditujukan untuk mengukur kemampuan memahami makna, pengertian, 

penalaran logis atau kesimpulan dari sebuah pernyataan/kalimat yang 

diperdengarkan. 

3. Soal Istima’ ditujukan untuk mengukur kemampuan memahami maksud, topik, 

penalaran logis, kesimpulan dan makna tersirat dari dialog singkat antara dua orang. 

4. Soal Istima’ ditujukan untuk mengukur kemampuan memahami maksud, topik, 

penalaran logis, kesimpulan dan makna tersirat dari dialog panjang antara dua orang 

atau lebih dan atau alenia pernyataan. 
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CONTOH LATIHAN SOAL KETERAMPILAN MENYIMAK (ISTIMA’) 

 

  اخرت من األجوبة اآلتية اليت مسعتها من الشريط! 

 على األحكام الشرعية أ. إن للمسلمني نظاما سياسيا مبنيا  . ١
  ب. أصبح النظام السياسي جزءا ال يتجزأ من أساليب احلكم

لنظام السياسي املبين على األحكام الشرعية   ج. اهتم املسلمون 
ساليب احلكومة كما اهتموا بنظامها السياسي   د. اعتىن املسلمون 

 أ. الوقت األنسب لالجتهاد للدراسة ما قبيل االمتحان . ٢
  جيتهد الطالب يف دراستهم إال إذا كان موعد االمتحان قريباب. ال 

جلد واالجتهاد ما قبيل االمتحان  ج. يف غالب األحيان يستعد الطالب ملراجعة الدروس 
   د. االمتحان قد يؤدي الطالب إىل اجلد والنشاط يف الدراسة

 أ. دوام العمل للموظف احلكومي ست ساعات  . ٣
  يعمل من الصباح حىت النهار  ب.املوظف احلكومي نشيط ألنه

  ج. ال بد للموظف احلكومي من أن يعمل يف املكتب طول النهار 
 د. ال يعمل املوظف احلكومي يف اإلدارة إال بعد الثامنة صباحا وينتهي من العمل يف الثانية 

 أ. إذا أصابك الزكام ال جيوز لك االستحمام يف املطر . ٤
س بك   تحمام يف املطر االس ب. إذا مل يصبك الزكام فال 

 ج. االستحمام يف املطر سبب من أسباب الزكام
  د. الزكام مرض من األمراض الذي يصيب الناس كثريا يف موسم املطر

لنسبة إىل العمل بعد الغد . ٥  أ. العمل على وقته أحسن 
خري العمل قبل الغد   ب. جيوز لك 

  ج. من املفروط عدم التأجيل يف القيام بعمل معني 
 د. إن تعمل عملك اليوم يف الغد تكن من املتأخرين  

م اإلجازة من االمتحان . ٦  أ. يعود الطالب إىل قراهم بعد أ
  ب. بعد االمتحان يرجع الطالب إىل قراهم ألن اإلجازة قصرية
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م العطلة بعد االمتحان   ج. إمنا يرجع الطالب إىل قراهم يف أ
يت للطالب فرصة الرجوع إىل القري م اإلجازةد. ال   ة إال بعد أ

تمع . ٧ دة الوزن لبعض أفراد ا  أ. قد تؤدي األخطاء يف ممارسة التغدية إىل ز
  ب. قد جتعل املمارسة اخلاطئة يف الطعام عدم ارتفاع الوزن لبعض الناس 

تمع بسبب العادة السيئة يف الطعام    ج. ال يزيد وزن بعض أفراد ا
 م اخلاطئة يف التغدية   د. ينقض وزن بعض الناس عند ممارسته

 أ. أخذت جامعتنا بناء اجلامع بعد االنتهاء من بناء املكتبة  . ٨
  ب. شرعت جامعتنا يف بناء املكتبة عند وضع خطة لبناء املسجد
  ج. قبل بناء املكتبة كانت جامعتنا مل تضع أي خطة لبناء املسجد

   د. بنيت املكتبة بعد بناء املسجد
 الرسالة إال عند احلصول على درجة املاجستري أو الدكتورة أ. ال يشرتط إعداد  . ٩

  ب. من شروط وضع الرسالة نيل درجة املاجستري أو الدكتورة
  ج. إذا رغب الطالب يف نيل درجة املاجستري أو الدكتورة فعليه إعداد الرسالة 
 د. إعداد الرسالة ال يكون شرطا للحصول على درجة املاجستري أو الدكتورة  

 ب. الطابع          رة  أ. السو  .١٠
 د. الغراء          ج. النقود    

 ب. مسحي           أ. يهودي   .١١
 د. كل منهم          ج. مسلم   

لرؤية يف املنام   .١٢  ب. بواسطة جربيل          أ. 
 د. بشكل غري مباشر        ج. بشكل مباشر    

 ب. هو يتحدث بسم هللا         أ. رسالته مقدسة   .١٣
 د. هو ابن هللا          ج. هو رسول هللا    

 ب. الرسالة           أ. الدين  .١٤
  د. الكتاب           ج. الوحي    

 ب. إبراهيم عليه السالم         أ. الكتب املقدسة   .١٥
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 د. املؤمن والكافر      ج. أنبياء هللا عليه السالم   
 اجلميعب.             الضيوفأ.  .١٦

 د. الطلبة          ج. املدرسون 
 ب. الدول الكبرية          أ. الدول الغنية   .١٧

 د. الدول املهملة         ج. الدول الفقرية 
 ب. الكتاب العادي          أ. الكتاب الباقي   .١٨

 د. الكتاب اإلليكرتوين        ج. الكتاب املادي 
 ب. املدرسون           أ. الضيوف   .١٩

 د. الضيوف واملدرسون           ج. احلميع    
 ب. فائدة الكالم         أ. فائدة اإلليكرتوين   .٢٠

 الكتاب د. فائدة           ج. فائدة اجلامعة  
 ب. مثينا           أ. مسينا   .٢١

 د. صحيفا           ج. حنيفا    
 ب. السمني          أ. النحيف   .٢٢

 د. الوحيم          ج. الصحيح    
 ب. الوحيمة           أ. النحيفة   .٢٣

 د. السقيمة          ج. السمينة    
 ب. أمراض القلب           أ. الصداع  .٢٤

 د. ضغط الدم           ج. السكري    
 ب. عالمة املرض يف املاضي واحلاضر     أ. عالمة الصحة يف املاضي واحلاضر  .٢٥

 د. أمراض القلب         ج. الزوجة املفضلة   
 ب. املختلفة          أ. املتساوية    .٢٦

 د. املتقاربة           ج. املتباعدة    
 ب. مرحلتني         أ. مرحلة واحدة   .٢٧

 د. أربع مراحل        ج. ثالث مراحل   
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 ب. املتوسطة           أ. االبتدائية    .٢٨
 د. اجلامعية          ج. العالية    

 ب. الروضة، احلضانة، والتمهيدي     أ. احلضانة، التمهيدي، والروضة   .٢٩
 د. احلضانة، الروضة، والطفولة      ج. احلضانة، الروضة، والتمهيدي   

 ب. مراحل النمو         أ. مراحل التعليم  .٣٠
 د. مراحل الطلبة        ج. مراحل الدراسة   

 القدرةب.           أ. النفس  .٣١
 د. احلياة           ج. العمل    

 ب. ليخدم بعضهم بعضا         أ. لتستقيم احلياة   .٣٢
 د. للمنافسة بينهم        ج. للمسابقة بينهم    

 ب. األزواج          أ. األوالد  .٣٣
 د. كل اإلجابة صحيح           ج. األفراد   

 ب. للكبري          أ. للغين  .٣٤
 د. للفقري           ج. للصغري   

 املنع عن العملب.         أ. احلث عن العمل  .٣٥
 د. النهي عن اخللق        ج. اليسر يف العمل    

 ب. تغيري السيارة         أ. عن بيع السيارة   .٣٦
 د. استئجار السيارة         ج. صيانة السيارة    

 ب. يريد أن يستأجر احلافلة      أ. يريد أن يشرتي السيارة   .٣٧
 د. يريد أن يستأجر السيارة       ج. يريد أن يستعري السيارة  

 ب. جواز السفر          اهلوية   أ. بطاقة .٣٨
 د. رخصة القيادة           ج. بطاقة الرشيد   

م   .٣٩  ب. ثالثة يوم          أ. ثالثة أ
 د. ثالث ساعات           ج. ثالثة أسابع   

 ب. املوافقة          أ. الصفقة  .٤٠
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 د. أجرة االستئجار         ج. مدة االستئجار    
 ب. يف مبارات كرة القدم         أ. يف بطولة كرة القدم  .٤١

 د. كل األجوبة صحيح         ج. يف أستاد كرة القدم   
 ب. ألن كل أعضاء الفريق جاء من مالنج       أ. ألن كل أعضاء الفريق رجال  .٤٢

 د. كل األجوبة خاطئ       ج. ألن مدرب الفريق أجنيب   
 ب. احرتاف الالعبني يف اللعب     أ. معظم الالعبني من الدرجة األوىل  .٤٣

 د. كل األجوبة صحيح       ني ج. التمرين اجليد بني الالعب  
 ب. يلتقط الكرة يف املرمى      أ. ميسك الكرة يف املرمى .٤٤

 د. يضرب الكرة يف املرمى      ج. يسجل اهلدف يف املرمى   
 ب. أن عليا يعتقد بفوز فريق أرميا      أ. أن عليا يتأكد بفوز فريق أرميا .٤٥

 فريق أرميا د. أن عليا يرتكب بفوز       ج. أن عليا يتمىن بفوز فريق أرميا  
ضة   .٤٦ لر لفحص الطيب       أ. يف عالج املرض   ب. يف عالج املرض 

لقرآن   لدواء       ج. يف عالج املرض   د. يف عالج املرض 
 ب. بشرب مياه الطبيعية         أ. بشرب املنشطات  .٤٧

ضة      د. مبمارسة الصالة         ج. مبمارسة الر
 ما به من كسل ب. نعم، سيزول       أ. نعم، ال يزول ما به من كسل  .٤٨

 د. نعم،سوف يزول ما به من كسل       ج. نعم، ما زال ما به من كسل   
 ب. حتافظ على الصحة         أ. حتافظ على السالمة  .٤٩

 د. األجوبة الثالثة صحيحة       ج. تعاجل بعض األمراض   
 ب. اليوم          أ. يوم الغد  .٥٠

 د. بعد األسبوع           ج. بعد الغد    
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MODUL TARAKIB (FAHMU AL-TARAKIB) 

 

Pada tes bagian ini, Anda dituntut untuk jeli dalam memahami struktur kalimat maupun 

maksud dari ungkapan-ungkapan yang digunakan. Sebab, model soal tes ini terdapat perintah 

untuk melengkapi kalimat dengan struktur yang tepat. Anda juga harus bisa mencari 

kesalahan susunan kalimat ditinjau dari segi kaidah gramatikal Bahasa Arab.  

Oleh karena itu, ada beberapa klasifikasi tes yang diujikan dalam bagian ini. Pertama, 

seputar keterampilan memahami kelengkapan struktur kalimat. Kedua, keterampilan 

memahami kesalahan penggunaan struktur kalimat melalui analisis kesalahan. 

Bagian ini terdiri dari 40 item soal meliputi: 

a. Kemampuan melengkapi kalimat dengan ungkapan atau struktur baku, dengan 

jumlah soal sebanyak 20 item. 

b. Kemampuan memahami dan menganalisis penggunaan kata, ungkapan, atau struktur 

yang salah dalam sebuah kalimat, dengan jumlah soal sebanyak 20 item. 

Dalam bagian ini, ada beberapa tips dan trik yang bisa Anda gunakan dalam menjawab 

setiap soal yang tersaji. Pertama, Anda harus memiliki kekuatan analisis gramatikal Bahasa 

Arab. Kedua, memiliki banyak pengalaman tentang istilah-istilah atau idiom yang digunakan 

dalam Bahasa Arab. 

Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan mengenai model tes dalam fahmut tarakib, serta 

tips dan trik menjawabnya. 

1. Memahami Kelengkapan Struktur Kalimat 

Pada bagian ini, Anda disuguhkan struktur kalimat yang salah satu atau beberapa 

kata darinya dikurangi. Selanjutnya, kalimat tersebutharus dilengkapi sehingga 

menjadi kalimat yang utuh menggunakan pilihan jawaban yang tersedia. 

Sebelum memasuki materi soal, Anda akan menemukan perintah pengerjaan 

soal sebagai berikut: 

  اخرت أنسب جواب من األجوبة األربعة! 
(Pilihlah jawaban yang paling tepat dari empat pilihan ganda!) 

Dalam mengerjakan tes bagian ini, Anda harus berhati-hati dalam memilih 

jawaban yang telah disediakan. Dalam Bahasa Arab, susunan yang terdiri dari subjek 

dan predikat memiliki karakter penyesuaian. Jika subjeknya terdisi atas kata laki-laki 
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(mudzakkar), maka predikatnya juga harus laki-laki (mudzakkar), begitu pula 

sebaliknya, jika subjek adalah kata perempuan (muannats), maka predikatnya 

haruslah perempuan (muannats). Selain itu juga harus menyesuaikan dalam hal 

jumlahnya (mufrad/tunggal, tatsniyah/ganda, jama'/banyak). 

Contoh soal: 

  .......... هؤالء املعلمات يف هذا املدرسة  
ن     د. ماهرات   .أ  ماهرة     ب. ماهرون     ج. ماهر

Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah D. Karena subjeknya, yaitu 

lafadz  املعلمات  adalah jama' muannats (kata yang menunjukkan arti هؤالء 

perempuan banyak), maka predikatnya (khabar) juga harus jama' muannats 

 .(ماهرات )

   املعلم مل حيضر، فإنه ال مينعين من الذهاب إىل املدرسة ..........  
 نّ إرغم أّن        ب. إذا         ج. عندما        د. أ. 

Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah D. Arti kalimat tersebut 

adalah, "Sesungguhnya Pak Guru tidak hadir, hal ini tidak menghentikanku untuk 

tetap pergi ke sekolah". Maka نّ إ  (Sesungguhnya), adalah jawaban yang paling tepat 

untuk melengkapi kalimat tersebut. Maka, selain faham akan kaidah gramatikal 

Bahasa Arab, sangat penting juga untuk memahami idiom Arab, baik yang berupa 

gabungan kata dengan preposisi, maupun gabungan kata dengan kata. 

  ظن عمر  ..........  
 االمتحاَن سهالً د.     االمتحاَن سهلٌ ج.   االمتحاُن سهلٍ ب.    االمتحاُن سهلٌ أ. 

Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah D. Kalimat tersebut 

dimulai dengan ظن yang mempunyai pengamalan menashabkan mubtada dan 

khabar menjadi 2 maf'ulnya dzanna dan saudara-saudaranya. Tanda nashab untuk 

kata    االمتحان dan  yang mana keduanya merupakan isim mufrad adalah  سهال  

fathah. 

  على أقدامهم يف الزمن القدمي .......... كان الناس  
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       يسافراد.      يسافرونج.      يسافرب.      يسافروا  .أ
Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah C. Karena subjeknya, yaitu 

lafadz الناس adalah jama' (kata yang menunjukkan arti banyak), maka predikatnya 

(khabar kana) juga harus jama' (يسافرون). 
 هللا زلفى   .......... ما نعبدهم إال ليقربو  

      كد.      يف        ج.       إىل     ب.      من     .أ
Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah B. Sebab, huruf jar yang 

tepat untuk disandingkan dengan fiil  يقرب adalah إىل (kepada), bukan yang lainnya. 

 بني املسلمني السعادة واحلب واإلخاء والتعاون  ..........   ندعو هللا  
 لئال يدميد.      أن يدمي ج.         ن يدميب.       ألن يدمي  .أ

Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah A. Sebab, kata yang tepat 

untuk melengkapi kalimat tersebut adalah يدمي  yang berarti untuk supaya Dia   ألن 

melanggengkan. 

 نامية الشبكة الدولية أكثر من الدول ال .......... إن الدول املتقدمة  
          تستخدمند.     يستخدمونج.          يستخدمنب.       تستخدم  .أ

Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah B. Sebab, isim inna, yaitu 

املتقدمة  berbentuk jama' taksir yang dihukumi muannats (mempunyai arti الدول 

banyak dan termasuk jenis perempuan), maka predikat (khabar inna) yang tepat 

adalah  karena merupakan kata kerja yang berbentuk jama' muannats   يستخدمن

ghaibah (kata ganti perempuan banyak untuk orang ketiga). 

  .......... على القران واحلديث الرتبية اإلسالمية  
        اعتمدت د.       اعتمدن ج.       اعتمداب.        اعتمد  .أ

Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah D. Karena subjeknya, yaitu 

lafadz  الرتبية اإلسالمية adalah mufrad muannats (kata yang menunjukkan arti tunggal 

perempuan), maka predikatnya (fiil) juga harus mufrad muannats ( اعتمدت). 
  األستاذأمام الفصل النتظار  .......... الطالب  

        يقومنيد.       تقومونج.       يقومونب.         يقوم  .أ
Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah B. Karena subjeknya, yaitu 

lafadz  الطالب adalah jama' taksir mudzakkar (kata yang menunjukkan arti banyak 

untuk laki-laki), maka predikatnya (khabar) juga harus jama' mudzakkar (يقومون). 
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2. Memahami Kesalahan Penggunaan Struktur Kalimat Melalui Analisis Kesalahan 

Pada bagian ini, Anda dituntut untuk mencari kata yang salah dalam struktur 

kalimat. Teks yang digunakan biasanya dilengkapi dengan garis bawah dengan tanda 

jawaban A, B, C, dan D. Anda diperintahkan untuk memilih salah satu dari pilihan 

jawaban tersebut yang tergolong salah dalam struktur kalimat. Sedangkan tata cara 

menganalisisnya menggunakan kaidah-kaidah Nahwu dan Sharaf. Dan sebelum 

memasuki soal, Anda akan bertemu dengan kalimat perintah berikut: 

 

واليت تراها خاطئة من حيث القواعد   كلمة غري مناسبة من الكلمات اليت حتتها خط اخرت  
   النحوية والصرفبة!

(Pilihlah kata yang tidak tepat dari beberapa kata yang bergaris bawah, yang 

menurut Anda salah dari segi kaidah Nahwu dan Sharaf!) 

Salah satu tips yang bisa Anda gunakan dalam menjawab soal model ini adalah 

kecermatan Anda dalam melihat susunan dalam sebuah kalimat, yang biasanya 

digarisbawahi dengan tanda A, B, C, dan D. 

Contoh soal: 

 الكتاب أم  بقرائةحممد  بدأت علم النحو،  يبحثأن  قبل 
 ج         د      ب          أ    

Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah B. Karena subjeknya, yaitu 

lafadz  adalah mudzakkar (kata yang menunjukkan arti laki-laki), maka   حممد

predikatnya (kata kerjanya) juga harus mudzakkar (بدأ) tanpa tambahan huruf ta'.  

  شكرها بواجبالنعم قد قصر  من، وكم عنهفكم من النعم قد غفلنا 
 ج      د             ب     أ                   

Seharusnya kalimat yang benar adalah: 

 ، وكم من النعم قد قصر بواجب شكرهااعنهفكم من النعم قد غفلنا         
Kesalahan pada lafadz عنه adalah pada kata hu sebagai isim dhamir (kata ganti). 

Dalam gramatikal Bahasa Arab, bahwa isim dhamir yang berbentuk kata tunggal, baik 

yang digunakan untuk kata ganti laki-laki atau perempuan, maka harus merujuk pada 

pada kata yang berbentuk tunggal (mufrad) pula. Syarat antara dhamir dengan 

tempat kembalinya harus sesuai dalam segi mudzakkar, muannats, mufrad, 
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tatsniyah, maupun jama'. Kata hu adalah isim dhamir yang berbentuk tunggal laki-

laki (mufrad mudzakkar). Sedangkan tempat kembalinya dhamir nya adalah kata 

 yang berbentuk jama', yang dihukumi sama dengan muannats mufrad, maka النعم  

dhamir yang tepat adalah ha. 

  التحية عليهم  لقاء يوصي  اإلسالميةاألطفال  رعاية منهجإن 
 د          ج               ب     أ     

Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah C. Kata  adalah   اإلسالمية

isim dengan ya' nisbat yang difungsikan sebagai  sifat dari kata sebelumnya. 

Sedangkan dalam teks tersebut kata yang disifati adalah منهج yang merupakan kata 

dengan jenis mudzakkar (laki-laki). Maka yang tepat adalah اإلسالمي sesuai aturan 

sifat dan mausuf dalam kaidah Bahasa Arab. 

   لدولا الرتبويمستقبل العمل  استشرافعن  يف اآلونة األخرية كثر احلديثلقد 
 د      ج                ب                                   أ          

Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah D. Kalimat   العمل الرتبوي
 adalah kata yang disifati oleh العمل adalah susunan sifat maushuf dimana kata الدول

kata setelahnya. Salah satu aturan dalam kaidah sifat maushuf yaitu sifat harus 
berupa isim musytaq, bila tidak berupa isim musytaq boleh berupa isim fail, isim 
maf'ul, dan sifat musyabbihat yang ditakwil dengan isim musytaq dengan 

menambahkan ya' nisbat. Maka susunan yang benar seharusnya adalah   العمل الرتبوي
 .الدويل

  م إىل  املسلمني رجعصالة عيد األضحى  أداءبعد  بيو
 د     ج            ب                           أ     

Jawaban yang paling benar pada soal tersebut adalah C. Kata  adalah   سلمنيامل

kata yang berbentuk jama' mudzakar salim (kata yang mempunyai arti banyak untuk 
laki-laki) yang berkedudukan sebagai pelaku atau Fail (subjek) dengan tanda Rafa' 

wawu. Maka yang tepat adalah سلمونامل . 
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CONTOH LATIHAN SOAL TARAKIB 

 

 األربعة! اخرت أنسب جواب من األجوبة   .أ
 علي القران إال ..........  قرأ . ١

 د. السورةُ   ج. سورٍة    ب. سورًة    سورٌة    .أ
 كان الطالب .......... يف األسبوع القدمي    . ٢

 قادمةد.    قادمنيج.    قادمونب.    قادًما  .أ
 يعتذر عثمان عن متابعة احملاضرة يوم اإلثنني .......... أصابه مرض من األمراض . ٣

 د. ب      ج. ل     ب. إذ     امنا  .أ
 بين اإلسالم .......... مخس . ٤

 د. إىل  ج. من   ب. على      يف  .أ
 يسرين مساعدتك ..........  . ٥

 أخك د.   أخوكج.   أخيك ب.     أخاك  .أ
 االمتحان النهائي يف الطالبان ..........  مل . ٦

 تنجحاد.   ينجحْ ج.   ينجحواب.    ينجحا  .أ
  عبادي، ادخلوا اجلنة برمحيت واقتسموها بقدر ..........  . ٧

 أعماهلم د.   أعمالكنج.   أعمالك ب.    أعمالكم  .أ
 صلوات يف اليوم..........  يصلي املسلمون . ٨

 د. مخسة   ج. مخس  ب. خامسة  خامس   .أ
 يقم بواجبته ألنه مل  ..........مل يستطع أمحد أن ينام يف ليلة األربعاء  . ٩

 د. نوٌم هاد   ج. نوٍم هادٍئ    ب. نوما هاد      نوم هادئ  .أ
ذا املرض   .١٠  صوتك وأنت تدعوه  .......... أما خطر ببالك أنه سبحانه ابتالك 

  د. ليسمعن  ج. لتسمع  ب. ليسمع  أ. ليسمعون  
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القواعد اخرت    .ب تراها خاطئة من حيث  اليت حتتها خط واليت  الكلمات  كلمة غري مناسبة من 
 النحوية والصرفبة! 

 يتطلع إليهااألثرية والتارخيية اليت   أبرز املواقعيعد املتحف اإلسالمي يف املسجد األقصى من  .١
 أ                                ب                                                      

  .الفين اإلسالميالتحف  وعشاق الباحثون 
 د                     ج            

 .واملعارفالعلوم  متقدّ يف  كبريةواملعاهد هلا دور   املدارس .٢
 ج            د        ب                         أ   

 .  املتعددةألن فيها أماكن السياحة  السائحية املدينة  علىماالنج مدينة  تشتهر .٣
 د                                 ج            ب                    أ             

 . والنصف السادسةالسيارة يف الساعة  راكباناملدرسة  إىل يذهنبعمر وعلي  .٤
 ج                          د             ب     أ       

ا   أمهيةترجع  .٥  . ومعانيهامن ألفاظ اللغة  العديد حيملاملعاجم إىل أ
 د                       ج    ب                      أ                  

 . النهائي يف االمتحان  ستنجحيف دروسها  جيتهد الطالبة اليتإن  .٦
   ج                     د                 ب         أ

 . أصحابهبعض  تذكريترتيبا كامال يف  رتّباالقران يف حياة الرسول  كان .٧
   د            ج                ب                             أ           
 . عناصرهواحملافظة عليه وتقوية  األسروية للجانباإلسالم اهتماما كبريا  أعطى .٨

 د                             ج      ب                               أ             
 عي.إلمام الشافل عظيمان كتابنيوالرسالة   األم .٩

 د    ج      ب              أ 
 . صالةكل   بعد الكرميعليا القران  قرأ .١٠

  د        ج   ب                  أ   
 ح مع النجا 
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MODUL QIRO’AH (FAHMU AL-MAQRU’) 

 

Kemahiran membaca mengandung dua aspek atau pengertian. Pertama, mengubah 

lambang tulis menjadi bunyi. Kedua, menangkap arti dari seluruh situasi yang dilambangkan 

dengan lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut. 

Inti dari kemahiran membaca terletak pada aspek kedua. Ini tidak berarti bahwa 

kemahiran dalam aspek pertama tidak penting, sebab kemahiran dalam aspek yang pertama 

mendasari kemahiran pada aspek kedua. Betapapun juga, keduanya merupakan tujuan yang 

hendak dicapai oleh pengajaran bahasa. 

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa membaca (Qira’ah) adalah 

kegiatan yang meliputi pola berfikir, menilai, menganalisis dan memecahkan masalah. 

Tujuan dari qira’ah (membaca) adalah: 

a. mengubah lambang tulis menjadi bunyi 

b. memahami makna kata 

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dikembangkan dalam keterampilan 

membaca, yaitu untuk memahami unsur kata, kalimat dan paragrap. Dan hal ini pula yang 

akan disajikan dan Anda temui dalam Tes Standar Kemampuan Bahasa Arab (TOAFL). 

Pada soal TOAFL, keterampilan membaca (qiro’ah) dikenal dengan fahmu-l-mufrodaat 

wa-l-nushuus Anda dituntut untuk dapat memahami kosa kata dan isi teks bacaan dengan 

baik dan benar. Soal-soal yang akan anda temui pada bagian ini berupa pemahaman kosa 

kata, baik dari segi sinonim kata maupun lawan kata. Selain itu, soal juga akan disajikan dalam 

bentuk pemahaman isi teks bacaan. Dan berikut adalah contoh soal berikut penjelasan dari 

masing-masing tipe soal tersebut: 

 

1. Memahami kosakata 

Bagian ini menuntut pemahaman arti kosakata pada sebuah kalimat maupun 

paragraf. Kata tersebut biasanya akan diberi garis bawah ataupun tanda kutip, selanjutnya 

Anda akan diminta untuk mencari sinonim, antonim, bentuk tunggal maupun jamak dari 

kata tersebut. Contoh: 

 الكتّاب"...  مرادف كلمة "أقيم الكّتاب جبانب املسجد. 
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 د. اجلامعة  ج. املدرسة  ب. الكتب   أ. الكراسة
  

Contoh di atas merupakan contoh dari bentuk soal sinonim kata. Pada soal 

tersebut, Anda diminta untuk menyebutkan muroodif مرادف   yang berarti adalah 

persamaan kata (sinonim). Kata الكتّاب dalam kalimat tersebut memiliki arti “sekolah” dan 

dari pilihan jawaban yang disajikan:  

     (buku/kitab) الكتبب.  (buku tulis)  الكراسةأ. 

 (perguruan tinggi) اجلامعةد.    (sekolah) املدرسةج. 

Sehingga, jawaban paling tepat dari soal di atas adalah C (ج)  املدرسة yang memiliki 

arti “sekolah”. 

 خصوم اإلسالم. ضّد كلمة "العديد"...أصدر العديد من الكتيبات اليت ترد على 

 أ. القليل        ب. اجلميل             ج. القبيح                د. الكثري 
 

Contoh di atas merupakan contoh dari bentuk soal antonim (lawan kata). Pada 

soal tersebut, Anda diminta untuk menyebutkan antonim   ضّد yang berarti adalah lawan 

kata. Kata العديد dalam kalimat tersebut memiliki arti “banyak” dan lawan kata banyak 

adalah “sedikit”. Dari pilihan jawaban yang disajikan:  
 

 (banyak)د. الكثري (jelek) ج. القبيح   (indah)ب. اجلميل(sedikit)  أ. القليل

Sehingga, jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A (أ)  القليل  yang 

memiliki arti “sedikit”. 

 اشرتك ىف العديد من املؤمترات اإلقليمية والدولية. كلمة "املؤمترات" مجع ومفردها.... 

  اإلدارة أ. املؤامرة             ب. اإلمارة             ج. املؤمتر           د. 
Contoh di atas merupakan contoh dari soal mencari bentuk tunggal (مفرد) dari 

sebuahkata. Pada soal tersebut, Anda diminta untuk menyebutkan bentuk tunggal (مفرد) 
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dari kata berbentuk jamak (مجع) yang disajikan dalam soal. Kata املؤمترات dalam kalimat 

tersebut merupakan bentuk jamak muanats salim dari kata املؤمتر sehingga jawaban yang 

paling sesuai untuk soal tersebut adalah C (ج). 

 

 كلمة "املسجد" مفرد ومجعها....مل يكن املسجد يف املاضي مكان عبادة فقط.  
  د. السجود         أ. املصلى        ب. املساجد         ج. املسجدون  

Contoh di atas merupakan contoh dari soal mencari bentuk jamak (مجع) dari 

sebuah kata. Pada soal tersebut, Anda diminta untuk menyebutkan bentuk jamak (مجع) 

dari kata berbentuk tunggal (مفرد) yang disajikan dalam soal. Kata املسجد dalam kalimat 

tersebut merupakan bentuk tunggal dan bentuk jamak dari kata  املسجد adalah املساجد 
sehingga jawaban yang paling sesuai untuk soal tersebut adalah B (ب). 

Salah satu trik dan tips agar Anda dapat menjawab soal-soal model kosakata 

tersebut dengan tepat adalah memperbanyak perbendaharaan kata, baik dari segi 

sinonim, antonim, bentuk tunggal (mufrod) maupun jamak. Selain itu, Anda juga dituntut 

untuk dapat memahami maksud dari teks tertulis yang ditandai dalam soal. Contoh: 

 

ر   ) WHOاهتمام اهليئات الصحية العاملية مثل هيئة الصحة العاملية (إن موضوع التدخني قد أ
واهليئات الطبية ىف أور وأمريكا ووزارات الصحة ىف أحناء العامل. وذلك بعد أن ثبت مبا اليدع 
ء عاملي وأن عدد الذين يالقون حتفهم نتيجة  جماال للشك أن التدخني أخطر من أي و

يبلغون عشر  العامل  حياة للتدخني يف  الذين يعشون  أن عدد  املاليني يف كل علم. كما  ات 
ألسقام أكثر من ذلك بكثري.  تعيسة مليئة 

جلملة "اليدع جماال للشك" ىف الفقرة السابقة هي........    املراد 
  د. الرتك  ج. اليقني   ب. الردّ   أ. الريب  
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Contoh di atas merupakan contoh dari soal mencari makna dari sebuah ungkapan. 
Pada soal tersebut, Anda diminta untuk menyebutkan maksud (makna) dari ungkapan yang 

terdapat dalam teks bacaan. Kalimat للشك جماال   dalam teks bacaan tersebut اليدع 

memiliki makna “tidak ada keraguan”. Sedangkan pilihan jawaban yang disajikan dalam 
soal tersebut adalah: 

 

     (mengembalikan)  الردّ ب.    (ragu)    الريبأ. 

 (meninggalkan) الرتكد.     (yakin)  اليقنيج. 

Dari pilihan jawaban tersebut, jawaban yang paling sesuai untuk soal tersebut 

adalah C (ج) اليقني yang berarti yakin dan merupakan istilah lain dari ungkapan “tidak ada 

keraguan”. 
 

2. Memahami isi teks bacaan 

Bagian ini berisi soal-soal terkait pemahaman teks bacaan dengan tema keislaman 

maupun wacana-wacana modern berbahasa Arab. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyan terkait dengan isi teks yang telah disajikan dengan 

memilih jawaban yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda. 

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyan dalam model soal ini, Anda harus 

memperbanyak membaca dan memahami teks-teks berbahasa Arab baik teks bertema 

keislaman maupun wacana-wacana modern. Dengan demikian, Anda akan semakin 

memperbanyak kosakata yang merupakan salah satu kunci utama dalam memahami teks 

bacaan. 
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Contoh soal: 

كالقلب لقارات العامل القدمي، ويشرف على كثري من   يف العامل. فهويقع العامل اإلسالمي يف أهّم املناطق  
العامل  ثروات  أهم  ولكن  واملياه.  ت  واحليوا والزراعة  النفط  منها:  ثروات كثرية  وفيه  املائية.  املمرات 

  اإلسالمي وأفضلها اإلنسان املسلم.

  من مزا العامل اإلسالمي، أنه ............ ) ١

  ب. يف قلب آسيا وأورو     عاملأ. يقع يف مركز ال  

  د. مركز آسيا     ج. كالقلب إلفريقيا  

  ثروات العامل اإلسالمي كثرية، أمهها الثروة.......... ) ٢

ت وب. احليو     أ. النفطية     ة ياامل  ا

  د. النباتية     ج. البشرية  
Untuk soal pertama, pilihan jawaban yang disajikan adalah: 

    (terletak di pusat dunia)ملأ. يقع يف مركز العا

  (jantung/pusat benua Asia dan Eropa)ب. يف قلب آسيا وأورو

     (jantung/pusat benua Afrika)  ج. كالقلب إلفريقيا

 (pusat benua Asia) د. مركز آسيا

Dan jawaban yang paling tepat sesuai denga nisi teks bacaan adalah A (أ)  مركز العامليقع يف . 
Untuk soal kedua, pilihan jawaban yang disajikan adalah: 

ت وب. احليو     (minyak)   النفطيةأ.     (hewan dan air)  ة ياامل  ا

 (tumbuh-tumbuhan) د. النباتية    (manusia)   ج. البشرية
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Sebagaimana disebutkan dalam teks اإلنسان  dan yang paling utama adalah .…) وأفضلها 

manusia).Dan dari keempat pilihan jawaban yang disajikan, kata yang memiliki persamaan makna 

dengan kata اإلنسان ialah kata  البشرية. Sehingga jawaban yang paling tepat sesuai denga isi teks 

bacaan adalah C (ج) .البشرية  
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CONTOH LATIHAN SOAL KETERAMPILAN MEMBACA (QIRO’AH) 

  فهم املفردات والنصوص 

  ] اقرأ النص اآليت مث اخرت جوا مناسبا من األجوبة األربعة وفقا للنص!أ[
  

ال ريب أن عصر عمر هو العصر الذهيب لإلسالم، وأنه كمل عهد أيب بكر، وأن عمر نفسه 
مه ولشئون اإلدارة واملال حىت قالوا:  كان أشهر خلفاء املسلمني، وحسبك ما   مت من اإلصالح يف أ

النساء   من  ولعائالتـهم  احلجاز  أهل  من  للمقاتلني  أعطى  فقد  الدواوين،  دّون  من  أول  عمر  كان 
لعطاء، وقدر ذلك العطاء حسب قرابتهم من النيب أو شهودهم بدرا   بتة عرفت  والصبيان مرتبات 

  ملشهورة كالقادسية. الكربى، أو حضورهم املواقع ا
  

  ما موضوع النص السابق؟  . ١
  ب. العصر الذهيب لإلسالم     أ. التقدم الذي أجنزه عمر

م عمر   د. أشهر خلفاء الراشدين.   ج. اإلصالح واملواقع يف أ
  

  ملاذا يعّد عهد عمر عصر ذهبيا؟ . ٢
  إلصالحات. ب. ألنه كان قادرا على القيام   أ. ألنه كان من أشهر اخللفاء

جحا يف توسيع مناطق اإلسالم.   ج. ألنه كان قائدا شجاعا    د. ألنه كان 
  

  ما املراد بـاملواقع يف آخر النص السابق؟  . ٣
  ب. املعارك واحلروب     أ. األحداث التارخيية الـهامة

  د. املناطق واألقطار      ج. األقطار واألقاليم 
  

  ......  إالني من خالفة عمر هذه هي معايري إعطاء املرتبات الثابتة للمقاتل  . ٤
  ب. قرابتهم من الرسول      أ. مشاركتهم يف املعارك 

  د. حضورهم يف املواقع املشهورة.     ج. إسهامهم يف اإلصالحات 



 

25 
 

إنتاجية، فقد  الذي هز أساس أي عملية  العمل  األفراد تؤثر على نظرتـهم إىل  إن أخالقيات 
اقتصادي، وبدون العنصر ال ميكن قيام أو استمرار العملية  وجد أن عنصر العمل ضروري ألي نشاط  

حرتام شديد   العمل  ينظرون إىل  اقتصاد  املتقدمة  تمعات  ا اإلنتاجية. وقد وجد أن األفراد يف 
وبنوع من القداسة، فهم بذلك يتقنون األعمال اليت يقومون بـها وال يتهاونون يف أدائها على أحسن  

تمع ككل. وقد أكد اإلسالم هذه العالقة  وجه عاملني أن ذلك   سيكون يف مصلحتهم ومصلحة ا
  بني العمل ومستوى اإلنتاج يف احلديث الشريف: "إن هللا حيب إذا عمل أحدكم أن يتقنه." 

  
  ما العنوان املناسب للنص السابق؟  . ٥

ألخالق     أ. العمل أساس اإلنتاج   ب. عالقة النشاط االقتصادي 
تمع متوقف على مصلحة د  اإلنتاج ج. اإلسالم يدعو إىل   الفرد. . مصلحة ا

  
  فهمنا من النص السابق أن اإلسالم أمر بـ.....  . ٦

ح    أ. كسب الرزق احلالل   ب. إتقان العمل وأخذ األر
ألخالق   ج. االرتقاء مبستوى اإلنتاج   د. إتقان العمل والتحلي 

  
تمعات املتقدمة من العمل؟  . ٧   ما موقف أفراد ا

  ب. يعتربونه كأعباء ثقيلة  حيرتمونـه ويعتربونه من القداسةأ. 
  د. يعتربونه من وسائل اإلنتاج.  ج. حيرتمونه وال يعتربونه من القداسة

  
  ما هو أساس النجاح يف العمل حسب النص السابق؟ . ٨

  ب. إتقان العمل مع التوكل على هللا.   أ. إتقان العمل والنشاط يف اإلنتاج
ملثل األعلىد  التهاون فيه . إتقان العمل وعدم ج   . إتقان العمل مع اإللتزام 

  
يعترب القياس من أهم وسائل الستنباط األحكام اإلسالمية، ويعين إصدار األحكام عن طريق 
نه عملية االستنتاج اليت يطبق فيها تشريع مأخوذ من  مقارنة األشياء ببعضها، بينما يعرف الفقهاء 
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نه  أحد النصوص على حاالت مل يغط ختصار ميكن وصفه  ها النص لغة، ولكنه حيكمه عقال. و
يت حالة الختاذ قرار فيها مل يعرب عنها القرآن والسنة بصراحة.   استخدام للعقل يقوم على املناظرة. فقد 
ستخدام العقل جتري املناظرة بني احلالتني   فإن الفقيه يبحث عن حالة مشابـهة لـها يف القرآن والسنة. و

  صل إىل القرار.مث ت
 

  حقيقة القياس هي .....  . ٩
  استعمال للعقل مبين على املناظرة.   .أ

 عملية استنتاج األحكام من أدلتها.   .ب
  ج. إصدار األحكام عن طريق املقارنة. 

  د. حبث عن حالة مشابـهة للعلة. 
  

  تتم عملية القيام يف استنباط األحكام اإلسالمية عن طريق ....  .١٠
  القرار.املناظرة بني احلالتني، مث إصدار البحث عن حالة مشابـهة للعلة، مث   .أ

ملناظرة بني احلالتني، مث املقارنة، مث استنباط األحكام اإلسالمية.    .ب  القيام 
ملقارنة، مث املناظرة مع تطبيق النص، مث اختاذ القرار.   ج. القيام 

  مث اختاذ القرار.د. القيام بتعيني العلة، مث استنتاج األحكام، 
  

  ما هي العمليات اليت يسري عليها الفقيه عند استخدام القياس؟ .١١
  استخدام للعقل واختذ قرار حكمي من القرآن والسنة.   .أ

ملناظرة واملقارنة واختذ قرار حكمي من املصدرين.  .ب  القيام 
  ج. البحث عن علة مشابـهة هلا يف املصدرين واالستنباط.

  يق املناظرة، واالستنباط، وتطبيق النص.د. استنتاج األحكام عن طر 
  

قد اختلفت آراء علماء الكالم يف وجوه إعجاز القرآن. فذهب النظّام إىل أن إعجاز القرآن  
لصرفة. ومعىن الصرفة يف نظره أن هللا صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتـهم عليها.   كان 

لصرفة أته لو كانت   املعارضة  فكان هذا الصرف خارقا للعادة. وأما الباقالين فقال: ومما يبطل القول 
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ممكنة وإمنا منع منها الصرفة مل يكن الكالم معجزا، وإمنا املنع معجزا، فال يتضمن الكالم فضال على  
  غريه يف نفسه.

  رأى النظام أن العرب ......  .١٢
  لن يقدروا على معارضة القرآن الكرمي.   .أ

 صرفهم هللا عن أن جييئوا مبثل القرآن الكرمي.  .ب
  لعدم  قدرتـهم عليها ج. ال يريدون معارضة القرآن 

توا مبثل القرآن، ولكنهم ال يريدون ذلك.   د. قادرون على أن 
  

  رأى الباقالين أن القرآن .....  .١٣
  ب. ال يتضمنه اإلعجاز يف نفسه.        أ. مل يكن معجزا.

  د. معجز يف نفسه.    ج. يقع إعجازه يف منعه عن املعارضة. 
  

  عرفنا من النص السابق أن ......  .١٤
عجاز القرآن أ. النظام ال لصرفة.  يعرتف    ب. الباقالين ال يعرتف 

  د. الرجلني ال خيتلفان يف الصرفة.    ج. الباقالين ال يبطل الصرفة
  

جلاهلية" داللة على أن العرب كان يسيطر عليهم  جرت العادة على تسمية ما قبل اإلسالم "
م يف احلضارة والتمدن. وقد ساعد اجلهل والبداوة، وأنـهم كانوا متخلفني عمن عاصرهم من جريانـه

هذا االعتقاد جهل املؤرخني الذي يكاد يكون مطلقا ملا كانت عليه اجلزيرة العربية قبل الرسالة احملمدية،  
ئق اليت اكتشفت وجتمعت منذ أقل نصف   وللحضارات اليت نشأت فيها منذ أقدم العصور، إال أن الو

ت وغريها من املصادر    التارخيية العربية وغري العربية تشهد بعكس ذلك.قرن من نقوش وكتا
فالعرب قبل اإلسالم كانوا يعرفون الكتابة، ويشهد ابن خلدون  أنه ملا ظهر اإلسالم كان يف  
ت اليت عثر عليها حديثا عبارة   قريش سبعة عشر رجال كلهم قادرون على الكتابة. ويف إحدى الكتا

ابة أخرى: "اسم الرمحن"، مما يدل على وجود فكرة التوحيد كهذه: "إله السموات واألرضني". ويف كت
  عند ملوك اليمن وزعمائها، والكتابتان املشار إليهما مينيتان. 
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  املوضوع الرئيسي الذي عاجله الكاتب يف مقاله السابق هو .....  .١٥
جلاهلية.   .أ   أسباب تسمية العرب قبل اإلسالم 

ئق العربية يف العصر   .ب  اجلاهلي.اكتشاف الو
  ج. الفهم اخلاطئ ملفهوم اجلاهلية عند العرب قبل اإلسالم.

  د. من مزا ونقائص العرب قبل اإلسالم.
  

ن اليمنيتان فيم سبق من النص على .....  .١٦   تدل الكتا
  وجود بعض العرب الذي يعرف الكتابة قبل البعثة.   .أ

 وجود احلضارة املتقدمة لدى بعض األمم يف اجلاهلية.  .ب
  عالقات القوية بني العرب والعجم. ج. قيام ال

  د. معرفة العرب احلضارات القدمية الشرقية والعربية.
  

جلهل والبداوة والتخلف احلضاري؟ .١٧   ملاذا أخطأ بعض املؤرخني يف مواصفة اجلاهلية 
رخيية.   .أ ت ومصادر  ئق من نقوش وكتا لو   لعدم معرفتهم 

 ألن العرب كانوا يعيشون يف البداوة، وهم أميون.    .ب
  ج. ألن العرب كانوا متخلفني عمن عاصرهم يف احلضارة من جريانـهم. 

ت القرآنية.    د. ألنـهم ال يستندون كثريا يف حبوثهم إىل اآل
  

ع رغم أن اإلسالم يكفل حرية لألفراد يف البيع والشراء والتنافس فإنه ينكر أشّد اإلنكار أن تدف
نيتهم وطمعهم الشخصي إىل التضخم املايل على حساب غريهم واإلثراء ولو من أقوات الشعب   أ
ته. ومن أجل ذلك نـهى رسول هللا صلعم عن االحتكار بعبارة شديدة، فقال: "من احتكر  وضرور

  الطعام أربعني ليلة فقد برئ هللا منه". وقال: "اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون".
  

  الناس الطعام. وأهم األغراض من االحتكار هو .....  احتكر بعض .١٨
  ب. مجع األموال        أ. حفظ الطعام
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  د. التضخم املايل.      ج. براءة من هللا 
جلالب هنا .....  .١٩   "اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون". واملراد 

يت بسلعة بثمن معقول     أ. من يعطي احملتاجني سلعته    ب. من 
رخص مثن.  بثمن غال  ج. من حيتكر السلعة لبيعها   د. من جيمع السلعة 

  
  أنواع احلرية لألفراد اليت يضمنها اإلسالم هي ....  .٢٠

  ب. التنافس يف مجع األموال        أ. البيع والشراء
  د. احتكار السلع للتضخم املايل.     ج. التنافس يف البيع والشراء

  
  

  انتهى االختبار واحلمد  رب العاملني
  التوفيق.وهللا ويل 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


