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SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017                                    2361/1 
BAHASA ARAB   
Kertas 1 

Ogos 

1 ¼ jam                                                                                                     Satu jam lima belas minit 
 

 
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

  

 

1.     Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 

2.     Jawab semua soalan. 

3.     Jawapan hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang telah disediakan dalam  

        kertas soalan ini. 

 

 

NAMA    : ________________________________________ 

TINGKATAN : ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 07 halaman bercetak. 

PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN 

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 

ANJURAN BERSAMA 

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA 

NEGERI PERLIS 

DAN 

MAJLIS GURU CEMERLANG NEGERI PERLIS 
 

Untuk Kegunaan Pemeriksa 

Bahagian 
Soalan 

Markah 
diperolehi 

Mufradat    

Nahu  

Sarf  

Balaghah  

  

Jumlah 
Markah 
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 .لة جميعهاأجب عن األسئ. على أربعين سؤاالهذه الورقة تحتوي 

 

 عن المفردات 6-1السؤال 

  :في الجمل اآلتية  هات معاني الكلمات التي تحتها خط  
 .غرس حّب الوطناخلدمة الوطنية  أغراضمن   ( 1) 
 أهداف : اإلجابة   
 .احمللّية إىل خارج البالد احلاصالتماليزيا  أصدرت  ( 2) 
 أنتجت : اإلجابة   
 .من أحد أسباب تلّوث الرتبة املتنوّعةاستعمال املبيدات   ( 3) 
 المختلفة : اإلجابة  
 

 

  :في الجمل اآلتية  هات أضداد الكلمات التي تحتها خط  
 .اللغات يف العامل أصعباللغة الصينية من   ( 4) 
 أسهل : اإلجابة   
 .متقّدمةدولة  بالد تركيالقد أصبحت   ( 5) 
 متخل فة : اإلجابة   
 .عن الصفات املذمومة نبتعدينبغي لنا أن   ( 6) 
 نقترب : اإلجابة  
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 عن النحو  17-7السؤال  
  : اآلتيةالجمل استخرج فعل الشرط وجوابه من 

 .تصرب على البالء تنل رضـا اهللإن (  7) 
 .يأت املطر حيمل الناس املظّلةمىت (  8) 
 .و يسعد من يبكر اىل عمله يغن(  9) 

 

 جواب الشرط فعل الشرط رقم
 تنل تصبر (7)
 يحمل يأت (8)
 يغن يبكر (9)
 
 

 :عرابهـــاإاستخرج األسماء الخمسة من الجمل اآلتية ثم اذكر عالمة 
 .مرها الطبيبأتفتح فاطمة فاها بعد أن (  11)
 .كان ذو العلم حمبوبا(  11)
 .العربيةطلب إبراهيم من أبيه أن يدّرسه اللغة (  12)

 

 عالمة اإلعراب األسماء الخمسة رقم
 األلف فاها/ فا  (11)
 الواو ذو (11)
 الياء أبيه/ أبي  (12)
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 :عي ن المنادى مع بيان نوعه مم ا يأتي

 . اجتهد يف دروسك!  طالب العلم يا (13)
   مضاف     -طالب    : اإلجابة 

 .افتح الباب! أخالد  (14)
 علم مفرد   - خالد    : اإلجابة 

 .شرح املعلم أثناءال تتكلمي ! يا أيتها التلميذة  (15)
 نكرة مقصودة   -أيتها     / أية  : اإلجابة 

 
 : ا تاماالكلمتين اللتين تحتهما خط إعرابأعرب 

  .جائزته من الوزير نفسهتسّلم الطالب  (16)
 توكيد مرفوع  بالضمة : اإلجابة  
 .يف امتحاهنم ينجحواالطالب الكساىل مل (  17)
 فعل مضارع مجزوم  بحذف النون : اإلجابة  
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 عن الصرف  81-11السؤال 

 :في الجمل اآلتية إلى أفعالها حو ل المصادر التى تحتها خط  
 .الصباحي يف ساحة املدرسة االجتماعحيضر الطلبة إىل (  18)
 اجتمع : اإلجابة  
 .اإلسالم اخلمسةركن من أركان  الصوم(  19)
 صام : اإلجابة  
 .اإلسالم تعليمبها ترّّب األم أبناء(  21)
 عل م : اإلجابة  

 : الضبط بالشكلتحتها خط فيما يأتي مع  وزنا مناسبا للكلمات التيهات 
 .يف حياهتم هامارسـيللشعب املاليوي عادات (  21)
  يـَُفاِعل : اإلجابة  
 .بالفرح والسروراملؤمنون رمضان  يستقبل(  22)
 َيْستَـْفِعل : اإلجابة  
 .سعد بن أّب وقاص الفوز يف معركة القادسية حّقق(  23)
 فـَعَّل : اإلجابة  

 :من الكلمات التي بين القوسين  باسم فاعلمن الفراغات اآلتية  امأل كال  
 (عمل ) . املصنع باجتهاديعمل يف  ________ ( 24)
 عم ال/ عامل  : اإلجابة  
 ( دّرس) .اللغة العربية يف املدرسة  ________ سلوى (  25)
 مدر سة : اإلجابة  
 (استمع . ) جبودة التالوة من املقرئ املاليزي_________  ب تعجّ  ( 26)

 مستمع : اإلجابة  
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 : اسم المكانتحتها خط في الجمل اآلتية  اجعل الكلمات التي
 .لربّه ليال و هنارا يسجد املسلم (27)
 مسجد  :  اإلجابة  
 .الطائرة بني السحاب تطري (28)
 مطار : اإلجابة  
 
 

 عن البالغة 04-82السؤال 
  :عي ن فيما يأتي نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه

 .أخالقك مثل نسيم الصباح يف اللطف (29)
 مرسل  مفصل : اإلجابة 

 .الكالم سيف نفعاً وضراً  (31)
 مؤكد  مفصل : اإلجابة 

 .أنت بدر يف السماء (31)
 بليغ : اإلجابة 

 
 :عي ن الحقيقة أو المجاز للعبارات اآلتية

 .يوزّع السحاب النقود للفقراء واملساكني (32)
 مجاز : اإلجابة  
 .تتفّتح الوردة يف الصباح (33)
 حقيقة : اإلجابة   
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 : تيةوب اإلنشائي وطريقته في الجمل اآلبي ن نوع األسل
 .بئس الرجل الباحث عن عيوب الناس  (34)
 .أنت رجل كرمي !أبا بكريا  (35)
 ! ما أكرب هذا البيت (36)
 

 طريقته األسلوب اإلنشائينوع  رقم
 ذم غير طلبي (34)
 منادى طلبي (35)
 تعجب غير طلبي (36)
 

 : مي ز السجع والطباق والجناس والمقابلة في الجمل اآلتية
 .جاء سعيد من بعيد (37)

 الجناس : اإلجابة 
 .فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا (38)

 المقابلة : اإلجابة 
 .اإلنسان بآدابه ال بزيه وثيابه ( 39)

 السجع : اإلجابة 
 .واحلياة ليبلوكم أّيكم أحسن عمالالذي خلق املوت : قال تعاىل (41)

 الطباق : اإلجابة 
KERTAS SOALAN TAMAT 
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