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SIJIL PELAJARAN MALAYSIA    2361/1 
BAHASA ARAB 

Kertas1 

Set B 

1 ¼  jam      Satu jam lima belasminit 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang 

disediakan. 
  

2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 
 

3. Jawab semua soalan. 
 

4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam 

kertas soalan ini. 
 

5. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir 

peperiksaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak. 

SOALAN PRAKTIS BESTARI 

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2016 
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 سؤاال. 40هذه الورقة حتتوي على 
 .جميعهاأجب عن األسئلة 

 املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة.
 

 عن المفردات  6 – 1السؤال  
 : لكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتيةعاني اهات م

 .واألخالق دابه اآلتالميذ املرّب  دّرس (1)
 اإلجابة : _____________________ 

 .مان وسالميف أ يعيشونطنون ااملو  (2)

 اإلجابة : _____________________ 
  .املختلفة ماكناألالسائح األجنيب يزور  (3)

 اإلجابة : _____________________ 
 

 :        لكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية اد أضداهات 

 .الدويل ي االقتصادتنم   الثقيلة الصناعة (4)

 اإلجابة : _____________________ 
 .السابقة نعترب من األممعلينا أن  (5)

 اإلجابة : _____________________ 
 .ىل أوطاهنمإ عادوااملسافرون  (6)

 اإلجابة : _____________________ 
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  عن النحو 17 – 7السؤال 
 : عّين فعل الشرط وجوابه فيما يأتي

 .به من يعمل صاحلا جيز (7)
 .مهما يزرين زائر أكرمه (8)

 .( كم املوتكيدر  واأينما تكون)  (9)
 : اإلجابة

 

 
 : تيةرج البدل مع بيان نوعه في الجمل آلاستخ

 .انتصر القائد صالح الدين على الصالبيني (10)
 .ثلثهأكلت الرغيف  (11)
 .عجبين عمر شجاعتهأ (12)

 : اإلجابة

  

 جوابفعل ال فعل الشرط الرقم
(7)   
(8)   
(9)   

 نوعال البدل الرقم
(10)   
(11)   
(12)   
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 : في العبارات اآلتية نوع األسماء المبنيةعّين 
 .( ىالذي خلق فسوّ )  (13)
 .ذهب معكأينما تذهب أ (14)
 .ونهؤالء املسلمون متحابّ  (15)

 اإلجابة :

 نوعال األسماء المبنية الرقم
(13)   
(14)   
(15)   

 
 أعرب الكلمات التي تحتها خط مما يأتي إعرابا تاما :

 .القرنني ذيقرأ األطفال قصة  (16)
 اإلجابة : _____________________ 

 .سالم ! احفظ لسانكاإل اخأيا  (17)
 اإلجابة : _____________________ 
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 عن الصرف  28 –18السؤال 
 : تية حسب الوزن بين القوسينالفراغات اآلضع األفعال المناسبة في 

 ()انفعل .ىل قطعات صغرية_________ إـ سقط الزجاج ف (18)
 اإلجابة : _____________________ 

 ()يفتعل .ناملسلمون ____________ بالعيدي (19)
 اإلجابة : _____________________ 

 ()فعلل .الشياطني يف صدور الناس_________  (20)
 اإلجابة : _____________________ 

 
 تية :استخرج اسم اآللة من الجمل اآل

 .مجيلة أعطاين أخي مسطرة (21)
 اإلجابة : _____________________ 

 .السيارة ضائع باألمسمفتاح  (22)
 اإلجابة : _____________________ 

 ار املنشار يف عمله.استعمل النجّ  (23)
 _____________________اإلجابة :  

 
 في الجمل اآلتية : ممدودالمنقوص أو المقصور أو ال سماالعين 

 اهلواء يف الصيف حار. (24)
 اإلجابة : _____________________

 جيلس العجوز يف املقهى أمام بيته. (25)
 اإلجابة : _____________________
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 إىل النادي الرياضي.شباب ذهب ال  (26)
 _____________________اإلجابة : 

 

 : في الجملتين اآلتيتين ا خطمتحته نتيلالتين كلمللتق ن الجامد والمشعيّ 
 .يةّ يوانات الرب احل أكربالفيل  (27)

 اإلجابة : _____________________
 .الرأسيعاين املريض من األمل يف  (28)

 اإلجابة : _____________________
 

 : عن البالغة 40 – 29 السؤال
 :الحقيقة والمجاز في الجمل اآلتية  عّين

 طلعت الشمس مشرقة يف الصباح. ( 29)
 اإلجابة : _____________________ 

 يف الفصل. بالغةالم البحر علّ  (30)
 اإلجابة : _____________________ 

 السحاب النقود على الفقراء. وز عي (31)
 اإلجابة : _____________________ 

 
 :يما يأتي ستعارة فالمخاطب لكل ا وضح حاالت

 .العصر إن اإلنسان لفي خسرو  ( 32)
 اإلجابة : _____________________ 

 .شاطئيف التبيض السلحفاة  (33)
 اإلجابة : _____________________ 
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 أطالع الدرس كل يوم.ين إ (34)
 اإلجابة : _____________________ 

 
 : فيما يأتي المقابلة استخرج

 .كثريا  افليضحكوا قليال وليبكو  (35)
 اإلجابة : _____________________

 .هم اخلبائثم عليهلم الطيبات وحيرّ  وحيلّ  (36)
 اإلجابة : _____________________

 وجعلنا النهار معاشا. اوجعلنا الليل لباس (37)
 اإلجابة : _____________________

 
 :تية آلا لالسجع في الجم نعيّ 
 .رحامافشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا األ (38)

 اإلجابة : _____________________

 .بعد الكدر صفوا وبعد املطر صحوا نّ إ (39)
 اإلجابة : _____________________

 .فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة (40)
 اإلجابة : _____________________ 

 

 

 

 

KERTAS SOALAN TAMAT 
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