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 اإلجابة: هات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:

  خري من العالج. الوقاية .1
  .الشعبمبدأ الدولة يوحد  .2
  .يف أعمال اخلري مفيدة املنافسةإّن  .3
  .املسلم يف رمضان عتّب  .4
  .الولد البيت يف العيد زّين .5

 
 اإلجابة: ية :هات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلت

  .  ساخنةدموع احلزن تكون  .1
  .االحتاديؤدي التفاهم والتكافل بني أعضاء اجملتمع إىل  .2
  .  السكان يف ماليزاي يعتنقون الدين اإلسالمي أغلبية .3
  .  قدوم السائحني احملليني اخلالّبةجتذب املناظر  .4
  .خّلفةتمماليزاي بالد  .5

 
 

 املوضوع : ) أدوات الشرط(  
  فعل الشرط وجوابه من اجلمل اآلتية :عّي 
 كيفما يكن األب يكن ابنه. .1

 إن تكثْر عبادتك تنْل ثوااب عظيمة. .2

 مهما تقرأ يزدك معرفة. .3

 

 المفردات

 النحو
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 جواب الشرط فعل الشرط الرقم
(1)   
(2)   
(3)   

 

 أعرب الكلمات اليت حتتها خط إعرااب اتما :
     .يتنجح يجتتهدإن  .4

 ___________________________اإلجابة : 

       صدره لإلسالم يفقْهه يف الدين. يشرحمن  .5

 ___________________________اإلجابة : 

     .هللا حتصل الثواب دعتن إ .6
 ___________________________اإلجابة : 

 
 التوابع( )املوضوع : 

 استخرج التوابع مع بيان نوعه مما أييت :

 .االجتماع إىل نفسه الوزير حضر .1

 مناظرها. اجلميلةاملزارع  من السياح عجبت .2

 .القرءان تالوة مسابقة يف ينجحان وعلي أمحد .3
 

 نوع التوابع التوابع الرقم
(1)   
(2)   
(3)   
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 : استخرج التوكيد مع بيان نوعه

 إذا دّكت األرض دكا دكا. .4

 كلهم قلب واحد.  شعب ماليزاي .5

 عدت أان من مكة املكرمة أمس. .6
 

 لنوعا التوكيد الرقم
(4)   
(5)   
(6)   
 

 املوضوع : )املنادى(  
 : إعرااب اتما الكلمات اليت حتتها خط عربأ

   ! ماذا فعلت ؟ خالدأ .1

 ___________________________اإلجابة : 

  الفصل، أكمل الواجبات املنزلية. رئيساي  .2

 ___________________________اإلجابة : 

  صالة.ها املسلم ! حافظ على الأياي  .3

 ___________________________جابة : اإل

  
 استخرج املنادى يف اجلمل اآلتية وبّي نوعه :

 .اي ذا املال ! أنفق إىل الفقري .4

     اي جمرمون ! توبوا إىل هللا.  .5

 اي أيها اجملاهدون ! اصبوا يف جهادكم.  .6
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 نوع املنادى املنادى الرقم
(4)   
(5)   
(6)   

 
 اخلمسة( املوضوع : )األمساء 

 : اليت بي القوسي لماتكلابالفراغات مأل ا
   ذو() .إىل املدرسة العلم ____ بـــــــهبت ذ .1

 ___________________________اإلجابة : 
      )أخ( رجل صاحل. ك          .2

 ___________________________اإلجابة : 

    ب(أ) هذا الكتاب. ،بكر _____ اي ،اقرأ .3
 ___________________________اإلجابة : 

  
 الكلمات اليت حتتها خط إعرااب اتما :أعرب 
 بكر إىل املصلى مبتسما.  أبوذهب  .4

 ___________________________اإلجابة : 
 ها. محيرجعت هند إىل البيت مع  .5

 ___________________________اإلجابة : 

    جيدا بعد األكل.  فاكاغسل  .6

 ___________________________اإلجابة : 
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 )الفعل الصحيح والفعل املعتل( املوضوع :
 : وضح أنواع األفعال املعتلة يف اجلمل اآلتية

 يزرن صديقاهتن يف العيد. املسلمات .1
 اإلجابة : _____________________

 ثوبه يوميا. يكوي الطالب .2
 اإلجابة : _____________________

 إن املؤمنني خيشون عقاب هللا. .3
 اإلجابة : _____________________

 

 عّي نوع األفعال الصحيحة يف اجلمل اآلتية :
 سأل السائح عمدة القرية عن املكان التارخيي يف قريته. .4

 اإلجابة : _____________________
 احملّدثون رّدوا األحاديث املوضوعة. .5

 اإلجابة : _____________________
 ين هللا.ستقبل املسلمون العيد مكبّ ي .6

 ____اإلجابة : _________________
 

 املوضوع : )املنقوص واملقصور واملمدود(
 عي االسم املقصور أو املنقوص أو املمدود يف اجلمل اآلتية :

 ابرد. اهلواء يف الشتاء .1
 اإلجابة : _____________________

 يقعد العجوز يف املقهى أمام منزله. .2
 اإلجابة : _____________________

 الصرف
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 رب من واٍد غري ذي زرع.خرجْت حضارة االسالم من جزيرة الع .3

 اإلجابة : _____________________
 

 املمدود يف اجلمل اآلتية :و املنقوص و االسم املقصور  ستخرجا
زّودين  بعد أن اجتزت الوادي العميق. ،فقد التحفت القضاء الواسع ،وىأسأل العايف اهلادي : أريد امل

 املتحم.وأْبعد عين األذى  ،والعطاء الكايف ،ابخلري الوايف
 اإلجابة : _____________________ .4

 _اإلجابة : ____________________ .5

 اإلجابة : _____________________ .6
 

 املوضوع : )اجلامد واملشتق(

 : ا أييتما خط يف حتته يتال اتعّي اجلامد واملشتق للكلم
 احليواانت البيّة. أكبالفيل  .1

 ______اإلجابة : _______________
 .الرأسىل املستشفى ألنه يعاين األمل يف إيذهب املريض  .2

      اإلجابة : _____________________
      أمه. منتظرا سةر مام املدأجيلس الطفل  .3

     اإلجابة : _____________________
 على مزيد من العمل واملثابرة. الشركة يشّجع عّماله مدير .4

 اإلجابة : _____________________
 الكعك والشوكوالتة يوم ميالدها. البنتتناولْت  .5

 اإلجابة : _____________________
 إىل بيوهتم.راجعني رأيت األستاذ والتالميذ  .6

 اإلجابة : _____________________
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 املوضوع : )اسم الفاعل واسم املفعول(

 الكلمات اليت حتتها خط إىل اسم املفعول :حّول 
 األعداء يف احلرب. قتلواإّن املسلمني  .1

 اإلجابة : _____________________
 املعلم. حيرتمونقام الطالب  .2

 اإلجابة : _____________________
 املرأة التلفاز. شاهدت .3

 اإلجابة : _____________________
 

 اجعل ما حتته خط اسم الفاعل :
 ابللغة العربية كل يوم. التكّلمس الطالب ميار  .4

 اإلجابة : _____________________ 
  اجلميع. تفيداحملافظة على سالمة البيئة  .5

 اإلجابة : _____________________ 
  لفهم اآلايت القرآنية واألحاديث الشريفة. مفتاحاللغة العربية  .6

 اإلجابة : _____________________ 
 
 

 (االستعارة)املوضوع : 
 عي نوع االستعارة فيما أييت :

 االستعارة نوع العبارة الرقم
  ضحكت الزهرة يف احلديقة بعد نزول املطر (1)
  رأيت األسد يهجم يف املعركة (2)
  ستادتنشد النجوم يف اإل (3)

 

 البالغة
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 ارة واجملاز املرسل فيما أيتـي :االستع مّيز
 النوع العبارة الرقم

  كاتب  الشهري حرفا هاما عن اتريخ ماليزاييؤّلف ال (4)
  حصلت على النور من كتابك (5)
  سكت غضب املعلم بعد التزام الطالب ابلنظام (6)

 

 (اجملاز املرسلاملوضوع : )
 بي عالقة كل جماز مرسل مما أيتـي :

 ة جماز مرسلعالق العبارة الرقم
  يف عذاباء يعيشون يف نعمة والفقراء يعيشون ياألغن (1)
  وافق اجمللس على القانون اجلديد (2)
  املنافقون يقولون أبفواههم وليس بعقوهلم (3)

 

 واذكر عالقته فيما أيتـي :استخرج اجملاز املرسل 
 العالقة اجملاز املرسل العبارة الرقم

   النهر بعد نزول املطر فاض (4)
   لسدعو القرية حلضور اجملأ (5)
   طن بعد الرجوعخلع القإ (6)

 

 (السجعاملوضوع : )
 : عي السجع يف العبارات اآلتية

 السجع العبارة الرقم
(1)                           
(2)                             
  ما لكم ال ترجون هلل وقارا، وقد خلقكم أطوارا (3)
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 : املناسبة ىف العبارات اآلتية لتكون سجعا اتابلكلم اتامأل الفراغ
 ______._، وعافين فيمن ______اللهم اهدين فيمن  .4

 اإلجابة : _____________________ 
5.     _________        __________     

 اإلجابة : _____________________ 
6.           _________           _ _______ . 

 اإلجابة : _____________________
 

  (اجلناس)املوضوع : 
 :  نوع اجلناس مما أيتـيوضح 

 اجلناس العبارة الرقم
  قال الرسول : اللهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا (1)
  والتفت الساق ابلساق ،إىل ربك يومئذ املساق (2)
  موسى مبوسى ءجا (3)

 
 : عي اجلناس غري التام من العبارات اآلتية مع بيان السبب

 السبب اجلناس غري اتم العبارة الرقم
   لكل داء دواء (4)
   تناولنا العشاء قبل العشاء (5)
   يل زميلة امسها مجيلة  (6)
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 كلمة :  150عن  كلماتالحبيث ال يقل عدد موضوعي آتيي كتب أ

 الشهرة مثرة االجتهاد".:  " قول احلكماء  .1

 .قول احلكماء :" اجملد ظل الفضيلة " .2

                                                                                       

 
 

 : قرأ القطعة اآلتية مث اجب عن األسئلة اليت تليهاإ
فضل ملئات املسافرين الباحثني عن لغكاوي جزيرة سياحية مجيلة ساحرة. وأصبحت املكان األ

مكان هادئ ومنظر مجيل. تتمّيز بوجود الشاّلالت املمّيزة وجمموعة كبرية من الكهوف وحقول األرز املنتشرة 
واجلزر احمليطة هبا. تقع لغكاوي يف الشمال الغريّب من شبه جزيرة ماليزاي يف والية قدح. وتبعد عن فوالو 

 كيلومرتا.  211حوايل  غفين
اصمتها مدينة كواه وهي امليناء الذي يرسو عليه القادمون للجزيرة عن طريق البحر ابلعّبارة من ع

فوالو فينغ أو كواال فرليس أو كواال قدح. وميكن للسائحني الذهاب إىل لغكاوي عن طريق اجلّو حيث 
 يوجد فيها مطار فادغ مت سريات الّدويّل يربطها مبطار كواال ملفور الّدويّل.

ب لغكاوي منطقة حرّة وال رسوم مجركّية على أّي شيء فيها ممّا جيعلها مكاان رائعا للتسّوق. تعت
ويوجد هبا العديد من احملاّلت التجارّية اليت تبيع العطور املتنّوعة ومواد التجميل وامللبوسات اجللدّية واحللّيات 

 النساء.النسائّية والتجهيزات الرايضّية والبضائع املتنّوعة للرجال و 
متتلك لغكاوي  عددا كبريا من أماكن الرتفيه والتسلية واملغامرة والتشويق ممّا يثري اهتمام السائحني 
زايرهتا. ابإلضافة إىل توّفر اخلدمات السياحّية املتكاملة هلم. وللسائحني الذين يريدون التجّول إىل األماكن 

وي، ميكنهم استئجار اجلّواالت والسّيارات أبسعار معقولة. السياحّية املتكاملة هلم يف مجيع أحناء جزيرة لغكا
وكذلك فإّن شبكة الطرق داخل اجلزيرة متوّفرة وممتعة، حيث تشّق طرقها وسط الريف املاليوّي، ووسط 

 مزارع األرز.

 اإلنشاء

 اإلستيعاب
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شواطئ حبر لغكاوي رملّية نظيفة. وأنشئت فيها التسهيالت السياحّية منها الفنادق واملنتجعات 

ت. وتقوم الفنادق بتنظيم الرحالت البحريّة املمتعة لتيسري رحالت السّياح إىل اجلزر احمليطة هلا والشاليها
 مثل جزيرة دايغ بونتيغ وغريها. وميكن الوصول إليها ابلقوارب السريعة من مدينة كواه.

ل توجد هناك خدمة عربة التلفريك اليت يصل هبا السائحون إىل قّمة جبل لغكاوي ويستطيعون خال
ما أمجل لغكاوي لدى الصعود مشاهدة مناظر اجلزيرة من شواطئها البحريّة واجلزر الصغرية تتناثر يف احمليط. 

 .السائحني
 

 : األسئلة
 مباذا تــــتميّز لغكاوي؟  .1

 عن طريق البحر؟ الذي يرسو عليه القادمون للجزير ما هو امليناء .2

 ؟ملاذا تصبح لغكاوي مكاان رائعا للتسّوق  .3

 .لتسهيالت املتوفر يف شواطئ حبر لغكاويذكر اأ .4

 ؟كيف يصل السائحون إىل قمة جبل لغكاوي  .5

 ؟ ماذا يشاهد السائحون خالل صعود جبل لغكاوي .6

      .ذكر نوع األسلوب اإلنشائي وطريقته للجملة اليت حتتها خطأ .7

            
 
 

 : هات اآلتيةكلمة مستعينا ابلتوجي  30كتب فقرة قصرية ال يقل عدد كلماهتا عن أ
كتب بطاقة التهنئة إليه تعب عن شعورك وتنصحه ابجلد أك دراسته يف جامعة خارج البالد، سيواصل صديق

 واالجتهاد يف الدراسة.

 
 
 

 الفقرة القصيرة
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 : شرحا وافيا تياآلتي تيشرح احلكمإ

 .فاستبقوا اخلريات .1
 .بقدر لغات املرء يكثر نفعه .2
 
 
 

 
 

 :ة تيماذا تقول يف املواقف اآل
 مبناسبة حلول العام اهلجري اجلديد. إىل زميلك تقدم التحية .1

 ىل العاصمة. إشاهدت حادثة املرور أثناء سفرك  إذا .2

 تدعو أصدقائك إىل امللعب ملمارسة الرايضة. .3

 ألحد زمالئك الذي سيواصل دراسته إىل خارج البالد. .4

 ترحب برجوع عّمك من مكة املكرمة بعد أداء العمرة. .5
 
 
 

 : ب اآلتية يف مجل مفيدة حىت يتضح معناهااستعمل الرتاكي
 درجة ممتازة .1

ــ .2  اعتّز بـ

 اإلخالص يف  .3

 حّب الوطن .4

 الدورة التشجيعية .5

 الحكم واألمثال

 بناء الجمل

فاملواق
فف

 الرتاكيب



 | MODUL PEACE 2018 BAHASA ARAB 2361 | CEMERLANG   

Disediakan oleh Jurulatih Utama Bahasa Arab SPM Negeri Perak      ©JPNPerakPEACE2018            | 14 

SET 

2 

 
 
 

 : كون ما أييت
 .إن""ط مجلة فيها أداة الشر  .1

 .سكونجمزوم ابل الشرط وابجمجلة فيها  .2

  ذف النون.جمزوم حب الشرط علفمجلة فيها  .3

 مجلة فيها النعت السبيب. .4

 .مجلة فيها البدل املطابق .5

 .مجلة فيها التوكيد املعنوي .6

 مضاف.مجلة فيها منادى  .7

 .مفردعلم مجلة فيها منادى  .8

  .نصوب ابلياءممنادى مجلة فيها  .9

 .مجلة امسية فيها اسم من األمساء اخلمسة .10

 اخلمسة.مجلة فعلية فيها اسم من األمساء  .11

 .رورجمسم من األمساء اخلمسة مجلة فيها ا  .12

 
 
 

 : حّول العبارات اآلتية إىل اجلمع املؤنث مع تغيري ما يلزم
 الزائر يتجول يف الـمركز التجاري. .1
 .تعّلم الـمعلمة تالميذها .2
 الذين يؤمنون ابلغيب يف اجلنة.  .3
 ال تلعيب يف الـمطبخ اي بنت! .4
 م، اعتكْف يف الـمسجد.اي مسل .5

النحو
فف

 التحويل والتغيري والتصحيح
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 يف مجل مفيدة : آلتية مث ضعههات مثاال لألفعال ا
 الفعل املعتل الناقص  .1

 الفعل الصحيح السامل .2

 الفعل املعتل اللفيف املفروق .3

 الفعل املعتل األجوف .4

 الفعل الصحيح املضعف .5
 

 : هات مثاال مناسبا ملا أييت مث ضعه يف مجل مفيدة
 اسم جامد .1

 اسم مشتق .2

 اسم مقصور .3

 اسم ممدود .4

 اسم منقوص .5
 

 :   عال مث ضعه يف مجل مفيدةاجعل ما أييت امسا فا
 أسلم .1

 اشرتكتْ  .2

 يصومان .3

 أيكلون .4

 مظلوم .5

 
 

الصرف
فف
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 :   مث ضعه يف مجل مفيدة اجعل ما أييت امسا مفعوال

 استمعوا .1

 قرأت  .2

 يفتح .3

 طلب .4

 أكرم .5
 
 
 

 حول اجلمل اآلتية إىل االستعارة :
 .كأن الطالبة النظيفة بدرا مجاال .1

  .البنت مثل السلحفاة يف البطئ .2

    .ل سوادافاطمة شعرها كاللي .3

         .العامل حبر يف السماحة .4

  .احلصان يشبه الطائرة يف السرعة .5

 

 : اجعل كل كلمة آتية جمازا مرسال يف مجل مفيدة
 الشفاء .1

 رمحة .2

 املوز .3

 طبيب .4

 املنزل .5

 
 

البالغة
فف
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 : اجعل الكلمات ما أييت سجعا

 للكافرين –للمؤمنني  .1

 خلق  -الفلق  .2

 الناس –الناس  .3

 جحيم –نعيم  .4

 ونخاشع –املؤمنون  .5

 
  :اجعل ما أيتــي جناسا 

 تنهر –تقهر  .1

 اجلِدّ  –اجَلّد  .2

 العامل –العامل  .3

 البدر –البد  .4

 املرآة -املرأة .5

 


