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 النحو
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 فعولاسم الفاعل واسم امل.3
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 االستعارة.2

 الطباق.3

 املقابلة.4

 

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

  .الشعبيةتناول الضيوف املأكوالت  .1
  .البالد تطّوريبذل رجال احلكومة جهودهم يف  .2
  .األمية مكافحةجنحت ماليزاي يف  .3
  .من الرتبية اإلسالمية هو إنتاج اجليل املتدين الغرض .4
  .ابةاجلذيزور السياح األماكن  .5

 

 اإلجابة: هات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :
  .بالدان زيت النخيل اىل دول اخلليج أصدرت .1
  .ابن عمي من معهد التكنولوجيا الثقيلة خترّج .2
  .اإلعالن بعدمساع يفرتقون  الطالب .3
  .املوظَّف يف عمله يتقن .4
  .الرجل إىل سراوقارحتل  .5

 

 

 

 احلال ( ) : املوضوع 

 عّين احلال مع بيان نوعه :
 قام مجيع الطلبة يرحبون ابملدير اجلديد. .1

 صام املسلم خملصا هلل. .2

 شرب األوالد املاء أبدب. .3
 
 

 المفردات

 النحو
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 النوع احلال الرقم
(1)   
(2)   
(3)   

 

 :  اآلتية اجلمل من نوعه بيان مع احلال استخرج

 .الوزير يكرمون الضيوف قام .4

 .هادئني راتالسيا يقودون السائقون .5

 .ميدحونين وهم الزمالء يهنئين .6

 أنواع احلال احلال الرقم
(4)   
(5)   
(6)   

 

 املوضوع : )األفعال اخلمسة(
  :اآلتية اجلمل نمع بيان حكم إعراهبا م اخلمسة األفعالعّي 

 .املسجد يف الصالة يؤداين وحممود أمحد .1

 .املعلمني حترتموا أن عليكم التالميذ، أيها .2

 .اإلهانة يقبلوا لن موناملسل .3
 حكم اإلعراب األفعال اخلمسة الرقم

(1)   
(2)   
(3)   
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 : خطن  حتتها اليت للكلمات اإلعراب عالمة بّين 

 .املطعم يف املكرونة كلونأي األوالد .4
 __________________________________اإلجابة : 

 اإلضايف؟ الفصل حتضري مل ملاذا ايبنيت، .5
 __________________________________اإلجابة : 

 .أبدا ابهلل يشركا لن الصاحلان .6
 __________________________________اإلجابة : 

 
 طلق (  املوضوع : )املفعول امل

 :اآلتية اجلمل من نوعه بيان مع املطلق املفعول استخرج

 .العلماء جلوس جلست .1

 .حرتاماا أابءمها األوالد احرتم .2

 .نيختطيط مجالربان املوظف خيطط .3
 املطلق املفعول نوع املطلق املفعول الرقم

(1)   
(2)   
(3)   

 
 بّي موقع اإلعراب وعالمته للكلمات اليت حتتها خط فيما أييت :

  جهرية.  قراءةيقرأ الطالب الكتاب  .4
 ___________________________اإلجابة : 

 يف األسبوع. زايرتنيأزور أسريت يف القرية  .5
 ___________________________: اإلجابة 
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  السهم.  انطالقانطلقت احلافلة  .6
 ___________________________اإلجابة : 

 

 املوضوع :) املنادى( 

  :نوعه وبّين  اآلتية اجلمل من املنادى استخرج

  !اخلري على تبخل ال العلم، ذاأ .1

 !ابلواجبات قوما ،حممدانأ .2

 !دروسك يف اجتهد الكسالن، أيها اي .3

   رجلني ! اكتبا الرسالة إىل أبيكما.اي .4

 .صفوفكم استووا ! طالاب اي .5

 .ابلعهد أويف ! أخدجية .6
 النوع املنادى الرقم

(1)   
(2)   
(3)   
(4)   
(5)   
(6)   

 

 
   

 )املشتقات(املوضوع : 
 : بدنل الفعل يف اجلمل االتية ابسم الزمان أو ابسم املكان

 ة أايم.يسكن السائح يف الفندق مخس .1
 اإلجابة : ________________________

 

 الصرف
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 غربت الشمس يف الساعة السابعة ليال. .2
 اإلجابة : ________________________

 النادي يلتقي فيه الطلبة.     .3
 اإلجابة : ________________________

 
 : امأل الفراغات اآلتية ابسم آلة املناسب مستعينا ابلكلمات اليت بّي القوسّي

 فاطمة مساع األانشيد يف _________ ) ذاع (حتب  .4
 اإلجابة : _______________________

 ركب التلميذ ________ إىل املدرسة . ) درج ( .5
 اإلجابة : _______________________

 غسلت األم املالبس بــــ ______________)غسل( .6
 اإلجابة : _______________________

 
 (يزان الصريفامل)املوضوع : 

 : هات وزان مناسبا للكلمات اليت حتتها خط فيما أييت مع الضبط ابلشكل
 بعد املسابقةيفرتقون الطالب  .1

 اإلجابة : ____________________
 كالمه يف االجتماعيلقي  مدير املدرسة  .2

 اإلجابة : ____________________
 سعد بن أيب وقاص الفوز يف معركة القادسية.   حّقق .3

 __________________اإلجابة : __
 السائحون اىل أورواب. توّجه .4

 اإلجابة : ____________________
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 من اجلامعة الياابنية.متخرّج حممد  .5
 اإلجابة : ____________________

 الشعبية. املأكوالتالسياح من اجلارج لن أيكلوا  .6
 اإلجابة : ____________________

 
 واسم املفعول( اسم الفاعل)املوضوع : 

 :ضع اسم الفاعل املناسب يف الفرغات 
 ______________ استغفروا رهبم ليال وهنارا.  )أسلم( ــــــال .1

 اإلجابة : ____________________

 وقف الرجال امام املنزل _______________.) ابتسم( .2
       اإلجابة : ____________________

 الفصل صباحا. )تعلم( إىل _____________ جاءت .3
 ____________________ اإلجابة :

 
 : ىل اسم املفعولإية الكلمات اآل حونل
 خرة فعليه ابلعلم.ومن أراد اآل ،الدنيا فعليه ابلعلم أرادمن  .4

 اإلجابة : ____________________
 الولد قراءة كتب القصص. حيب .5

 اإلجابة : ____________________
 املدرسة الطلبة من الدخول إىل هذه احلجرة. تمنع .6

 اإلجابة : ____________________
 
 
 
 
 
 



 | MODUL PEACE 2018 BAHASA ARAB 2361 | CEMERLANG   

Disediakan oleh Jurulatih Utama Bahasa Arab SPM Negeri Perak      ©JPNPerakPEACE2018             | 8 

SET 

3 

 
 )اجملرد واملزيد(املوضوع : 

 : يف العبارات اآلتية مع بيان أحرف الزايدة فيها اليت حتتها خط األفعال املزيدة زن

 اخلطباء على فصاحتهم. أثنيت .1

 ملناظر اجلميلة.اب يتعجبونالسياح  .2

 اجلائزة من املدير. تسّلماعلي وعبد الرمحن  .3

 

 ايدةلزف احرأ الوزن الرقم
(1)   
(2)   
(3)   

 

 عّين األفعال املزيدة يف العبارات اآلتية مع بيان أحرف الزايدة فيها:

 هتتّم احلكومة بنظافة البيئة. .4

 .ئين الزمالء على جناحي يف االمتحانيهنّ  .5

 طان الربانمج ختطيطني.املوظفان خيطّ  .6

 

 ايدةلزف احرأ األفعال املزيدة الرقم
(4)   
(5)   
(6)   
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  (التشبيه)ضوع : املو 
 : داة ووجه الشبه فيما أييتكر نوع التشبيه ابعتبار األذ أ

 نوع التشبيه العبارة الرقم
  إن الدنيا كبيت نسجته العنكبوت (1)
  كأن صوته رعد يف القوة (2)
  اجلواد يف السرعة برق خاطف (3)

  
 مما أييت : عّي أداة التشبيه ووجه الشبه

 وجه الشبه التشبيهأداة  العبارة الرقم
   اهلرممثل ء يالرجل بط (4)
   البحر علما وفهماكأنه  (5)
   وله اجلوار يف البحر كاألعالم (6)

 
 (االستعارة)املوضوع : 

 : عّي نوع االستعارة مما أييت
 جابةاإل العبارة الرقم

  كرنأولئك قوم يصومون عن امل (1)
  ظهر النور يف جزيرة العرب (2)
  ترك الصالة فقد هدم الدينمن  (3)

 
 
 

 البالغة
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 فيما أييت : ميز بّي االستعارة والتشبيه
 جابةاإل العبارة الرقم

  أنت الغمام وحنن السماء (4)
  تفرح الورود يف احلديقة (5)
  جناح الذل من الرمحةاخفض و  (6)

 

 (الطباق)املوضوع : 
 : الطباق مما أييت عّي نوع 

 نوع الطباق العبارة الرقم
  كاليل بني النهار  الشيب يف الشباب (1)
  الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك (2)
  املؤمنونكذب املنافقون وما كذب  (3)

 

 : استخرج الطباق مما أييت مع بيان نوعه
 النوع الطباق العبارة الرقم

   قل هل يستوي األعمى والبصري (4)
   من على السرير وال تنم على األرض (5)
   حمزوانو ذهب الولد اىل املدرسة مسرورا  (6)

 

 (املقابلة)املوضوع : 
 :بّي مواضع املقابلة فيما أيتـي 

 جابةاإل العبارة الرقم
  لتقلُّون عند الطمع ،إنكم لتكثّرون عند الفزع (1)
  ابطنه فيه الرمحة وظاهره من قلبه العذاب (2)
  عدو عاقل خري من صديق جاهل (3)
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 : ميز الطباق من املقابلة فيما أييت
 جابةاإل العبارة الرقم

  ىل البيتإراجع أان قادم من املسجد و  (4)
  كن صاحلا انفعا وال تكن طاحلا ضارا (5)
  م أم مل تنذزهم ال يؤمنون هتأأنذر  (6)
 
 
 

 كلمة :  150عن  كلماتالحبيث ال يقل عدد موضوعّي آتيّي كتب أ

  .بييت جنيت  " "قول احلكماء  .1

 .قول احلكماء :" ظهر الفساد يف األرض مبا كسبت أيدي الناس" .2

 

 

 

 : جب عن مجيع األسئلة اليت تليهاأ قرأ القطعة اآلتية مثإ
إن مادة الرتبية الرايضية هي مادة مفضلة عند الطالب حيث يرتكون غرفة الدراسة، وجيرون ويلعبون 

، وهي الشك من أسباب اجملد والنجاح للفرد والوطن. فهي تعطي اجلسم ريةيف سعادة وسرور. وهلا فوائد كث
قوة وصحة، وتعلم النفس املبادئ واألخالق العالية، وتنشر روح التعاون بني األفراد، وترفع من شأن األمة، 

 وتساعد على االتصال بني الشعوب وتوجهها حنو السالم.
كل الدول. وبذلت احلكومة جهودا كبرية وأمواال كثرية   وقد انلت الرتبية الرايضية عناية ابلغة يف

لتحقيق هذا الغرض. فأنشأت آالف األندية يف املدن والقرى. يشرتك فيها الشباب من مجيع طبقات 
الشعب حيث خيتارون ألنفسهم ما حيبون. وحنن نسمع كثريا عن دورات الرايضية األوملبية واألوروبية 

 رات.واألفريقية وغري ذلك من الدو 
 

 

 اإلنشاء

 االستيعاب
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فالرايضة ضرورة حيتاج إليها كل الناس: الصغار والكبار، وارجال والنساء. إذ أن العمل الدائم من 
غري راحة أو رايضة له أتثري سليب على اإلنسان. كل واحد منا حيتاج بال شك إىل نوع من النشاط خارج 

أنك شيخ عجوز، فال بد العمل، وإذا أردت أن تعيش حياة سعيدة دون أن تزور الطبيب ودون أن حتس 
 أن حتصل على قدر من النشاط احلر بعد أن تنتهي من العمل الرمسي.

وديننا اإلسالمي يدعو إىل القوة. فالقرءان يطلب من املؤمنني أن يكونوا أقوايء للدفاع عن دينهم 
ل صلى هللا وعن أنفسهم. ويف أعمل الرسول  وأقواله أمثلة للمسلمني يف قوة الروح وقوة اجلسم. والرسو 

". وجيب علينا القيام ببعض املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيفعليه وسلم يقول: "
التمرينات الرايضية أو خنتار ألنفسنا نوعا من أنواع الرايضة املعروفة لكي نستطيع أن حنقق املثل الذي 

 يقول: "العقل السليم يف اجلسم السليم".
 

 األسئلة:
 ب الطالب مادة الرتبية الرايضية؟ملاذا جي .1

 اذكر فائدتني اثنتني من فوائد الرتبية الرايضية. .2

 ماذا فعلت احلكومة لتحقيق اهلدف من الرتبية الرايضية؟ .3

 طوال الوقت؟. مل يصلح أن يعمل اإلنسان .4

 كيف تبعد نفسك عن كثرة الذهاب إىل الطبيب؟ .5

 ما سبب اهتمام القرآن ابلقوة للمؤمنني؟ .6

                                     جه البالغي للعبارة اليت حتتها خط.ذكر الو أ .7

 
 
 
 : كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية   30 كتب فقرة قصرية اليقل عدد كلماهتا عنأ

 أكتب رسالة قصرية اىل معلم فصلك ،رأيت طالبا يدخن داخل دورة املياه وقت االسرتاحة يف املدرسة
 ترجو منه معاجلة تلك القضية بسرعة.دثة و ليه تلك احلاإتشكو 

 الفقرة القصيرة
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 : شرحا وافيا تّياآلتي تّيشرح احلكمإ

 مبا كسبت أيدي الناسظهر الفساد  .1

 ال الوائم هللك األانملو  .2
 

 
 
 
 

 : ماذا تقول يف املواقف اآلتية
 .لمعلمني مبناسبة عيد املعلمنيلتقدم التحية  .1

 العاصمة.  جبة يفملباين العالية املعاإذا شاهدت  .2

 .إىل املسجد ألداء صالة اجلمعةتدعو أصدقائك  .3

 .طالبة مثاليةك  نت  يّ ع  ميالتك اليت ز  ىحدإل .4

 .لعمك الصحة والعافية بعد التقاعددعو ت .5
 

 
 

 ضع الرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة :
 املرشد السياحي .1

 يشعر بـ .2

 املناظر اخلالبة .3

 التمّسك بـ .4

 نظرًا إىل .5

 الحكم واألمثال

 بناء الجمل

فاملواق
فف

 الرتاكيب
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 .مجلة فيها األفعال اخلمسة منصوب حبذف النون .1

 .منصوب ابلياء مجلة فيها حال مفرد .2

 .ا للنوعبينممجلة فيها املفعول املطلق  .3

 .بثبوت النوناخلمسة مرفوع  ألفعالامجلة فيها اسم من  .4

 .نصوب ابلياءممجلة فيها املفعول املطلق  .5
 
 
 

 ن" ابلعبارات اآلتية مع تغيري ما يلزم :ااطب "الطالبخ
 كلوا وال تسرفوا. .1

 السيئة. اسع إىل اخلري واترك .2

 أكرمي الوالدين وأحسين هبما. .3

 قل احلق وال تكذب يف املعاملة. .4

 اجتهدن وال تكسلن يف طلب العلم. .5
 
 
 

 : لكل وزن من األوزان اآلتية مث ضعه يف مجل مفيدةهات مثاال مناسبا 
 ل  ع  ف  م   .1

 ل  ع  فـ  أ   .2

 ل  ع  ف  تـ  س  م   .3

 ل  ع  ف  م   .4

 ن  و  ل  ع  ت  ف  يـ   .5

النحو
فف

الصرف
فف

 التحويل والتغيري والتصحيح
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 : االستعارات اآلتية إىل التشبيهاتجعل ا
 لدى الناس. منتشرل اللي .1

  .إىل املدرسةركبنا الضاروخ  .2

 الرأس شيبا.اشتعل  .3

 
  تيّي إىل املقابالاتن :اآلّي الطباقاجعل 

  .ىك وأبكحأض الذي هو .4

 .والنهارلليل اهللا خلق  .5

 
       

 

 

 

الغةالب
فف


