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 سؤاال، أجب عن األسئلة مجيعها. 40هذه الورقة حتتوي على 
 
 عن املفردات  6إىل  السؤال  1لسؤال ا

 هات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :

  هللا األوزون حلماية كرة األرض. خلق .1

 اإلجابة: ___________________ 

 الرسول أصحابه يف خطبته ينصح .2

    اإلجابة: ___________________
 اللطيفةأعجب قاسم بصفات املاليزيني  .3

 اإلجابة: ___________________

 

 هات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :
 زايرة الدول املتقدمة. األغنياءيفضل  .4

 اإلجابة: ___________________ 

 اوق.سرىلإلرجل ا لحتار .5

 اإلجابة: ___________________

 .بةاذجلا ألماكنح السياور ايز .6

 اإلجابة: ___________________

 

 : عن النحو 17إىل السؤال  7السؤال 
 : وّضح نوع اخلرب فيما أييت

 .الولدان يف املسجد .7

 اإلجابة : _________________________
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 األساتذة دخلوا إىل القاعة. .8

 اإلجابة : _________________________
 .االهتمام ابلدراسة مهم يف احلياة .9

 اإلجابة : _________________________
 

 : استخرج التوابع فيما أييت مثّ بّّي حكم إعراهبا

 .يف السباق رأيت األوالد الصغار يشاركون  .10

 دخل الطالب القاعة مث الطالبات. .11

 اهتّمت احلكومة ابلرتبية اإلسالمية لدى الشعب. .12

 

 حكم اإلعراب التوابع الرقم
(10)    

(11)    

(21)    

 
 أعرب الكلمات اليت حتتها خط فيما أييت إعرااب اتما :

 .إىل اخلري جتد سعادة يف احلياة تسعإن  .13

 اإلجابة : ______________________________
 ، ساعدوا شيوخكم.قادروناي  .14

 اإلجابة : ______________________________
 
 



 | MODUL PEACE 2018 BAHASA ARAB 2361/1 | CEMERLANG   

Disediakan oleh Jurulatih Utama Bahasa Arab SPM Negeri Perak      ©JPNPerakPEACE2018             | 3 

SET 

5 

 
 : لق من اجلمل اآلتية مع بيان نوعهاستخرج املفعول املط

 تكليما.كّلم هللا موسى  .15
 ______اإلجابة : ________________________

 الولد ألبيه.احرتام احرتمت الكبار  .16

 اإلجابة : ______________________________
 دفعتني. احلاسوبيدفع الرجل سعر  .17

 اإلجابة : ______________________________
 

 عن الصرف  28إىل السؤال  18السؤال 
 : هات وزان مناسبا للكلمات اليت حتتها خّط فيما أييت

 سبيل النجاح. االجتهاد .18

 اإلجابة : ______________________________

 .املدرسةوقفت سيارة املدير أمام  .19

  ______________________________اإلجابة : 
 على الطالب والطالبات. يتعارفوناملدرسون  .20

 اإلجابة : ______________________________
 

 األفعال مع بيان نوعيها الصحيحة واملعتلة : ةاآلتي اتاستخرج من العبار 
 للشعب املاليوي عادات ميارسها ىف حياهتم .   .21
 التارخيية.مدرسيت تقع قريبة من مدينة مالك  .22

 داء الصالة.املسلمون يتوجهون اىل املسجد أل .23
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 نوع الفعل الفعل الرقم
21   
22   
23   

 
 امأل الفراغات اآلتية ابسم الـمفعول املناسب املشتق من األفعال بّي القوسّي :

 قرأ القارئ الـمقالة قراءة ______________ ) جّود ( .24
 ) جّن (  ال تقل لصديقك : اي ______________ .25

 _ عن عمله )سأل (_____اإلنسان _______ .26
 

 : من األفعال اليت بّي القوسّي ةاملناسب اآللةضع يف الفراغات اآلتية اسم 
 ) كنس(  _____________ ــــتنّظف الطالبات القمامة ابل .27
  (حما) _____________ــــ ميحو أمحد كتابته ابل .28

 

 عن البالغة  40إىل السؤال  29السؤال 
 : مّيز اجلمل اجملازية واحلقيقية يف اجلمل األتية

 أنزل هللا رسوله نورا . .29

 ____________اإلجابة: _________________

 رأيت األسد يف حديقة احليواانت . .30
 ________________اإلجابة: _____________

 العني يف الـمشتشفى . فحص  ا .31
 ___________________اإلجابة: __________
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 عالقته فيما أيتـي : اجملاز املرسل واذكراستخرج 

 

 العالقة اجملاز املرسل العبارة الرقم
   أّلف الكاتب حرفا من التاريخ اإلسالمي.  .32
   .دعو القرية حلضور اجمللسا   .33
   قبل الذهاب إىل املدرسةالقطن  لبس  أ .34

 
 اذكر نوع االنشاء مع بيان طريقته فيما يلي:

 {وال متش يف األرض مرحا} قال تعاىل: . 35
 {والفجر وليال عشر}قال تعاىل: . 36
 .ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمع. 37

 

 طريقة اإلنشاء نوع الرقم
35.   
36.   
37.   

 

  : وّضح املقابلة فيما أييت

 .ليس له صديق يف السر وال عدو يف العالنية . 38
 ___________اإلجابة: _________________

 .حلا ضاّرا كن صاحلا انفعا وال تكن طا.  39

 ___________اإلجابة: _________________

 . غضب اجلاهل يف قوله وغضب العاقل يف فعله. 40

 ________________اإلجابة: ____________
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 هذه الورقة حتتوي على أربعة أسئلة. 
 السؤال الرابع.و السؤال الثالث بني سؤاال واحدا فقط  السؤال األول والسؤال الثاين.مث اخرت بأج

 
 السؤال األول 

 كلمة :  150ال يقل عدد كلماته عن  أ ( اكتب يف واحد فقط من املوضوعات اآلتية حبيث

  الرسالة إىل صديقك األجنيب تتحدث عن ماليزاي  . .1

 برانمج احملافظة على البيئة يف مدرستك . .2

 التسامح يف احلياة اليومية .أمهية  .3

 إصالح الرعية إبصالح الراعي ".:  " قول احلكماء  .4

 مسئولية االبن جتاه أسرته  . .5
 

 السؤال الثاين
 : القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليهااقرأ ( أ

روح التعاون يف اجملتمع أمر حيوي لتنفيذ شيء  فإن  ، على الرغم من أن املاليزيني متعددو األعراق
. وابلتعاون يولد جمتمع موحد. فالوحدة هي أهم األصول املاليزية ألنه من دون وكأهنم جسد واحد ما

 البالدالوحدة، ال تقدم يف 

يوم، حنن نرى الصيين يبيع آسم لقسا و انسي ملاق، يف حني أن املاليوي أكل الشعرية و كوي لا
تياو و يونغ اتو فو ورويت انن وجاابيت وتوسي. وابملثل أيكل اهلنود كل ما أيكله أصدقائهم يف األوساط 

 .املاليوي والصيين

أن تعزز الوحدة من األجناس يف ماليزاي، وينبغي انسي ملاق هو مثال على الغذاء املاليوية اليت ميكن 
أن يكون غذاء وطنيا يف ماليزاي. اهنا ليست فقط املفضلة للماليويني ولكن أيضا رائدة من قبل الصينيني 
واهلنود. وانسي ملاق سابقا  لتناول االفطار ولكن يف الوقت احلاضر يتم لتناول طعام الغداء والعشاء. كما 

املفتوح وهو أيضا واحد من القائمة الوجبة يف الفندق. وانسي ملاق يرافقه العديد من  أنه يعد يف البيت
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األطباق اجلانبية مثل الكاري الدجاجي ورندانغ الدجاج واللحوم ومسبال احلبار اجلاف أو األنشوجة، 
 والدجاج املقلي.

و وجبة خفيفة. وهو فوتو ميام هو نوع من الطعام احللو الذي يؤكل عادة أثناء وجبة اإلفطار أ
 .مثال على الطعام اهلندي الذي هو أيضا شعبية بني مجيع األجناس يف ماليزاي

ايت وزهور الزنبق والبذور وابلنسبة للصينيني، املكون الرئيسي يف الطبخ هو مكوانت الصواي, والفطر 
مثل بذور الكزبرة والقرفة . مث سيتم خمالطة هذه املواد مع التوابل املستخدمة من قبل املاليويني وغريها

وغريها. ومعظم املأكوالت الصينية أييت من الصني مثل وغريها. و لوك لوك هو الطعام الصيين الذي ال 
يزال املفضلة عند الصينيني. واألرز الدجاجي ال أيكله من قبل الصينيني فقط ولكن أيضا مفضال من قبل 

اج املقلي أوالدجاج املشوي أو الدجاج البخاري. ابلنسبة مجيع املاليزيني. واألرز الدجاجي يقدم مع الدج
إهنم يفضلون الدجاج املقلي أو املشوي وأما يونغ اتو فو، شار كواي تيو، دمي سوم الصينيني  ،للماليويني

 يفضلون الدجاج البخاري. 

 جنب ويتم إعداد هذه املأكوالت الشعبية يف االحتفاالت العظيمة من األجناس املختلفة جنبا إىل
لتحقيق الوحدة واإللتئام الوطين. واحلقيقة ابملأكوالت، ميكننا نقل األجناس املختلفة أقرب إىل عالقة ودية 
متينة. كل هذا أييت من املسار األول للوائم والوحدة يف البالد. وسيظل كل هذا هو الرمز الذي يصبح 

 .يزية متالئمة آمنة سلميةهوية جمتمع ماليزي متعدد األعراق. الرمز هلوية األمة املال
 

 أجب األسئلة اآلتية :
 ما هي أهم األصول املاليزية ؟ .1

 ماذا نرى يف ماليزاي اآلن ؟ .2

 مىت يؤكل انسي ملاق سابقا ؟ .3

 اذكر ثالث وجبات عيد الصينيني. .4

 كيف يقدم األرز الدجاجي ؟ .5

 الت العظيمة ؟ملاذا تعد املأكوالت الشعبية من األجناس املختلفة جنبا إىل جنب يف االحتفا .6

 ما الوجه البالغي من اجلملة اليت حتتها اخلط ؟ .7
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 :        كتب فقرة قصرية حيث ال يقل عدد كلماهتا عن ثالثني كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتيةأ بــ(

بت ابلفيضان، ارسل إليه رسالة تعزية وتنصحه ابلصرب على هذه ـــتشاهد يف التلفاز أن قرية زميلك قد أصي
 احملنة وتدعو هللا له الصحة والعافية والقوة ملواجهة املصيبة.

            
 ماذا تستفيد من احلكمة اآلتية.جــــ(  

 " فاستبقوا اخلريات  "
 

 السؤال الثالث
 : اآلتية املواقف يف تقول ماذاأ( 

 ألبيك إذا أعطاك اهلدااي يوم ميالدك .1

 منع صديقك من التدخنيـت .2

 تسأل أختك عن موعد مقابلة الطبيب  .3

 تذك ر أخاك الصغري للمراجعة  .4

                                              أبوه تعزي زميلك الذي توىف .5

    
 : كّون ما أييت يف مجل مفيدةبــــ(  
 لة امسيةمجخرب مجلة فيها  .1

 مجلة فيها مضاف إليه جمرور ابلكسرة .2

 مجلة فعلية فيها احلال .3

 فيها أداة االستثناء " غري " مجلة .4

 من أمساء اخلمسة  اسممجلة فيها  .5
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 :ضعها يف مجل مفيدة ، مث الفعل املاضي للكلمات اآلتيةهات  (جـ
 ُيكرِم .1
 يـَْنُصر .2

 اجتهاد .3

 ِقتال .4

 ُمَعلِ م .5
         

 :االستعارة  اجلمل اآلتية إىل  حول د(
 املعل م مثل البحر يذهب اىل الفصل .1

 الفقراء ىلإينفق عمر ماله  .2

 مرأة مجيلة يف غرفتهااانمت  .3

 الرجل كاألسد جياهد يف املعركة .4

  اجلهل مثل الليل ظالما .5

 
 السؤال الرابع

 ضع الرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة : (أ
 املنحة الدراسية .1

 الربانمج اخلاص .2

 ابتعد عن .3

 املنتجات اليدوية .4

 يؤدي اىل .5

 
 



 | MODUL PEACE 2018 BAHASA ARAB 2361/2 | CEMERLANG   

Disediakan oleh Jurulatih Utama Bahasa Arab SPM Negeri Perak      ©JPNPerakPEACE2018             | 5 

SET 

5 

 
 تغيري ما يلزم :" مع تلميذينالعبارات اآلتية إىل "خاطب  (بــــ

 امسعوا إىل كالم والديكم. .1

 ال تُـْهِمْلَن واجباتكن كل  وقت. .2

  .أنت ابن صاحل .3

 عليك أن تقول احلق ولو كان مر ا. .4

 كم جزءا تلوت القرآن يف حياتك اليومية ؟ .5

 

 : يف مجل مفيدة امث ضعه اآللةاجعل ما أييت اسم  ـ(جــ
 سطر .1

 يفتح .2

 سار .3

 كوى .4

 تغسل .5

 

 : يف مجل مفيدة مشبها بهاجعل كلَّ واحد مما أييت  (د
 عسلال .1

 الفيل .2

 ربقال .3

 احلجارة .4

 ثلجال .5

 

 


