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 سؤاال. أجب عن األسئلة مجيعها.  40هذه الورقة حتتوي على 

 

  عن املفردات 6إىل السؤال  1السؤال 

 هات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :

 خمتلفة.كل جمتمع ثقافة ل .1

 ____________________اإلجابة : 

 البالد تطّوررجال احلكومة جهودهم يف يبذل  .2

 اإلجابة : ____________________

 األب إىل قريته. ارحتل .3

 اإلجابة : ____________________

 

 :  هات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية

 .ابن عمي من معهد التكنولوجيا الثقيلة خترّج .4

 ____________________اإلجابة : 

 .القويّ نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم يفتخر ابملؤمن  .5

 اإلجابة : ____________________

 .املستقبل ا ابهرا يف حياتكحك جنال أدعو .6

 اإلجابة : ____________________

  

 عن النحو  17إىل السؤال  7 السؤال
 :  استخرج احلال مع بيان نوعه من اجلمل اآلتية

 يكرمون مدير املدرسة.مام القاعة أقام الطلبة  .7
 .سافر احلجاج إىل احلرمني الشريفني مسرورين .8

 .حيملون اهلداايوهم يف املستشفى الزمالء  زارين .9
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 نوع احلال احلال الرقم

(7)   
(8)   
(9)   

 
 : عها فيما أييتانو أعّين التوابع مع بيان 

 من األماكن يف ماليزاي. زائرونتعّجب هؤالء ال .10
 املستقيم ﴾.قوله تعاىل : ﴿ اهدان الصراط  .11

 ، اي طلبة!.شرح املدرساستمعوا أنتم إىل  .12
 

 نوع التوابع التوابع الرقم
(10)   
(11)   
(12)   

 
 : أعرب الكلمات اليت حتتها خط فيما أييت إعرااب اتما

 .متحسنة عمليات البيع والشراء يف عصر العوملة .13
 اإلجابة : ____________________

 .الوطن إهتماما ابلغاأبناء اهتمت احلكومة على تربية  .14
 اإلجابة : ____________________
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 استخرج املنادى مع بيان نوعه من اجلمل اآلتية :

 يف الدراسة. ! اجتهد اي طالبا صاحلا .15
 .مهاتكمأابءكم و آاحرتموا ! االطفالاي أيها  .16

 ابلعهد. ! أويفزينبأ .17
 

 نوع املنادى املنادى الرقم
(15)   
(16)   
(17)   
 

 عن الصرف  28إىل السؤال  18السؤال 
 زن األفعال اآلتية مع ذكر أحرف الزايدة فيها :

 يتعّمق زيد يف اللغة العربية بعد جناحه يف اإلمتحان. .18
 قّطعنا الكعك اثنيت عشرة قطعة. .19

 أوصى األب أمواله إىل أبنائه. .20

 
 أحرف الزايدة الوزن الرقم

(18)   
(19)   
(20)   
 
 
 



 | MODUL PEACE 2018 BAHASA ARAB 2361/1 | CEMERLANG   

Disediakan oleh Jurulatih Utama Bahasa Arab SPM Negeri Perak      ©JPNPerakPEACE2018            | 4 

SET 

6 

 
 : ضع مصدرا مناسبا يف الفراغات اآلتية مستعينا مبا يف القوسّي

 )حاضر( استمْعت إىل ______________ يف املسجد عن امهية التفاهم. .21
 امحّر وجهي ______________ )امحّر( .22

 )تفّوق( ي يف مادة اللغة العربية.ـ _______________أخربت أيب عن  .23
 

 : اجعل ماحتته خط اسم الفاعل
 يف دراستها. جتتهد كانت البنت .24

 اإلجابة : _____________
 ابللغة العربية. يتحّدثونإّن بعض الطالب  .25

 اإلجابة : _____________
 يف العيد. نّ أقارهب ْرنيز  اتاملسلم .26

 اإلجابة : _____________
 

 : من األفعال بّي القوسّي سم الزمان املناسبامأل الفراغات اآلتية اب
 وصل ابو بكر إىل الفصل عند _______ الشمس. )شرق( .27
 (رجع. )إن املساء ____________ أيب من عمله .28

 
 عن البالغة  40إىل السؤال  29السؤال 

 عّين املشبة وأداة التشبية فيما أييت :
 .مجاال بدر يوسفن وجه أك .29
 .موسم الشتاءاملاء كالثلج يف  .30

 العامل سراج األمة يف اهلداية. .31
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 هيشبتال أداة املشبه الرقم

(29)   
(30)   
(31)   

 

 مينز بّي احلقيقة واجملاز من العبارات اآلتية : 
 واسع وجـميل.مام بييت أالبحر  .32

 اإلجابة : ____________________
 بكْت السماء يف الشتاء. .33

 ____________________اإلجابة : 
 .مكتب الربيدسألُت القرية عن الطريق إىل  .34

 اإلجابة : ____________________
 

 بّين أضرب اخلرب وأدوات التوكيد فيما أييت :
 قادم من املدينة.لإن أخاك وهللا  .35
  على قدر أهل العزم أتيت العزائم. .36

 . الزايرة إىل البلدان اخلارجية تنفع الطالبإن  .37

 
 أدوات التوكيد أضرب اخلرب الرقم

(35)   
(36)   
(37)   
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 : فيما أييت اجلناس والسجعمينز بّي 
    خضوع.خشوع ويف األخالق يف الصالة  .38

 اإلجابة : ____________________
 .رحم هللا من فّك كّفه وكّف فّكه .39

 اإلجابة : ____________________
    االنسان آبدابه ال بزيه وثيابه. .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 

  مساعي احلكومة يف جمال اإلقتصاد ملواجهة عصر العوملة . .1

 حتاد أساس القوة .اإل .2

 . الشباب أمل الوطن والشباابت عماده .3

 لو ال الوائم هللك األانم  ".:  " قول احلكماء  .4

 كتب الرسالة إىل صديقك يف خارج البالد ختربه أن ماليزاي بالد جذابة  .أ .5

 
 السؤال الثاين

 : قرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليهاإ (أ
مِّن  % 16َويَعَمل   .يفِّ البِّاَلدِّ  النَّاتِّجِّ احمَلل ِّي اإلِّمجَالِّ  مِّن مبائه 12 يفِّ َمالِّيزِّايَ  الز ِّرَاَعة  

اَللِّ بَعَض أَنَواعِّ  ماليزاي س كَّانِّ  َعة النطاق من قبل .الز ِّرَاَعةِّ  مِّن خِّ َئت مزارع َواسِّ فتحت  .الربيطانيني َوأ نشِّ
وت زرَع  عدد من احملاصيل  . والكاكاو ، وزيت النخيل ، املطاطمثل  هذه الفرصة للمزارع حماصيل جديدة

 .والرامبواتن واألرز واألانانس ، ودوراين، وج وز  اهلندِّ  املـَوز   أَلغراٍض حَمَل ِّيٍَّة مِّثل  

 .خط االستواء بسبب موقعها القريب من  % 90حوال  الرطوبة ماليزاي حتافظ على مستوى

كبرية احلجم  الزراعة العام. ماليزاي غري مالئمة للزراعة ىف كبرية احلجم الن فيبقى الطقس حار ورطب طوال 
تتطلب كمية كبرية من األراضي املسطحة. ماليزاي ال متلك املناخ املعتدل . وبسبب هذه العيوب ، ال ميكن 

 . ات غذائية أخرى لتزويد البالد ، وجيربها هذا على استريادملاليزاي أن تنتج ما يكفي من األرز ومنتج
َا َمْصَدٌر م هِّمٌّ مِّْن َمَصادِّرِّ ْاخَلرْيِّ يفِّ اْلبِّالَدِّ. فـَز رَِّعْت  اْهَتمَّْت ح ك ْوَمة  َمالِّْيزِّاَي بِّزِّرَاَعاٍت م تَـَنوِّ َعةٍ  أَلَّنَّ

ْي بِّزِّرَاَعٍة ُم َْتلَِّفٍة مَِّن ْاأَلر زِّ  َوالْ   َمطَاطِّ َوَنِّْيلِّ الزَّْيتِّ َواْلَكاَكاْو َوالشَّاْي َواخلَْْضرَاَواتِّ َواْلَفَواكِّهِّ َوَغرْيِّ َذلَِّك.ْاأَلرَاضِّ
، لَِّذلَِّك نـَفََّذتِّ احْل ك ْوَمة  َمْشر ْوَع زِّرَاَعةِّ ْاأَلر زِّ   يٌّ لِّلشَّْعبِّ اْلَمالِّْيزِّيِّ  ـَنْيِّ يفِّ السََّنةِّ َوْاأَلر زُّ َطَعاٌم َأَساسِّ . َمْوِسِّ

َياهِّ ْاأَلْمطَارِّ َوْاأَلَّْنَارِّ َوإِّجْيَادِّ اْلَمَجارِّْي َوسْ  َياهِّ فـََقاَمْت ِبِِّّْنَشاءِّ َعَدٍد مِّ َن السُّد ْودِّ لَِّتْخزِّْينِّ مِّ  َط اْلَمزَارِّعِّ لِّنَـْقلِّ اْلمِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A#زيت_النخيل
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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َعٍة مِّ َن ْاأَلرَاضِّي الزِّ رَاعِّيَّةِّ َحَّتَّ حتَ  ْ َريِّ  َمَساَحاٍت َواسِّ َنْيِّ يفِّ اْلَمْخز ْونَةِّ يفِّ نْيَ على زِّرَاَعتـ َها َمْوِسِّ ص ل لِّْلَفالَّحِّ

 السََّنةِّ.
نْيَ َوإَِّّْنَاضِّ م ْستَـَوى َمعِّْيَشةِّ اْلم زَارِّعِّنْيَ  يَّا الزِّ رَاعِّيَّةِّ َلَدى اْلَفالَّحِّ  َوََنَْو تـَْزوِّْيدِّ َولَِّرْفعِّ م ْستَـَوى تِّْكنـ ْول ْوجِّ

َمْت احْل ك   ، َقدَّ خْل رَبَاءِّ َوأَنـَْواًعا مِّْن ب ذ ْورِّ ْاأَلر زِّ  اْْلَيِّ  الدَّْخلِّ اْلَقْومِّيِّ  ْْت ْم ابِّ َدةِّ. ْوَمة  إِّلَْيهِّم  اْلَمْعل ْوَماتِّ احلَْدِّيـَْثَة َوأََمدَّ
َتَجاتِّ الزِّ رَاعِّ  َئْت م َؤسََّسة  "َماْردِّْي" الزِّ رَاعِّيَّةِّ لِّتَـق ْوَم ِبِِّّْجرَاءِّ اْلب ح ْوثِّ َعلَى اْلم نـْ يَّةِّ. َوَقدِّ اْشََتََك الشَّْعب  َكَما أ ْنشِّ

نَْ  ْعمِّ اْلَمالِّ َكافََّة إلِِّّ . َوَقدََّمتِّ احْل ك ْوَمة  التَّْسهِّْياَلتِّ َوالدَّ َاًكا فِّْعلِّيًّا يفِّ اْلَمْشر ْوعِّ  احِّ َمَساعِّْيهِّْم.اِّْشَتِّ
 

  األسئلة: 
 يعمل املاليزييون ىف جمال الزراعة؟ ةكم مبائ .1

 الزراعية الستعمال احمللية.من احملاصيل  3أذكر  .2

 اين تقع ماليزاي؟ .3

 ملاذا حيناج ماليزاي اىل املواد الزراعية املستوردة؟ .4

ـَنْيِّ يفِّ السََّنةِّ؟ماذا  .5  نـَفََّذتِّ احْل ك ْوَمة  َمْشر ْوَع زِّرَاَعةِّ ْاأَلر زِّ  َمْوِسِّ

َمْت احْل ك ْوَمة   اْلَمْعل ْوَماتِّ احلَْدِّيـَْثَة ملاذا  .6 خْل رَبَاءِّ اىل الفالحني؟َقدَّ  َوأََمدَّت ابِّ

 اذكر الوجه البالغي يف العبارة اليت حتتها خط. .7

 
 :        اكتب فقرة قصرية حيث ال يقل عدد كلماهتا عن ثالثني كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية بـــ(

ارسل إليه رسالة تعزية وتطلب منه الصرب وإكثار الدعاء  ،يف احلريقيت اخلرب أن زميلك قد مات والده أي
               هلما.

 
  : تيةاكتب القيم اخللقية عن احلكمة اآلجـــ( 

 " بقدر لغة املرء يكثر نفعه "
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 السوال الثالث
 ماذا تقول يف املوافق االتية :أ( 
 .دارة اإلإىلذن من معلمك للخروج أتست .1

 .مدرستكترحب الطلبة اْلدد يف  .2

 .خيك الذي سيسافر اىل خارج البالدأل .3

 .تطلب التوقيع من مديرك .4

 .تسال زميلك موعد صالة الصبح .5
 
 : يدةكّون ما أييت يف مجل مف(ــــــب

 .مجلة فيها ضمري مجع مذكر سامل .1

 .مجلة فيها فعل شرط .2

 .مجلة فيها بدل اشتمال .3

 .مجلة فيها مفعول مطلق مؤكد للفعل .4

 .ِساء اخلمسةفيها اسم من األلة مج .5

 
 : تية مث ضعها يف مجل مفيدةاآل وزانألمن ا( هات مثاال لكل ــــج
 فع ل .1

 تفاعل .2

 انفعل .3

 افتعل .4

 افع ل .5
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 : د( هات مثاال لكل ما اييت

 استعارة مكنية .1

 التشبيه مرسل مفصل .2

 املقابلة .3

 طليبالنشائي سلوب اإلاأل .4

 طباق سليب .5
 

 السؤال الرابع 
 مجل مفيدة حىت يتضح معناها :تية يف اآلب يم الرتاكاستخدأ( 
 ىلإيؤدي  .1

 َناء العاملأ .2

 االعتماد على .3

 حيتاج اىل .4

 قتصاداإل أزمة .5
 
 : مع تغيري ما يلزم"طالبة"  خاطب العبارات اآلتية إىل( ــــــب

 ِسعوا إىل كالم والديكم.إ .1

 .ال تـ ْهمِّْلَن واجباتكن كل  وقت .2
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 : املفيدة ىل اسم املفعول مث ضعها يف اجلملإتية فعال اآلاجعل األ( ـــــج
 كتب .1

 كرمأ .2

 يفتح .3

 ساعد .4

 دعا .5

 
 : خرىأتية حقيقة اترة وجمازا اترة د( اجعل الكلمات اآل
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