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 اإلجابة: هات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:
  .اآلابء واألمهات أبناءهم يف أداء حقوق اجلريان شّجع .1
  .املتقدمة الدولأصبحت ماليزاي دولة من  .2
  .السائحون حنو العاصمة للتسوق توّجه .3
  .املدير إىل حممد قلما أهدى .4
  .الدولة شروط االستقالل من املستعمرين ترفض .5

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

  .األوسط أكثرهم من الشرق األجانبالزوار  .1
  .السيارات أمام البيت توقفت .2
  .يف جتارهتم رحبواالتجار  .3
  .ضاحكةالكرسي  ىرأيُت البنت جتلس عل .4
  .احمللّيةحيمل البائع الفواكه  .5

 
 
 

   (املبين واملعرب)املوضوع : 
 بّين سبب البناء للكلمات اليت حتتها خط :

 سبب البناء العبارة الرقم
  طالبا إىل املدرسة أحد عشرجاء  (1)
  يف عصر التكنوجيا اآلننعيش  (2)
  يف املساء ؟ قرأتماذا  (3)

 

 النحو

 المفردات
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 اإلعراب وعالمته لألفعال اآلتية :وضنح حكم 
   الولد إىل احلديقة.  يذهبلن  .4
 دوراين. أيكلواحيب السياح أن  .5
 إىل اخلارج. ماليزي إنتاجاهتا أصدَرت   .6

 

 عالمة اإلعراب حكم اإلعراب الرقم
(4)   
(5)   
(6)   

   
  (التوابع)املوضوع : 

 :  أييت فيما نوعه بيان مع البدل استخرج
 نوع البدل البدل العبارة الرقم

   .ثلثه التفاح أكلت (1)
   .الفصل علّي إىل ستاذاأل جاء (2)
   .رائحته الشاي أعجبين (3)
 

 : نوعه بيان مع اآلتية العبارات يف نعتا عّين 
 النوع النعت العبارة الرقم

   الليل يف منورة مدينة لومفور كواال   (4)
   احلديثة ابلتكنولوجيا كفاءهتم العالية الشباب يهتم  (5)
   للحياة الصاحلة البيئة إىل حنتاج (6)
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 )اإلستثناء(املوضوع : 
 ستثناء يف اجلمل اآلتية : أركان اإلعّين 
    أفضل الذكر أنه ال إله إال هللا.  .1
    "ابالسوبرامنيم". سوىيستقر اهلنود يف القرى  .2
 ما أوتيتم من العلم إال قليال. .3
 املستثىن اإلستثناء أداة منه املستثىن لرقما

(1)    
(2)    
(3)    

 

  عرااب اتما :إ خطن  حتتها اليت الكلمات أعرب  
 .حممدا إال اجلريان حضر .4

 ________________________اإلجابة : 
 .عائشة سوى الكتب الطالبات تقرأ .5

 ________________________اإلجابة : 
 .مدرسني عدا ما املأكوالت رسوندامل أكل .6

 ________________________اإلجابة : 
 

 (األمساء اخلمسة)املوضوع : 
 : إعراهبا عالمة ذكرا مث اآلتية اجلمل يف اخلمسة األمساء عّين 

 

 العالمة األمساء اخلمسة اجلملة الرقم
   أخيه مرآة املؤمن (1)
   لندن إىل عائشة أبو سافر (2)
   وبعده األكل قبل فاك اغسل (3)
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 : اآلتية إعرااب اتمالكلمات أعرب ا
   العلم ! أجب هذه األسئلة.  ذااي  .4

 ___________________________اإلجابة : 
     ولد صاحل.  أخوك أخوك .5

 ___________________________اإلجابة : 
  مساء.  محيهذهب صالح الدين إىل بيت  .6

 ___________________________اإلجابة : 
 
 

 

  (املعتلالفعل الصحيح و )الفعل املوضوع : 
 األفعال مع بيان نوعيها الصحيحة واملعتلة : ةت اآلتيااستخرج من العبار 

 

 نوع الفعل الفعل العبارة الرقم
   نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان (1)
   قولوا دروس اللغة العربية صعبةال ت (2)
   الفندق ليلة أمسافران أيكالن يف املس (3)

   
 : استخرج األفعال املعتلة من العبارات اآلتية مع بيان نوعها

 

 نوعه الفعل الـمعتل العبارة الرقم
   صديقي الـمريض موسى يف الـمستشفىأزور  (4)
   ع قريبة من مدينة مالك التارخييةمدرسيت تق (5)
   املؤمنون يدعون رهبم ليال وهنارا (6)

 
 
 

 الصرف
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 )امليزان الصريف(املوضوع : 
 : هات وزان مناسبا للكلمات اليت حتتها خط فيما أييت مع الضبط ابلشكل

 

 الضبط ن معالوز  العبارة الرقم
  يف حياهتم يـالزموهنا عادات ني املاليوينيللمواطن (1)
  ؤمنون شهر رمضان ابلفرح والسرورامل يستقبل (2)
    ركن من أركان اإلسالم اخلمسة  الصوم (3)

 
 : تيةاآل العباراتعال مث عّي اجملرد واملزيد من األفزن 

 

 املزيد \اجملرد  الوزن العبارة الرقم
   نا إىل املسجد ألداء الصالة توجهاتوّجه (4)
   حفلة الزفاف؟ حتضريناي فاطمة، هل  (5)
   بطاقة شخصية جديدة يستخرجيريد حسني أن  (6)

 
 )املصادر(املوضوع : 

 : حونل املصادر اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية إىل أفعاهلا
 الصباحي يف ساحة املدرسة. االجتماعحيضر الطلبة إىل  .1

 اإلجابة : ____________________
 اإلسالم.   ـتعليمترّّب األم أبناءها ب .2

 اإلجابة : ____________________
 .النسيانمن آفات العلم  .3

 اإلجابة : ________________________
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 : هات مصدرا لألفعال اليت حتتها خط

 عثمان إىل املدينة املنورة. وصل .4
 اإلجابة : ________________________

 بعيد الفطر يف شوال. حيتفلوناملسلمون  .5
 اإلجابة : ________________________

 !قبل اإلجابة انتبهوااي طالب،  .6
 _________________________اإلجابة: 

 
 (زيدملاجملرد وا)املوضوع : 

       :  ايدةلزوف اكر حرذآلتية مع رات العباازيد من ملالفعل ا عّين 
 

 ايدةلزوف احر زيدملالفعل ا العبارة الرقم
   امبكرم لنواستيقظ من حب املقصف اصا (1)
   رام الرؤساءإك يكّرم الطالب معلميهم (2)
   دلبالا احلكومة بعمارةهتتّم  (3)
   انطلق السياح إىل جزيرة لغكاوي (4)
   اخضّر العشب بعد نزول املطر الغزير (5)
   املسلمون يتبادلون التهاين بعضهم بعضا (6)
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   (اجملازاحلقيقة و )املوضوع : 
 ة :قيقة واجملاز يف العبارات اآلتياحل حدد

 اإلجابة العبارة الرقم
  ظهر الشيب يف رأسه (1)
  نرسل العيون إىل ميدان احلرب (2)
  من زرع املعروف جىن املودة (3)
  الصرب عالج كل شيء (4)
  يف استخدام احلاسوب اتقوم املدرسة بدوره (5)
  دخل البحر يف القاعة (6)

 
 (اجملاز املرسل)املوضوع : 

 : العبارات اآلتية عّي اجملاز املرسل مع بيان عالقته من
 

 العالقة اجملاز املرسل العبارة الرقم
   زرت مطاحن الدقيق (1)
   خذوا زينتكم عند دخول املسجد (2)
   ال تفتح البيت لعيون الناس (3)
   ال جتعلوا بيوتكم مفتوحة لكل اإلنسان (4)
   يف رمحة هللا هم فيها خالدون (5)
   التاريخالكاتب يؤلف حرفا هاما عن  (6)

 
 
 

 البالغة
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 (األسلوب اخلربي)املوضوع : 
 : عّي أضرب اخلرب وأدوات التوكيد فيما أيتـي

 

 أدوات التوكيد أضرب اخلرب العبارة الرقم
   ويون من احلقلرجع القر  (1)
   وهللا، ليكتنّب الكاتب رسالة (2)
   ك إذا رأيت املنكر فغريهإنـ (3)

 

 : اإلنشائية فيما أييتميز اجلمل اخلربية من اجلمل 
     .  إمنا املسلمون إخوة .4

 اإلجابة : _______________
     ما أحسن اجلو اليوم.  .5

 اإلجابة : _______________
  .كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة  دلق .6

 اإلجابة : ________________
 

 (األسلوب اإلنشائي)املوضوع : 
 : طريقتها يف العبارات اآلتية عّي نوع األساليب اإلنشائية مع بيان

 .بئس اخللق الكذب .1
 .لعّلك من الناجحني يف هذا االمتحان .2
  .اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام .3
 .وال متش يف األرض مرحا .4
 .قوا أنفسكم وأهليكم انرا .5
 هل يعلم أخوك بنجاحك يف اإلمتحان ؟ .6
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 الطريقة نوع األساليب اإلنشائية الرقم
(1)   
(2)   
(3)   
(4)   
(5)   
(6)   
 
 

 

 كلمة :  150عن  كلماتالحبيث ال يقل عدد موضوعّي آتيّي كتب أ
 بقدر لغات املرء يكثر نفعه ".:  " قول احلكماء  .1
                                  .قول احلكماء :" فاستبقوا اخلريات " .2

 
 

 

 مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها :قرأ القطعة اآلتية إ
ارتبطت صحة العقل بصحة اجلسم، وقيل إن العقل السليم يف اجلسم السليم. الرتبية البدنية ضرورية 
يف حياة اإلنسان، وال ينكرها أحد ألهنا تفيد صحة اجلسم وتقية من األمراض. لذلك، ال بد على كل 

 شخص أن ميارس النشاط الرايضي الذي يناسبه.
ونظرا إىل أمهية الرتبية البدنية فقد قّررت احلكومة إبدخال مادة الرتبية البدنية ضمن املواد اإلجبارية 
املقّررة واألنشطة الالصفية يف املدارس، وال فرق يف ذلك بني التالميذ والتلميذات ألن اإلنسان وخاصة يف 

داء واجبه وممارسة أعماله حتقيقا لسعادة مستقبل عمره ال بد من وسيلة لتنشيط جسمه وعقله وتعينه على أ
 نفسه وعائلته.

 

 اإلنشاء

 اإلستيعاب
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وختتلف حاجات اإلنسان إىل أنواع الرتبية البدنية من شخص آلخر حسب اختالف طاقاته 
 اجلسمية وتفاوته يف العمر. والشاب أحوج إليها لبناء جسمه وتنشيط عقله فالعقل السليم يف اجلسم السليم.

كثرية: منها ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة الريش وكرة تكراو وكرة الطاولة للرتبية البدنية أنواع  
وركوب الدرجة وغريها. فبمزاولة مثل هذه األلعاب الرايضية وغريها من النشاطات اجلسمية تريّب اإلنسان 

 وجتعله قادرا على مواجهة الصعاب وحتدايت احلياة.
اضلة والقيم الكرمية فهي تدّرب اإلنسان على التسامح كما أن للرتبية عالقة وثيقة ابألخالق الف

والتعاون واإلخاء مع اآلخرين وتغرس فيهم روح املنافسة السليمة وترشدهم إىل األساليب الالئقة يف املعاملة 
 واالعرتاف مبا لديهم من فضل وما عليهم من نصب.

الرايضة تؤثّر ابإلجياب على العالقات االجتماعية داخل األسرة ألن معظم املشاكل األسرية تنتج 
من مهوم احلياة وضغوطها، وكذلك تنتج من أوقات الفراغ خصوصا يف أوقات العطل، وابلتايل فإن النشاط  

فرادها على القيام ابلرايضة الرايضي يعّزز العالقات داخل األسرة الواحدة، وما أمجل أن يشجع رّب األسرة أ
جمتمعني مع بعضهم بعضا حىت تزيد عناصر احملبة بينهم مجيعا، وحىت يقيهم من مشاكل اخلمول والتسمر 

جيلب العديد من املآسي الصحية على املدى واجللوس الطويلة أمام وسائل التكنولوجيا احلديثة والذي 
 . القريب والبعيد

 
 األسئلة :

 ة البدنية مهمة يف حياة اإلنسان ؟ملاذا تكون الرتبي .1
 كيف تفيد الرتبية البدنية صحة البدن ؟ .2
 ملاذا أدخلت الوزارة مادة الرتبية البدنية يف املدارس  ؟ .3
 من الذي أحوج الناس إىل الرتبية البدنية لبناء جسمه ؟ .4
 ذكر أنواع الرتبية البدنية.أ .5
 ما القيم الكرمية اليت نستفيد من الرتبية البدنية ؟ .6
 ذكر الوجه البالغي يف اجلملة اليت حتتها خط.أ .7
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 : كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية  30كتب فقرة قصرية ال يقل عدد كلماهتا عن أ
       والدعاء له ابخلري والصحة.  ،تصلت بزميلك احلميم خارج البالد تسأله عن أخباره وتدعوه لزايرتك يف ماليزايا

 
 

 

 شرحا وافيا :اشرح احلكم 
 إصالح الرعية إبصالح الراعي .1
 ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا .2
                                                    الشباب ثروة وثورة .3

 
 

 

 
 

 

 ماذا تقول يف املواقف اآلتية :
   .ريلتجااركز ملا ىلمن أمك للّذهاب إتطلب  .1
 ترّحب الضيوف الذين جاءوا إىل مدرستك للزايرة. .2
 تنـّبه إخوانك عن اقرتاب وقت الصالة. .3
 تعتذر من صديقك لعدم احلضور إىل حفلة الزفاف. .4
 .متنع أختك من الكسل يف الدراسة لقرب موعد االمتحان .5

 
 

 الفقرة القصيرة

 واألمثال الحكم

 بناء الجمل

فاملواق  
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 ضع الرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة :
 الزمن احلاضر .1
 أنال شك  .2
 البالد املتطورة .3
 تبادل اآلراء .4
 دور فّعال .5

 

 
 

 : كونن ما أييت
 .مجلة فيها فعل مبين .1
 .لة فيها األفعال اخلمسة جمزوم حبذف النونمج .2
 ".غري" ـــــمجلة فيها اإلستثناء ب .3
   .لة فيها البدل االشتمالمج .4
 النعت السبيب.مجلة فيها  .5

 
 

 

 : مع تغيري ما يلزم مجع املذكرإىل  ةالعبارات اآلتي حول
 .العامل يتوجه إىل املصنع .1
 .أنت ابن صاحلايِ شاب !  .2
 .اجتهد يف احلفظ اي تلميذ! .3

 النحو

 الرتاكيب

 التحويل والتغيري والتصحيح
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 .املسلم يصلي يف املسجد .4
 .الطالب يلعب يف الغرفة .5

 
                                                               

 

 :     يف مجل مفيدة مث ضعه آلتيةا عتلةامل فعاللألمصدرا  هات
  وىف .1
 كفى .2
 وصل .3
 جاء .4
 روى .5

 
 مث ضعه يف مجل مفيدة : اآلتية ردةمثاال لألوزان اجملهات 

 فـَُعلَ  .1
ِعلُ  .2  يـَف 
 فـَع َللَ  .3
 َفِعَلو ا .4
 اِفـ َعالَ  .5

 
 

 
 

 :احلقيقة إىل اجملاز فيما أييت حول 
 .األخبار يف القاهرة تنتشر .1
 .مطرا غريزانزل من السماء  .2

 الصرف

 البالغة



 | MODUL PEACE 2018 BAHASA ARAB 2361 | CEMERLANG   

Disediakan oleh Jurulatih Utama Bahasa Arab SPM Negeri Perak      ©JPNPerakPEACE2018            | 15 

SET 

4 

 
 ألبس الثوب من القطن. .3
 املؤمنون يعيشون يف اجلنة. .4
 .الضفضع يف القاعةاملغين مثل يغيّن  .5

 

 : حول األسلوب اخلربي إىل األسلوب اإلنشائي فيما أييت
 .حممد طالب انجح .1
 .إن القرية مجيلة .2
 الكتاب صديق للمرء. .3
 علي هو الذي يذهب إىل املدرسة. .4
 الشيطان عدو للمؤمن. .5


