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 UNIT PEPERIKSAAN SMKA SEGAMAT                                               

 

 

 

PERCUBAAN SPM                                                   

TINGKATAN 5  
BAHASA ARAB             

Kertas 1                                                                                                                                   2361/1 

Ogos 2016 

1 ¼ jam                 Satu jam lima belas 

minit 

 

 
 

 
 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 
 

1.  Tulis nama dan kelas anda pada petak yang disediakan. 

2.  Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 

3.  Jawab semua soalan. 

4.  Jawapan anda  hendaklah ditulis pada ruang jawapan 

yang disediakan dalam kertas soalan ini. 

 

5.  Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan 

pada akhir peperiksaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak 

 

      

      

Untuk Kegunaan Pemeriksa 

Nama Pemeriksa: 

Bahagian 
Markah 

Diperolehi 

 

Perbendaharaan  

Nahu  

Sorof  

Balaghah  

JUMLAH  
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 سؤاال. 40هذه الورقة على 

 أجب عن األسئلة مجيعها.

 املطلوب أن  جتيب يف هذه الورقة.

 المفردات عن 6إلى السؤال  1السؤال 

 هات معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية :

 .املسلمون بعيدي الفطر واألضحى حيتفل (1)
 _______________اإلجابة : _____________________

 .العامل أحناءاحلجاج يأتون من  (2)
 _______________اإلجابة : _____________________

 .خري من العالج الوقاية (3)
 ____________________________________اإلجابة : 

 

 هات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية :

 .تسبب الزكام الربودة يكتشف بأن (4)
 _______________اإلجابة : _____________________

 .     مستوى معيشة سكان بعد االستقالليرتفع  (5)
 _______________اإلجابة : _____________________

   .عن اجلراثيم والفريوسات نبتعد علينا أن (6)
 _______________اإلجابة : _____________________
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 السؤال عن النحو 17إلى  7السؤال 

 نعت من العبارات اآلتية مع بيان نوعيه حقيقيا أم سببيا :استخرج ال

 كواال لومقور مدينة عظيمة. (7)
 .أوالد كرمي آباؤهمهؤالء  (8)
 تسّر الناظرين.اجلبال اخلضراء لوهنا  (9)

 اإلجابة :

 نعتنوع ال نعتال السؤال
(7)   
(8)   
(9)   
 

 :الحال مع بيان نوعه من الجمل اآلتية استخرج

 .قطفت البنت الوردة متفتحة (10)
 .بات املسلمون ليلة العيد يكرّبون ويسّبحون (11)
 .تغّرد الطيور فوق األغصان (12)

 اإلجابة :

 نوع الحال الحال السؤال
(10)   
(11)   
(12)   
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 اعرب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي إعرابا تاما :

  .بالسيارات واملواصالت األخرى مملوءةشوارع املدينة  (13)
 ______________اإلجابة : _____________________ 

 .صفحتنيقرأت فاطمة اجمللة إال  (14)
 _______________اإلجابة : _____________________

 

 مع بيان نوعه من الجمل اآلتية : عين المفعول المطلق

 .كّرم التالميذ معلمهم تكرميا عظيما (15)
 .رزت صديقي يف املستشفى زيارتني (16)
 .أجاد املطرب إجادة املوسيقي (17)

 اإلجابة :

 فعول المطلقنوع الم فعول المطلقالم السؤال
(15)   
(16)   
(17)   
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 عن الصرف : 28إلى السؤال  18السؤال 

 : العبارات اآلتية األفعال المعتلة مع بيان أنواعهااستخرج من 
 وتلمع األحذية. تكوي البنت املالبس (18)

 _______________اإلجابة : _____________________
 ال تقولوا اللغة العربية صعبة. (19)

 _______________اإلجابة : _____________________
 افيا.و يزن التاجر القمح وزنا  (20)

 ____________________________________اإلجابة : 

 

 : من العبارات اآلتية األسماء المنقوصة والممدودة والمقصورة ستخرج ا

 من طلب العال سهر الليايل. ( 21)   

 باعت زلفى املالبس يف السوق املركزّي.( 22)

 مل جيد املسافر املاء يف الصحراء. (23)

 اإلجابة :

 نوع ال سماءاأل السؤال
(21)   
(22)   
(23)   
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 : مأل الفراغات اآلتية باسم الزمان المناسب من األفعال بين القوسين ا

 ( طلع)           (5)سورة القدر :. قال تعاىل : " سالٌم هي حىت _______ الفجر"( 24)

 ( غرب)              .تتناول األسرة العشاء بعد _________ ( 25)

 

 باسم المفعول المناسب من األفعال بين القوسين :امأل الفراغات اآلتية 

 ( فتح)                . أبواب املسجد _________ للناس( 26)

 ( اخرتع)            .اهلاتف اليدوي من _________ حديث( 27)

 ) عرض (    ( الكتب الدينية والتارخيية ________ يف املعرض.28)
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 عن البالغة 40إلى السؤال  29السؤال 

 : بّين نوع التشبيه باعتبار األداة ووجه الشبه فيما يأتي

 .أنت مشس وامللوك كواكب( 29)

 _________________اإلجابة : _____________________

 .الفاكهة خل يف اخلموض( 30)

 _________________اإلجابة : _____________________

 حنن سواسية كأسنان املشط.( 31)

 _________________: _____________________ اإلجابة

 استخرج المجاز المرسل مما يأتي مع بيان عالقته :

 قال اهلل تعاىل : " وإن الفجار لفي جحيم ".( 32)

 .يف جملس االفتتاح ألقى املدير كلمة( 33)

 .قطناملاليزيون ال لبسي( 34)

 اإلجابة :

 عالقته المجاز المرسل السؤال
(32)   
(33)   
(34)   
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 : عّين الجناس فيما يأتي مع بيان نوعه

 .قال الرسول )ص( : لكل داء دواء (35)

 .صام شعبان يف شهر شعبان( 36)

 . اللهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا (37)

 اإلجابة :

 نوع الجناس الجناس السؤال
(35)   
(36)   
(37)   
 

 يأتي :المقابلة فيما و  الطباقعّين كال من السجع و 

 .ليس له صديق يف السر وال عدو يف العالنية( 38)

 _________________اإلجابة : _____________________

 .اإلنسان بأدابه ال بزيّه وثيابه( 39)

 _________________اإلجابة : _____________________

 ال فرق بني الغين والفقري إال بالتقوى.( 40)

 ______________________________________اإلجابة : 
 

KERTAS SOALAN TAMAT 
 

User
Typewritten text
http://bahasasyurga.netfacebook.com/bahasasyurga


