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KAD PENGENALAN       -   -     

 

ANGKA GILIRAN             
 

 

 

 

 

 

 

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM  

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN  

 

 

DENGAN KERJASAMA  

PERTUBUHAN KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 

(PEKDIS) CAWANGAN KELANTAN 

 

 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN  

SPM  2016 

____________________________________________________________________ 

 

BAHASA ARAB  

KERTAS 1  

1 1/4 Jam 
 

( Satu Jam Lima Belas Minit ) 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 
 

1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. 

2. Kertas ini mengandungi  40 soalan. 

3. Jawab semua soalan. 

4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam ruang jawapan yang disediakan di dalam kertas 

soalan ini. 

 

 

 

     Nama Pelajar : ........................................................................................ 

 

     Tingkatan      :   .........................................  . 

 
 

 
 

Kertas soalan ini mengandungi  7 halaman bercetak 

  

2361/1 

Bahasa Arab 

Kertas 1 
2016 

1 1/4 jam 
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 .جميعها أجب عن األسئلة .سؤاال ٤٠ هذه الورقة حتتوي على
 .املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة

 
عن المفردات ٦إلى السؤال  ۱السؤال  
 :لكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتيةا عانىهات م

 .املتعّددةمن األعراق يتكّون املاليزيون   (۱)

 __اإلجابة:___________________

     .السياحية مباليزيا األماكنيف السّياح جتّول   (۲)

 __اإلجابة:__________________  

 )۳(  على املرء أن حيرتم مشاعر اآلخرين.

 اإلجابة:____________________  

 
ية: تهات أضداد الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآل  

    .  نةـساخإن دموع احلزن تكون  (٤)

 اإلجابة:____________________    

      . يفشل من يهمل يف مراجعة الدروس  (٥)

 __إلجابة:_________________ا      

   .السريعةإىل جزر ماليزيا بالقوارب  الزّواريصل   (٦)

  _____اإلجابة:_______________    
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 عن النحو ۱٧-٧السؤال 
 : األسماء المبنية مع بيان السبب فيما يأتياستخرج 

 .  اشرتيُت أربعة عشر كتابا بثمن رخيص(  ٧)
  .وأنت شبعان ال تأكل(  ۸)
 .﴾الذين ابيّضت وجوههم ففي رمحة اهلل وأما ﴿قال اهلل تعاىل : (  ۹)
 اإلجابة:     

 السبب األسماء المبنية الرقم
(٧)   
(۸)   
(۹)   

 
 األفعال التي بين القوسين :من  األفعال الخمسة المناسبةب التالية الفراغات امأل

 ( انتظر . )القطار الكهربائي صابرين________ الرّكاب  (۱٠)

 ( لعب. ) كرة السّلةأن _________   فاطمة و فائزة تأراد (۱۱)

 (قال. ) بكالم قبيح ال __________،  يا أخيت (۱۲)

 

 : خط فيما يأتي إعرابا تاماا مأعرب الكلمتين اللتين تحته

 )١۳( أعجبنا رئيس الطلبة أخالقه.

اإلجابة:_____________________                

 .هميـحيعمل الرجل اجملتهد يف مصنع  ( ۱٤)

 اإلجابة:_____________________    



 SULIT©2016 Hak Cipta SPI Kelantan    4 2361/1 
 

 

   :في الجمل اآلتية بّين المفعول المطلق مع بيان نوعه

            .سريعا تقدما سياحية كبالد ماليزيا تقدمت (۱٥)

      .يتقن املوظفون والعاملون يف أعماهلم إتقانا (۱٦)

  .دفعتني احلاسوب سعر الرجل يدفع (۱٧)

 اإلجابة: 

 النوع المفعول المطلق الرقم
(۱٥)   
(۱٦)   
(۱٧)   

 

 عن الصرف 28- 18السؤال 

 التي بين القوسين:امأل الفراغات فيما يأتي بإسم المكان من األفعال 

 (قعد_______ . )  ينتظر الوالدون أوالدهم جالسني على  (١8)

 ممنوع الضوضاء يف _______ . )كتب ( ( ١9)

 يشرتي التالميذ األطعمة يف ________ . ) طعم (   (2٠)

 

 مّيز الفعل المجّرد من الفعل المزيد فيما يأتي :

 احلنيف. ا بـمبادئ الدينيتمّسكو أن  على الشباب( 2١)

  االجابة :____________________      
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 .﴾األرض زلزاهلا  زلزلتإذا  ﴿قال اهلل تعاىل : ( 22)

 اإلجابة:_________________       
           

 عّين المقصور أوالمنقوص أوالممدود للكلمات التي تحتها خط فيما يأتي:

 يف املـحكمة مبكرا. املـحاميوصل   (23)

 اإلجابة:______________________    

 .املقهي يفالربتقال  عصري العاملونيشرب  ( 2٤)

 اإلجابة:______________________    

 .ديقةاحليف  احلمراء قطفت البنت الوردة ( 2٥)

  اإلجابة:______________________    

 

 ا خط فيما يلي:ات التي تحتههات وزنا للكلم

 . تشجيعية حماضرةيستمع الطلبة إىل   (2٦) 

    جابة : ____________________اإل     

  .املسؤولالطالب يقّدم االستمارة إىل املوظف   (2٧)

 جابة : ____________________اإل     

 .التاجر البضائع باألمانة يبيع(  28)

 اإلجابة : ____________________     
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 عن البالغة  ٤٠إلى السؤال  ۲۹السؤال 
 عين المجاز في الجمل اآلتية:

 .يف الشارع شمسال ينا مع(  مش29)

 االجابة :____________________

 .يغيب اهلّر ترقص الفئران(  3٠)

 االجابة :____________________

 باع التاجر الشفاء يف دكانه. (  3١)

 االجابة :____________________       

 

 عالقته. بّينثم يأتي  فيماعين المجاز المرسل 

 .﴾  واركعوا مع الراكعني ﴿قال اهلل تعاىل:  (32)

 .املنافقون يقولون بأفواههم وليس بعقوهلم(  33)

 .﴾  إين أراين أعصر مخرا ﴿قال اهلل تعاىل:  (3٤)

 اإلجابة :

 عالقته المجاز المرسل الرقم 
(32)   
(33)   
(3٤)   
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 : فيما يأتي  التوكيدأدوات و   الخبر ن أضرب  بي  

  . الدين عند اهلل اإلسالمإن (  3٥)
 .﴾  وإن الفجار لفي جحيم ﴿قال اهلل تعاىل:  ( 3٦)

 احلمد هلل رب العاملني.(  3٧)
 اإلجابة :

 أدوات التوكيد   الخبر أضرب   الرقم 
(3٥)   
(3٦)   
(3٧)   
 

 عّين كاّل من الجناس والطباق والمقابلة فيما يأتي:

 .ال فرق بني الغين والفقري إال بالتقوى(   38)

 االجابة :____________________

 أحّب الصدق وأكره الكذب.(   39)

 االجابة :____________________

 .اجلّد يف اجلّد واحلرمان يف الكسل(  ٤٠)

 االجابة :____________________ 

 
KERTAS SOALAN TAMAT 

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


