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================================== 

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5  
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2016

BAHASA ARAB  

 
Kertas 1 

 

Satu jam lima belas minit  

 

 
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tuliskan nama, tingkatan dan angka giliran 

anda pada ruangan yang disediakan. 

 

2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 

 

3. Jawab semua soalan . 

 

4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan  

jawapan yang disediakan dalam kertas 

soalan ini. 

Kod Pemeriksa  

Halaman 
Markah  

Diperolehi 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Jumlah / 80 

 
________________________________________________________________________ 

Kertas soalan ini mengandungi  7 halaman bercetak  dan 1 halaman tidak bercetak 
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 سؤاال. 04هذه الورقة حتتوي على

 مجيعا أجب عن األسئلة
 املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة.

 
 مفرداتـعن ال 6 إىل السؤال 1السؤال 

 

 ي الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:ـهات معان

 ثقافتنا. يننم  بكثرة القراءة نستطيع أن  (1)
  ______________________ اإلجابة :

 التالميذ على العمل اجلماعي. مدرسـال شج ع (2)
  ______________________ اإلجابة :

 مدرسي اجلديد. ـال الزي أمحدلبس  (3)
  ______________________ اإلجابة :

 
 

 ية:تهات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآل

 الطالبتان الدرس ابألمس. حضرت (4)
 اإلجابة: ______________________

 يف اآلونة الـمتأخرة. ترتفعأسعار البضائع  (5)
 اإلجابة: ______________________

 م.1551سنة  استقاللـهاحصلت ماليزاي على  (6)
 اإلجابة: ______________________
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 نحوعن ال 17إىل السؤال  7ال السؤ 
 

 : من اجلمل اآلتية معطوف عليهـالو  معطوفـال ستخرجا

 أم الرم ان؟ اي صديقي.أتفض ل التفاح  (1)
 .إن الغذاء والكساء مهمان يف حياتنا (8)

 .مدرسةـمعلمون إىل الـيذهب الطالب الـمجتهدون وال (5)
 

 اإلجابة :
 معطوف عليهـال معطوفـال سؤالال

(1)   

(8)   

(5)   

 
 :مضاف إليه يف العبارات اآلتية ـالو مضاف ـز  المي  

 اجلمهور.خطب رئيس الوزراء أمام  (11)
 التأين من هللا والعجلة من عمل الشيطان. (11)

 .احرتام الوالدين واجب على األبناء (12)
 

 اإلجابة :
 مضاف إليهـال مضافـال سؤالال

(11)   

(11)   

(12)   
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 :ما أييت إعرااب اتماـأعرب الكلمات اليت حتتها خط م

 .يف دروسه ينجح جيتهدمن  (13)
   ____________________اإلجابة : 

 .صفحةمجل ة إال ـقرأت ال (14)
 اإلجابة : ____________________

 
 مع بيان نوعه من اجلمل اآلتية: مطلقـفعول الالـمـاستخرج 

 يذاكر الطال ب الدروس مذاكرة. (15)

 أشرح الدرس شرحا وافيا. (16)

 . يدفع الرجل سعر احلاسوب دفعتني (11)
 اإلجابة :

 نوعه الـمـفعول الـمطلق سؤالال

(15)   

(16)   

(11)   

 
 عن الصرف 81إىل السؤال  11السؤال 

 

 : ضع فعال مضارعا مناسبا يف الفراغات اآلتية مستعينا ابلكلمات اليت بني القوسني
 مسلمون ال __________ عند اخلطبتني. ) التكل م (ـال (18)
 ) املقابلة ( محكمة.ـمـحامي يف الـال ____________  أيب (15)
 مفروضة. ) الرتك (ـمؤمنات لن ___________ الصلوات الـال (21)
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 :للكلمات اليت حتتها خط مفعولـاسم الهات 
 .مسلمون األضحية يف عيد األضحىـال ذبح (21)

 اإلجابة : _____________________
 .ابلبسملة حممـــد أعماله بدأ (22)

 _____________________اإلجابة : 
 .منصة اخلاصةـمتفوقون على الـال اجتمع (23)

 اإلجابة : _____________________

 
 : قوسنيالبني اليت فألفعال مستعينا ابمناسب يف الفراغات اآلتية ـامأل اسم الزمان ال

 العام اهلجري. ) طلع ( _____محر م ___ـشهر ال (24)
  ______________________ اإلجابة :

 . ) غرب ( ________غابت الشمس يف  (25)
  ______________________ اإلجابة :

 
 : منقوص للكلمات اآلتيةـمقصور والـالو ممدود ـال َمي  ْز بني االسم 

 التحق موسى بـجامعة األزهر بـمصر. (26)
 اإلجابة: ______________________

 احلقوق ابلتزام.دافع عن يمحامي ـال (21)
 اإلجابة: ______________________

 تتألأل النجوم يف السماء ليال.  (28)
 ______________________اإلجابة: 
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 عن البالغة   04إىل السؤال  – 82السؤال 
 

 : ابعتبار افألداة ووجه الشبه فيما أييت تشبيهنوع ال بني  
 . ة يف اهلدايةألم  اكأن  العامل سراج  (25)

 اإلجابة : _____________________
 . مأمواهل ونينفق سحابالاألثرايء مثل  (31)

 اإلجابة : _____________________
 .دان محزة  أسد هللاسي   (31)

 اإلجابة : _____________________
 

 ْ   : عالقة الـمجاز الـمرسل فيما أييتَبني  
 أنزل هللا الرزق من السماء.  (32)

 ______________________اإلجابة : 
 أمحد وأسرته يسكنون يف مدينة سرمنب.  (33)

 اإلجابة : ______________________
 متفائل يعيش يف الفرح والسرور دائما. ـال (34)

 اإلجابة : ______________________
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 : بني  أضرب اخلرب فيما أييت مع استخراج أدوات التوكيد 
 { ورفعنا لك ذكرك } قال هللا تعاىل (35)
 {إن  األبرار لفي نعيم  } قال هللا تعاىل (36)
 {قد أفلح من تزك ى  } قال هللا تعاىل (31)
 

 اإلجابة :
 أدوات التوكيد أضرب اخلرب السؤال

(35)   
(36)   
(31)   
 
 

 :مقابلة فيما أييتـعني كال من السجع والطباق وال
  {حيل  هلم الطيبات وحير م عليهم اخلبائث و }  قال هللا تعاىل (38)

 اإلجابة : ________________________
  {وحتسبهم أيقاظا وهم رقود   } قال هللا تعاىل (35)

 اإلجابة : ________________________
  { والضحى * والليل إذا سجى  } قال هللا تعاىل (41)

 اإلجابة : ________________________

 

 
KERTAS  SOALAN TAMAT 


