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SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017                                    2361/1 
BAHASA ARAB   
Kertas 1 

Ogos 

1 ¼ jam                                                                                                     Satu jam lima belas minit 
 

 
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

  

 

1.     Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 

2.     Jawab semua soalan. 

3.     Jawapan hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang telah disediakan dalam  

        kertas soalan ini. 

 

 

NAMA    : ________________________________________ 

TINGKATAN : ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 07 halaman bercetak. 

PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN 

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 

ANJURAN BERSAMA 

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA 

NEGERI PERLIS 

DAN 

MAJLIS GURU CEMERLANG NEGERI PERLIS 
 

Untuk Kegunaan Pemeriksa 

Bahagian 
Soalan 

Markah 
diperolehi 

Mufradat    

Nahu  

Sarf  

Balaghah  

  

Jumlah 
Markah 
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SULIT 

 
 

 

 .لة مجيعهاحتتوي على أربعني سؤاال. أجب عن األسئهذه الورقة 

 

 عن املفردات 6-1السؤال 

  يف اجلمل اآلتية : هات معاين الكلمات اليت حتتها خط  
 .غرس حّب الوطناخلدمة الوطنية  أغراضمن   ( 1) 

 اإلجابة : _______________________________  
 .احمللّية إىل خارج البالد احلاصالتماليزاي  أصدرت  ( 2) 

 اإلجابة : _______________________________  
 من أحد أسباب تلّوث الرتبة. املتنوّعةاستعمال املبيدات   ( 3) 

 اإلجابة : _______________________________ 
 
 

  يف اجلمل اآلتية : هات أضداد الكلمات اليت حتتها خط  
 .اللغات يف العامل أصعباللغة الصينية من   ( 4) 

 اإلجابة : _______________________________  
 .متقّدمةدولة  بالد تركيالقد أصبحت   ( 5) 

 اإلجابة : _______________________________  
 .عن الصفات املذمومة نبتعدينبغي لنا أن   ( 6) 

 اإلجابة : _______________________________ 
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SULIT 

 
 

 عن النحو  17-7السؤال  
  : اآلتيةاجلمل استخرج فعل الشرط وجوابه من 

 تصرب على البالء تنل رضـا هللا.إن (  7) 
 أيت املطر حيمل الناس املظّلة.مىت (  8) 
 و يسعد. من يبكر اىل عمله يغن(  9) 

 

 جواب الشرط فعل الشرط رقم
(7)   

(8)   

(9)   

 
 

 :عراهبـــاإاستخرج األمساء اخلمسة من اجلمل اآلتية مث اذكر عالمة 
 .مرها الطبيبأتفتح فاطمة فاها بعد أن (  10)
 .كان ذو العلم حمبواب(   11)
 .طلب إبراهيم من أبيه أن يدّرسه اللغة العربية(  12)

 

 عالمة اإلعراب األمساء اخلمسة رقم
(10)   
(11)   
(12)   
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 املنادى مع بيان نوعه مم ا أييت:عني  

 . اجتهد يف دروسك!  طالب العلم اي (13)
   اإلجابة : _______________________________

 ! افتح الباب.أخالد  (14)
 اإلجابة : _______________________________

 .شرح املعلم أثناءاي أيتها التلميذة ! ال تتكلمي  (15)
 _______________________________اإلجابة : 

 
 :  اتماالكلمتني اللتني حتتهما خط إعراابأعرب 

  .جائزته من الوزير نفسهتسّلم الطالب  (61)
 اإلجابة : _______________________________ 

 .يف امتحاهنم ينجحواالطالب الكساىل مل (  17)
 اإلجابة : _______________________________ 
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 عن الصرف  28-18السؤال 
 :يف اجلمل اآلتية إىل أفعاهلا حو ل املصادر الىت حتتها خط  

 الصباحي يف ساحة املدرسة. االجتماع(  حيضر الطلبة إىل 18)
 اإلجابة : _______________________________  

 ركن من أركان اإلسالم اخلمسة. الصوم(  19)
 _______________________________اإلجابة :  

 اإلسالم. تعليمبها (  ترّّب األم أبناء20)
 اإلجابة : _______________________________ 

 

 : الضبط ابلشكلحتتها خط فيما أييت مع  وزان مناسبا للكلمات اليتهات 
 يف حياهتم. هامارسـي(  للشعب املاليوي عادات 21)

 اإلجابة : _______________________________  
 .املؤمنون رمضان ابلفرح والسرور يستقبل(  22)

 اإلجابة : _______________________________ 
 سعد بن أّب وقاص الفوز يف معركة القادسية. حّقق(  23)

 اإلجابة : _______________________________ 
 

 من الكلمات اليت بني القوسني : ابسم فاعلمن الفراغات اآلتية  امأل كال  
 () عمل . املصنع ابجتهاديعمل يف  ________ ( 24)

 اإلجابة : _______________________________ 
 ( )دّرس .اللغة العربية يف املدرسة  ________ (  سلوى 25)

 اإلجابة : _______________________________ 
 جبودة التالوة من املقرئ املاليزي. ) استمع (ب _________  تعجّ  ( 26)

 اإلجابة : _______________________________ 
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 : اسم املكانحتتها خط يف اجلمل اآلتية  اجعل الكلمات اليت
 .لربّه ليال و هنارا يسجد املسلم (72)

 اإلجابة : _______________________________ 
 .الطائرة بني السحاب تطري (82)

 اإلجابة : _______________________________ 
 
 

 عن البالغة 40-29السؤال 
  :عني  فيما أييت نوع التشبيه ابعتبار األداة ووجه الشبه

 أخالقك مثل نسيم الصباح يف اللطف. (29)
 اإلجابة : _______________________________

 الكالم سيف نفعاً وضراً. (30)
 _______________________________اإلجابة : 

 أنت بدر يف السماء. (31)
 اإلجابة : _______________________________

 
 :عني  احلقيقة أو اجملاز للعبارات اآلتية

 يوزّع السحاب النقود للفقراء واملساكني. (32)
 اإلجابة : _______________________________ 

 تتفّتح الوردة يف الصباح. (33)
 اإلجابة : _______________________________  
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 : تيةوب اإلنشائي وطريقته يف اجلمل اآلبني  نوع األسل
 بئس الرجل الباحث عن عيوب الناس.  (34)
 .أنت رجل كرمي أاب بكر!اي  (35)
 ! ما أكرب هذا البيت (36)
 

 طريقته األسلوب اإلنشائينوع  رقم
(34)   
(35)   
(36)   

 
 : مي ز السجع والطباق واجلناس واملقابلة يف اجلمل اآلتية

 جاء سعيد من بعيد. (37)
 اإلجابة : _______________________________

 .فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا (38)
 اإلجابة : _______________________________

 .اإلنسان آبدابه ال بزيه وثيابه ( 39)
 _______________________________اإلجابة : 

 .واحلياة ليبلوكم أّيكم أحسن عمالقال تعاىل: الذي خلق املوت  (40)
 اإلجابة : _______________________________

KERTAS SOALAN TAMAT 

 

 


