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PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA  

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 

  

ANJURAN BERSAMA 

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA 

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS 

 
 

 

BAHASA ARAB TINGGI 

 

Kertas 1 

 

Satu jam lima belas minit 

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

1. Kertas soalan ini mengandungi empat puluh soalan. 

 

2. Jawab semua soalan. 

 

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

soalan ini.  

                                                

 

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. 
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 . سؤاال 44ي على ىذه الورقة حتتو 
 .جميعهاأجب عن األسئلة 

 .ادلطلوب أن جتيب يف ىذه الورقة
 

 عن المفردات 6إلى السؤال  1السؤال 
 :هات معاني الكلمات التي تحتها خّط في الجمل اآلتية

 .اإلسالم على إطعام ادلساكني حيض   (1)
 ___________________________:   اإلجابة

 .ادلاضي العام يف سافر ادلدير إىل الصني (2)
 ___________________________:   اإلجابة 
 ."ىارومانيس"بفاكهة منجا  مشهورة فرليسوالية  (3)
 ___________________________:   اإلجابة 
 

 :هات أضداد الكلمات التي تحتها خّط في الجمل اآلتية
 .األم األمساك واخلضروات من سوق الزراعة اشرتت (4)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .مسرورون جبوائزىم الفائزون (5)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .النجاح دون االجتهاد يأيتال  (6)
 ___________________________:   اإلجابة 
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 لنحوعن ا 19إلى السؤال  7السؤال 
 :استخرج الخبر مع بيان نوعه فيما يأتي 

 .ليزيا دولة ناميةما (7)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .السائحون أمام ادلتحف (8)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .التلميذ صوتو منخفض (9)
 ___________________________:   اإلجابة 
 

 :عّين التوابع مع بيان نوعه فيما يأتي 
 .آدم عليو السالم يتكل م األستاذ عن النب   (14)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .أتـمّن  أن أكون طبيبا ماىرا يف ادلستقبل (11)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .االجتهاد االجتهاد أساس النجاح (12)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .  ادلدير وادلعل مون حيضرون احلفلة (13)
 ___________________________:   اإلجابة 
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 :أعرب الكلمات التي تحتها خّط مـّما يأتي إعرابا تاما 
 .للمعل م إكرامايقوم الطالب  (14)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .بنتائج االمتحان يفرحواادلدر سون مل  (15)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .رجل سياسية أباك إن   (16)
 ___________________________:   اإلجابة 
 

 :حّول الجمل اآلتية إلى المجهول 
 .يرسل حممد الرسالة إىل أم و (17)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .تأكل األخت األرز يف ادلطعم (18)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .الغالم الثعبانضرب  (19)
 ___________________________:   اإلجابة 
 

 عن الصرف 34إلى السؤال  24السؤال 
  :هات مصادر للكلمات التي تحتها خطّ 

    .اجملاىدون يف فلسطني انتصر (24)
 ___________________________:   اإلجابة 
      .واتصح   صوموا (21)
 ___________________________:   اإلجابة 
    .قبل السفر الصديق الويف   أختار (22)
 ___________________________:   اإلجابة 
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 :في القطعة اآلتية هات وزنا مناسبا للكلمات التي تحتها خطّ 
ا من فضل وىذ.ام عمر بن عبد العزيز عيشة سعيدةكانوا أم كافرين يف أي    مسلمنيالناس مجيعا  عاش

 .ادلعو ج قو مو وأصلح الفاسد و حق   ادلظلومحكم اخلليفة العادل بالعدل واحلكمة ورد  . العادلةخالفتو 
 __________________________:   عاش (23)
 __________________________:  مسلمني (24)
 __________________________:   العادلة (25)
 __________________________:   ادلظلوم (26)
 __________________________:   قو م (27)
 

 :ة من الكلمات التي بين القوسين من الفراغات اآلتية بكلمة مشتقّ  امأل كلّ 
 (صنع. )السيارة________________ العامل يعمل يف  (28)
 (در س.)بعد التخر ج من اجلامعة________________ حتب  سلوى أن تكون  (29)
 (شغل. )بذكر اهلل________________ سان ادلؤمن ل (34)

 

 عن البلغة 44إلى السؤال  31السؤال 

 :بّين نوع التشبيه في الجمل اآلتية باعتبار األداة ووجه الشبه
 .علي  بن أيب طالب أسد يف الشجاعة (31)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .حمم د بدر (32)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .العامل يشبو البحر يف الكرم (33)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .مر ت السيارة كالصاروخ يف الطريق  (34)
 ___________________________:   اإلجابة 
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 :استخرج الجناس فيما يأتي مع بيان نوعه
 .حلق موسى شعره مبوسى (35)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .جاء سعيد من بعيد (36)
 ___________________________:   اإلجابة 
  .كونوا مع األبرار وال تكونوا مع األشرار (37)
 ___________________________:   اإلجابة 
 

 :وّضح صيغة اإلنشاء فيما يأتي
 .نعم الصديق الكتاب (38)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .ليت الشباب يعود يوما (39)
 ___________________________:   اإلجابة 
 .ما أحسن الطقس اليوم (44)
 ___________________________:   اإلجابة 

  
 

 

KERTAS SOALAN TAMAT 

 

 


