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JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 
1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran ada 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. 

 
 

Untuk kegunaan 
pemeriksa 

  املفردات

  النحو

  الصرف

  البالغة

Jumlah  

 
 

 
 
 

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak. 
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 سؤاال. 04هذه الورقة حتتوي على 
 .مجيعهاأجب عن األسئلة 

 املطلوب أن جتيب يف هذه الورقة.
 

 عن املفردات  6 إىل السؤال 1السؤال 

 هات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف العبارات اآلتية:

 .اإلسالمية البالدكانت ماليزاي من  (1)

 اإلجابة : _____________________________  

 . على اجلميع احرتام اآلخرين املفروض (2)

 اإلجابة : _____________________________  

 املتفّرجون العيب كرة القدم. شّجع (3)

 اإلجابة : _____________________________  

 

 هات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية:

 .يةمحلّ ـالالفواكه  أحبّ  (4)

 _____________________________اإلجابة : 

 .هللا آدم من الرتاب خلق (5)

 اإلجابة : _____________________________
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 .قبل العيد منخفضسعر البقاالت  (6)

 اإلجابة : _____________________________

 

 عن النحو 17إىل السؤال  7السؤال 

 من العبارات اآلتية: املضاف إليهاستخرج 

 .حفلة التخرّجتصّور املتخّرجون يف  (7)

 اإلجابة : _____________________________

 .انسحب العبو الكرة من املباراة (8)

 اإلجابة : _____________________________

 .تتشّرف وزارة التعليم العايل على اجلودة التعليمية (9)

 اإلجابة : _____________________________

 

 :املعطوف واملعطوف عليه فيما أييت عّي 

 .أبو بكر وعمر صديقان وفيان (11)
 .ممنوع طرح الزابلة أو القمامات يف البالوعات (11)
 .احملافظة على البيئة تنفع اإلنسان حىت البهائم (12)
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 اإلجابة:

 املعطوف عليه املعطوف الرقم

(11)   

(11)   

(12)   

 

 :عالمة إعراهبامع بيان  ا أييتمم األمساء اخلمسةاستخرج 

 .فيكتعجّبت أبسنان يف  (13)
 .رأيت ذا بيت يف السوق املركزي (14)
 .كانت املرأة مع محيها يف صالة االستقبال (15)

 اإلجابة:

 عالمة اإلعراب األمساء اخلمسة الرقم

(13)   

(14)   

(15)   
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 أعرب الكلمات اليت حتتها خط فيما أييت إعرااب اتما:

 .ابرداشرب الولد املاء  (16)

 _____________________________اإلجابة : 

 .الفصل، اذهب إىل اإلدارة رئيسأ (17)

 اإلجابة : _____________________________

 

 عن الصرف 27إىل السؤال  18السؤال 

   :ا أييتمماملزيدة مع بيان أحرف الزايدة  استخرج األفعال

 .يعجبنا املدير أخالقه (18)

 .امحّر وجه أيب بكر عند اخلجل (19)

 .يف تنظيف املسجد الشباب عاونوا (21)

 اإلجابة:

 أحرف الزايدة األفعال املزيدة الرقم

(18)   

(19)   

(21)   
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 :هات اسم اآللة للكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية

 خري النساء ثوهبا قبل النوم. كوت (21)

  اإلجابة : _____________________________

 الولد يده ابملاء والصابون. يغسل (22)

 _____________________________اإلجابة : 

 

 :ما أييتفيزن الكلمات اليت حتتها خط 

 السائق سيارته ابلتأين. يقود (23)

 اإلجابة : _____________________________

 فرقة األانشيد بعد التدريب. ائتلفت (24)

 اإلجابة : _____________________________

 .يف التعاملمتساحمني ـالمن األستاذ عبد الرمحن  (25)

 اإلجابة : _____________________________

 

 :فيما أييت هات مصدرا للكلمتي اآلتيتي

 إىل بالدان يف الساعة الواحدة أمس. وصلتالسائحة  (26)

 اإلجابة : _____________________________
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 الطالب دروسهم قبل االمتحان. يذاكر (27)

 اإلجابة : _____________________________

 

 عن البالغة  04إىل السؤال  28السؤال  

 :ز بي احلقيقة واجملاز فيما أييتميّ 

 .اخلطيب كاألسد شجاعة (28)

 اإلجابة : _____________________________

 .رأيت الكواكب يف السماء (29)

 اإلجابة : _____________________________

 .تتساقط اللؤلؤ على خّدك (31)

 اإلجابة : _____________________________

 من الظلمات إىل النور. أخرج هللا املؤمنني (31)

 اإلجابة : _____________________________

 

 :مع بيان طريقته فيما أييت  وو  األسلوب انإوااي بّي 

 ليت األطفال يرجعون اآلن. (32)

 .بئس األغنياء البخيل (33)
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 . اللغة العربيةما أحلى اللقاء مع حميّب  (34)

 اإلجابة:

 طريقته نوع األسلوب اإلنشائي الرقم

(32)   

(33)   

(34)   

 

 :العبارات اآلتية  أضرب اخل ر يفعّي 

 .قال تعاىل: املال والبنون زينة احلياة (35)

 اإلجابة: _________________________

 .ة والناس أمجعنيم من اجلنّ جهنّ  قال تعاىل: ألمألنّ  (36)

 اإلجابة: _________________________

 .قاألشرار لفي الضي (37)

 اإلجابة: _________________________
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 فيما أييت: بي اجلناس والطباق واالقتباسمّيز 

 .مشرف أتقنكمـإن أكرمكم عند ال (38)

 اإلجابة: _________________________

 .تناولنا العشاء بعد العشاء (39)

 اإلجابة: _________________________

 .إن العامل مديح واجلاهل ذليل (41)

 اإلجابة: _________________________

 

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 


