
 

 

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017                                    2361/2 
BAHASA ARAB 
Kertas 2 

Ogos 

2 ½  jam                                                                                                     Dua jam tiga puluh minit 
 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

1.     Kertas soalan ini mengandungi empat soalan. 

2.     Anda dikehendaki menjawab tiga soalan sahaja. 

3.     Soalan 1 dan Soalan 2 mesti dijawab, manakala Soalan 3 dan Soalan 4 pilih satu soalan 

sahaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 07 halaman bercetak. 
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 امث اخرت سؤاال واحد ب عن السؤال األول والسؤال الثاينهذه الورقة حتتوى على أربعة أسئلة. أج
 فقط من السؤال الثالث والسؤال الرابع.

 

 السؤال األول:

 كلمة:  150اكتب ىف موضوع واحد من املوضوعات اآلتية حبيث ال يقّل عدد كلماته عن 

 

 .دور الصالة يف بناء األمة الـمثالية : بة عن املوضوعاخلط (1)

 يف جمتمع متعدد األعراق.حاد االتـ  أمهية  (2)
 .ةيماليزاي دولة سياح (3)
  .صف االحتفال بـعيد األضحى يف مدرستك (4)

 ".مبا كسبت أيدي الناس ظهر الفساد"قال الـحكماء :  (5)
                         

 [ درجة 30]                     
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 السؤال الثاين : 
 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها :   أ

 

، وأصبحت مصطلحا وقد شاع استخدامها يف جماالت شىت .العوملة ظاهرة جديدة يف الزمن احلاضر
ف بعض العلماء العوملة ويعر  معاصرا يف السنوات العشر األخرية كما أهنا أكثر تداوال عند شعوب العامل. 

حتويل العامل إىل جمال واحد من العالقات. وهي عنوان احلضارة وذلك عن طريق سيطرة أبهنا السعي إىل 
 حقل العلم عرب الشبكة.

وللعوملة أتثري ابلغ على حياة الشباب. وال نبالغ يف القول إن قلنا إهنم يشرتكون ويكتسبون املعارف 
صغريا بني يدي الشباب. اجلدير ابلذكر أن ك العامل اليوم بسرعة كأنه أصبح يف سباق غزو ثقافة العوملة. وحتر  

ثقافة العوملة ال ختلو من االعتماد على انفجار املعلومات واستخدام الرموز ووسائل اإلعالم واالتصاالت 
 احلديثة فائقة القدرة من اإلنرتنت واهلاتف احملمول.

ثقافة العوملة، فإن الشباب . على الرغم من انتشار سلبيةو  جيابيةإللعوملة آاثرا  أن   إضافة إىل ذلك،
يفتقرون إىل وجود وعي كامل حىت يستطيعوا التمييز بني احلاجات واالحتياجات. أحياان أحدثت العوملة 

 مأساة وكارثة اجتماعية تشمل أاننية الشباب وإلغاء قيمة احلياة.

ية الوازع الديين يف والشباب هم عماد اجملتمع وثروته احلقيقية. فعلينا إرشادهم إىل فهم العوملة لتقو 
مراحل التعليم املختلفة. والبد أن نسعى حنو تنمية الروح الوطين لديهم وتعميق االعتزاز ابللغة الوطنية. فإن 
هذه الثورة التكنولوجية وثورة املعلومات تركت الكثري من اآلاثر اإلجيابية لدى الشباب مثل توفري املعلومات 

ت قصري. والعوملة تفيد استغالل القدرات عند الشباب على اختاذ القرار والبياانت يف أي موضوع ويف أي وق
والتفكري بطريقة منطقية يف حل املشكالت. وابلطبع أن العوملة تؤدي إىل إلغاء حاجز الزمن واملكان فكأن 

 العامل قرية صغرية واحدة.
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 األسئلة : 
 ما هي الظاهرة اجلديدة يف عصران احلاضر؟ (1)
 اليوم؟كيف حترك العامل  (2)
 عالم تعتمد ثقافة العوملة؟ (3)
 ما سلبية العوملة؟ (4)
 مل نرشد الشباب إىل فهم العوملة؟ (5)
 اذكر فائدتني من فوائد العوملة. (6)
 .اذكر الوجه البالغي يف العبارة اليت حتتها خط (7)

 [ درجة 21 ]
 
 
  اآلتية:ها عن ثالثني كلمة مستعينا ابلتوجيهات ـاكتب فقرة قصرية حيث ال يقل عدد كلمات ـ ب

  ة.املصيب هذه  ابلصرب علىه السيارة وتنصحاصطدام  يف والداهي صديقك الذي قد مات تعز  
 درجات [ 5]                  

 
 
 

 اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا: جـ 
    "بقدر لغات املرء يكثر نفعه"

درجات [ 4]              
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 السؤال الثالث:
 املواقف اآلتية:ماذا تقول يف  أ

 ك املريض يف املستشفى.ذا زرت جد  إ (1 
 ن.آهتنئ زميلك مبناسبة جناحه يف مسابقة تالوة القر  (2 
 .م طالبه عن اللعب يف الفصل منع املعل (3 

 .تاج إىل الـمساعدةحتألخيك إذا  (4 
 درجات[ 10]          .ىل كواال ملفورالىت ستسافر إتود ع أمك  (5 

 
 
 : أييتن ما كوّ  ـ ب

             .فيها االســـم املبينمجلة  (1

        .مسيةمجلة امجلة امسية خربها  (2

          .  فيها حال منصوب ابلياءمجلة  (3

       .بـــ إال ستثىناملمجلة فيها  (4

             .تنعمجلة فيها  (5

 [درجات 10]

 

 
 

 يف مجل مفيدة :ه مث ضع مناسبا ملا أييتهات مثاال  جـ 
 جامد اسم (1 
  اسم مشتق (2 
  اسم مقصور (3 
 اسم ممدود (4 
                 اسم منقوص (5 
 [اتدرج  10]           
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 :إىل االستعارة اآلتية حّول التشبيهات  د 
 .حممد  مثل البدر يف الضياء  (1 
 .زران حديقة كأهنا الفردوس مجاال  (2 
 .ال تصاحب الرفيق كاحلمار  (3 
 .على املنرب عمر كاألسدخيطب   (4 
 .اشرتيت السيارة كالربق اليوم  (5 
 درجات[ 10]               

 
 السؤال الرابع:

 :استخدم الرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة  أ 
 على حتصل(  1 

 بر  الوالدين(  2 

 حبث عن (  3 
  املنتجات اليدوية(  4 
  اخلدمة الوطني ة(  5 
 [درجات 10]           

 

 
 :مع تغيري ما يلزملطالبتني " ابلعبارات اآلتية ا" خاطب  بـ

            .تفض ل ابجللوس وانتظر قليال(  1

   .هل قمت بواجباتك(  2

        ؟كيف تراجع الدروس وحتفظها(   3

 .استعد لالمتحان وستنجح غدا(  4

             .ىل الغدإل عملك اليوم ال تؤج  (  5
 [درجات 10]           
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 ل األفعال اآلتية إىل اسم اآللة مث ضعه يف مجل مفيدة:حوّ  جـ
  كنس   (1 
 يفتح  (2 
 سطر  (3 
 غسل  (4 
   نظر  (5 
 [درجات 10]                   

 
 :اترة وللمنكر اترة أخرى تية للمرتدداجعل العبارات اآل د 

  .املال والبنون زينة احلياة الدنيا(  1 

 الكرسي. الشرطي علىانم (  2 

 .نقرأ اجلريدة كل يوم(  3 

 .سورة اإلخالص تعدل نصف القرآن(  4 

    .حنن نطيع أوامر هللا(  5 
 درجات[ 10]                

 
 
 

KERTAS SOALAN TAMAT 
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