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SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016                    2361/2                  
BAHASA ARAB 

Kertas 2  

Set A 

2½ jam                       Dua jam tiga puluh minit 

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

1. Kertas soalan ini mengandungi empat soalan. 

 

2. Soalan 1 dan Soalan 2 mesti dijawab. Bagi Soalan 3 dan Soalan 4 jawab satu soalan sahaja 

 

3. Kesemuanya tiga soalan yang mesti dijawab . 

 

4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang  disediakan. Sekiranya ruang dalam 

buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. 

Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama buku jawapan pada 

akhir peperiksaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak. 

SOALAN PRAKTIS BESTARI 

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2016 
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 أسئلة.  أربعةهذه الورقة حتتوي على 
 .السؤال الرابع أو السؤال الثالث من سؤاال واحدامث اخرت  السؤال الثانيو السؤال األول أجب عن

 .أسئلة فقط  ثالثة املطلوب أن جتيب عن
 

 السؤال األول :
 : كلمة  150عن  كلماته  عددفقط من املوضوعات اآلتية حبيث ال يقل  واحداكتب يف موضوع 

 .االحتاد أساس القوة (1)
 .خطبة عن عيد األضحي (2)
 الوقاية خري من العالج . (3)

 . ماليزيااألماكن السياحية اجلذابة يف  (4)

 " .بقدر لغات املرء يكثر نفعه قول احلكماء : "  (5)

 
 

 

 ]درجة 30[           
 
 
 
 
 
 



3 

SULIT  2361/2 

Lihat halaman sebelah] 

2361/2  © Hak Cipta JUJ Pahang 2016                                                                                                                                                               

SULIT 

 

 السؤال الثاني :

 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها : أ
احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمسة، وفريضة من فرائضه الكربى. وهو حج بيت اهلل الكعبة 

كبرية وآثار املشرفة مبكة املكرمة ملن استطاع إليه سبيال ىف أيام معدودة بشروط معينة. وللحج أمهية  
فعالة ىف حياة املسلم واجملتمع اإلسالمي. فيجب على املسلمني أداء هذه العبادة بأكمل وجه وأمت 

 شكل.
إن احلج له آثار اجتماعية مهمة لألمة اإلسالمية، إذ أنه يعترب مؤمترا سنويا للمسلمني حبيث 

ون على اختالف أجناسهم يأتون من مشارق األرض ومغارهبا ألداء هذه املناسك. وهؤآلء املسلم
ليشكلوا أمة واحدة يسودهم التفاهم والتكافل   وألواهنم وألسنتهم وطبقاهتم االجتماعية يتوحدون

مة اإلسالمية أمة عل األمما جي فالذى مييزهم فيما بينهم هو التقوى واإلميان واإلخالص .والتعاون 
 وبات.در أن تواجه كل التحديات والعرقالت والصععظيمة وقوية تق

وحنن ال ننكر أن احلج ميكن أن يستغله رؤساء الدول اإلسالمية ملناقشة األمور املتعددة 
اجملاالت دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية وبوسعهم أن يتبادلوا اآلراء ووجهات النظر فيها. وميكن 

بالدهم مما يعود إليهم هلؤآلء القادة والرؤساء أن يطبقوا اآلراء املناسبة ووجهات النظر الالئقة ىف 
   ىف شىت اجملاالت.بالنفع الكثري والفضل الكبري 
أن نؤكد مرة ثانية بأن احلج عبادة فريدة متميزة، وهو ىف احلقيقة عبارة عن  وخالصة القول نود  

لقاءات املسلمني العظمى املتسلسلة املتكررة عاما بعد آخر باإلضافة إىل األجور والثواب من عند اهلل 
 . تعاىل، حيث يستفيدون منه أشياء كثرية ىف ميادين متنوعة
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 األسئلة :

 ؟ملن فرض اهلل احلج  (1)
  .جتماعيةاالمن آثار احلج ا واحدا أثر  اذكر (2)
 الذي مييز بني املسلمني ؟ما  (3)
 ؟ألي شيء ميكن أن يستغل رؤساء الدول أثناء احلج  (4)
 عالم يسود احتاد املسلمني ؟ (5)
 ؟يكون احلج عبادة فريدة متميزة  عم (6)
   تها خط.ذكر الوجه البالغي يف العبارة اليت حتا (7)

 [درجة 21]         
 

 اكتب فقرة قصرية حيث ال يقل عدد كلماهتا عن ثالثني كلمة مستعينا   بـ
 بالتوجيهات اآلتية:

 .صابه أىل رحاب اهلل وتنصحه بالصرب على ما إي زميلك الذي انتقل أبوه تعز  
 [ درجات 5] 

 
 اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا : جـ

   "فاستبقوا اخلريات "       
 [ درجات 4]               
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 السؤال الثالث :

 :ماذا تقول عندما تريد أن أ
 .علمك املري  بالشفاءملتدعو  (1)
 .االمتحان أثناءى زمالئك عن الكالم ه  تن    (2)
 .تنصح أخاك املهمل يف عمله (3)
  متدح صديقك اجملتهد يف تزيني الفصل. (4)
 .تشكر اهلل على جناحك بالتفوق (5)

 [ درجات 10] 
 :كون ما يأيت يف مجل مفيدة  ـب

  .حال مفرد فيها مجلة (1)
 . مجلة إمسية واخلرب فيها مجلة امسية (2)
  .سم من األمساء اخلمسة منصوب باأللفإ مجلة فيها (3)
 مجلة فيها منادى . (4)
  .دوات الشرط أفيها أداة من مجلة  (5)

 [ درجات 10]   
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 :هات فعال  مضارعا لألفعال اآلتية مث ضعه يف مجل مفيدة     جـ
 كرمأ (1)
 فاز (2)
 انكسر (3)
 قامأ (4)
 استغفر (5)

 [ درجات 10]             
 

  : ل لكل أسلوب من األساليب اآلتيةمث   د
 األسلوب اإلنشائي طريقته النداء . (1)

 األسلوب اإلنشائي طريقته االستفهام . (2)

 األسلوب اإلنشائي طريقته املدح . (3)

 األسلوب اخلربي خلايل الذهن .  (4)

 األسلوب اخلربي للمنكر . (5)

 [ درجات 10] 
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 السؤال الرابع :
 :حىت يتضح معناها استعمل الرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة  أ

 القدوة احلسنة   (1)

    يشعر ب (2)

 األخوة اإلسالمية       (3)

 وسائل اإلعالم   (4)

 ابتعد عن (5)

  [درجات 10]            
 
 :ني " مع تغيري ما يلزم خاطب العبارات إىل " الطالب   بـ

 يف كل زمان ومكان.أباك  احرتم   (1)
 .، إن اهلل معك ال حتزن   (2)
 مىت تراجع درسك ؟ (3)
 ك .يوالد طع  أ (4)
 . حافظي على صحتك   (5)

 [درجات 10]
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     اجعل ما يأيت مصدرا مث ضعه يف مجل مفيدة: جـ 
 فاز (1)
 مس ع (2)
 حسن أ (3)
 صام (4)
          احتفل (5)

 [درجات 10] 

 : اجعل كل واحد مما يأيت استعارة يف مجل مفيدة د

 الربق (1)
 طار (2)
 البدر (3)
 تبتسم (4)
 ترقص (5)

 [درجات 10]
 

KERTAS SOALAN TAMAT 
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