
 

 
 
 
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2019                                    
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 08 halaman bercetak. 

PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN 
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2019 

NEGERI PERLIS 
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 أسئلة.  أربعةعلى  هذه الورقة حتتوي

 السؤال الثالثفقط من  اسؤاال واحدمث اخرت  السؤال الثاينو السؤال األولب عن أج
 .السؤال الرابع وأ

 أسئلة فقط. ثالثةاملطلوب أن جتيب عن 

 

 السؤال األول:

مائة ومخسني  عدد كلماته عن فقط من املوضوعات اآلتية حيث ال يقل واحد اكتب يف
 كلمة:) ١٥٠(

 
 ."أمهية احلياة اجلوارية" : بة عن املوضوعاخلط )١(

 .ماليز� جنة السياح )٢(

  .يف ماليز� اللغة العربيةتطور  )٣(

  اخلريات". "فاستبقوال الـحكماء : و ق )٤(

 .االحتفال بـعيد االستقالل يف مدرستك التقرير عن )٥(

                          
 ] درجة ٣٠[            
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 السؤال الثاين : 
  اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها :  أ
 

العلوم واملعارف. اآلن حنن نعيش يف عصر العوملة وهو عصر انفجار املعلومات وتدّفق  
فما هي العوملة يف معناها احلقيقي؟  قد عّرفها طه عبد الرمحن أبن العوملة هي السعي لنيل 

 احلضارة عن طريق سيطرة حقل العلم عرب الشبكة.

وللعوملة أتثري ابلغ على حياة الشباب. يف مواجهة العوملة، إّ�م يشرتكون يف سباق  
الثقافة الواسعة. وحترك العامل اليوم بسرعة كأنّه أصبح الغزو الفكري ويكتسبون املعارف و 

صغريا بني يدي الشباب. اجلدير ابلذكر أّن ثقافة العوملة ال ختلو من االعتماد على انفجار 
املعلومات واستخدام الرموز ووسائل اإلعالم واالتصاالت احلديثة فائقة القدرة من اإلنرتنت 

 واهلاتف احملمول.

آثرها اإلجيابية فإّن هلا أيضا آثرها السلبية. أحيا� أحدثت العوملة مأثة كما أن للعوملة  
وكارثة اجتماعية تشمل أ�نية الشباب وإلغاء قيمة احلياة. وذلك بسبب افتقار الشباب إىل 

 وجود وعي كامل حىت يستطيع الّتمييز بني احلاجات واالحتياجات.  

وثروته احلقيقية. فعلينا إرشادهم إىل فهم العوملة لتقوية  كأّن الشباب عماد اجملتمع 
الوازع الديين يف مراحل التعليم املختلفة. وال يكون ذلك اإلرشاد إّال بتنمية الروح الوطين 
لديهم وتعميق الفهم الديين. فإّن هذه الثورة التكنولوجية تركت الكثري من اآلاثر اإلجيابية 

ومات والبيا�ت يف أّي موضع ويف أّي وقت قصري، وتفيد لدى الشباب مثل توفري املعل
استغالل القدرات عند الشباب على اختاذ القرار والتفكري بطريقة منطقية يف حّل 
املشكالت. وابلطبع أّن العوملة تؤّدي إىل إلغاء حاجز الزمن واملكان فكأّن العامل قرية صغرية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      واحدة.                                    
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 األسئلة: 

 ما هي العوملة يف رأي طه عبد الرمحن؟ )١(
 ماذا فعل الشباب يف مواجهة العوملة؟ )٢(
 عالم تعتمد ثقافة العوملة؟ )٣(
 ما سلبية العوملة؟ )٤(
 كيف يكون إرشاد الشباب إىل فهم العوملة؟ )٥(
 إالم تؤدي العوملة؟ )٦(
 اذكر الوجه البالغي يف العبارة اليت حتتها خط. )٧(

درجة ] ٢١[                   
  

 كلمة مستعينا ابلتوجيهات اآلتية:  ٣٠اكتب فقرة قصرية ال يقل عدد كلماهتا عن   بــــــ 

مسعت أّن صديقك جنح يف االمتحان ابلتفّوق وسيلتحق دراسته إىل إحدى اجلامعات 
 البالد. اكتب إليه خطاب التهنئة معّربا عن شعورك بنجاحه. خبارج

درجات ] ٥[               
  

 اشرح احلكمة اآلتية شرحا وافيا:  جــــ

 " ظهر الفساد مبا كسبت أيدي الناس"

درجات ] ٤[             
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 السؤال الثالث:

 ماذا تقول يف املواقف اآلتية: أ

 هتنئ صديقتك على فوزها يف مسابقة اخلطابة. )١( 
 جارك بوفاة والده.تعزي  )٢(
 .الفصلتنهى الطالب عن استخدام اهلاتف الذكي يف  )٣(
 .كساعدة من أختإذا أردت أن تطلب امل )٤(
 غيابك من الفصل اإلضايف. تعتذر من مدير مدرستك عن  )٥(

 درجات] ١٠[               
 
 :يف مجل مفيدة كّون ما �يت ــــبـ

 .خربها مجلة فعلية مجلة امسية )١(
 .فيها فعل مبينمجلة  )٢(
 . مفعول مطلق لبيان العدد فيهامجلة  )٣(
 .بدل بعض من كلمجلة فيها  )٤(
      .فيها حال مفردمجلة  )٥(

 درجات] ١٠[
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 :هات مثاال مناسبا لكل وزن من األوزان اآلتية مثّ ضعه يف مجل مفيدةجـ  

 يـَْفَعلُ  )١(
 َيْستَـْفِعلُ  )٢(
 يـَُفاِعلُ  )٣(
 يـَْفَتِعلُ  )٤(
            َفِعلَ  )٥(

 ]اتدرج  ١٠[          
 
 : حول التشبيهات اآلتية إىل اجملاز د

 .ءبطيف ال سلحفاةالعجوز ك حركة) ١( 

 .يف اهلداية مشسكأن العلماء   ) ٢( 

 .يف الشجاعة النمرالعسكري مثل ) ٣( 

 .يف السرعة الربقطائرة النفاثة ك) ٤( 

 .جتهاديف اال النملالعامل يشبه ) ٥( 

 درجات] ١٠[              
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 السؤال الرابع:

 :استخدم الرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة  أ 

 حيافظ على )١(
 حفلة التخرج )٢(
 حتتاج إىل )٣(
 الرتبية الدينية )٤(
 االهتمام بـــــ )٥(

 درجات] ١٠[          
 
 :ابلعبارات اآلتية مع تغيري ما يلزم تنيالطالبخاطب  بـ

 . إذا عزمت فتوكل على هللا )١(
 حافظي على صحتك. )٢(
 .أطع أابك يف املعروف )٣(
 .اشربوا وال تسرفوا )٤(
         عليكم أن حترتموا املعلمني. )٥(

 درجات] ١٠[         
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  :هات مثاال ملا �يت مثّ ضعه يف مجل مفيدة جـــــ
 اسم الفاعل )١(
 اسم اآللة )٢(
 اسم املنقوص )٣(
 فعل معتل أجوف )٤(
 فعل صحيح مهموز  )٥(

 درجات] ١٠[          

 
 :مثل ما �يت  د

 لسجع) ا١( 

 الطباق) ٢( 

 طريقة التعجب باألسلوب اإلنشائي ) ٣( 

 طريقة النداءباألسلوب اإلنشائي ) ٤( 

 قتباساال) ٥( 

 درجات] ١٠[             
 
 
 

KERTAS SOALAN TAMAT 
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