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2 ½  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 7 halaman bercetak.  
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 .أسئلة أربعةهذه الورقة حتتوي على 
السؤال أو  السؤال الثالثمث اخرت سؤاال واحد من والسؤال الثاين  السؤال األولأجب عن 

 .الرابع
 .أسئلة فقط ثالثةعن املطلوب أن جتيب 

 
  األول:السؤال 

( 150) ومخسنيموضوعات اآلتية حيث ال يقّل عدد كلماته عن مائة ـال نفقط م واحداكتب يف 
 كلمة:
 .ب يف تووين االلتئا  الونيدور الطّل  (1)
 . التقرير عن الرحلة إىل بيت األيتا  (2)
 . ت التااريةمحّل ـق يف الالتسوّ  (3)
 .ة اإلسلميةاد أسا  األخوّ : االحتّ اخلطبة عن املوضوع (4)
 ".مرء يوثر نفعهـقدر لغات الب"قول احلويم:  (5)

 درجة[ 33]
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 السؤال الثاين:
 أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها: اقرأ القطعة اآلتية مث أ

لتوون قادة الـمستقبل الـملتزمني بـخدمة  لقد اهتمت حوومتنا الـماليزية إبعداد الطاقة البشرية
 بلدهم. فهذه العناية ابلشباب أمر ضروري يف مواجهة تـحدايت الـحاضر والـمستقبل.

الوننية. وقد شارك يف ويسمى ابلـخدمة  ومن أجل ذلك، أنشأت حوومتنا الربانمج اخلاص
هذا الـمشروع مـاموعة من الشباب بعد إتـما  دراستهم للمرحلة الثانوية. وذلك الكتساب الـمهارات 

 االجتماعية والرتبية العسورية والقيادة الـهادفة إىل فتح أبواب الـمستقبل أمامهم.
ت التدريبية على نراز وتبعا لذلك، فوزارة الدفاع الـماليزية أخذت مسؤولية يف تنفيذ الدورا

 التدريبات العسورية للطلبة. وهي مفروضة عليهم دون أي استثناء .
 أهداف الـخدمة تتمثل يف األمور التالية: فإنّ 
غر  حب االنتماء اإليـاايب للونن عند الشباب عرب املعسور واحملاضرة. ويهدف هذا  .1

 الزايرة إىل بيت األيتا . إىل بيان القيم الـمثلى  من خلل اخلدمة  االجتماعية مثل
رفع مستوى اإلعداد البدنـي والرايضي يف صفوف الشباب بواسطة التدريبات العسورية  .2

حىت يوون صاحب اجلسم سليما من األمراض وغريها. وذلك من خلل التدريب 
 الرايضي كاجلري والقفز وكذلك تدريب األسلحة الـخفيفة والتعرف عليها.

ات الـحميدة كالثبات واالستقامة واالعتماد على النفس. فول تربية اإلنسان على الصف .3
 هذا لـهو سبيل بناء العمران البشرّي الـمتميز.

 
وتوزَّع لـمشاركي الدورة أزايء للتدريب العسوري وتـُْعَطى لـهم جماان. وتبلغ مرحلة النشانات 

اع الصباحي وتنفيذ الدرو   التدريبية ملدة ثلثة أشهر. وهي تـحتوي على الرايضة الصباحية واالجتم
 والنشانات التدريبية الكتساب الـمهارات العسورية.
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وحىت تتحّقق تنمية الوعي العسوري لدى الشباب فل بّد لـهم ابلـاّد والـمثابرة وروح 
االنضباط أثناء الـمشاركة يف هذه الدورة. وعلى هذا درّبْتهم الـحوومة على بناء الونن بـحّب النظا  

 زا  من خلل الربانمج البناء حىت تؤّهلهم ليوونوا مواننني صالـحني لوننهم ومستقبلهم.وااللت
 

 األسئلة :
 ؟ ت ماليزاي إبعداد الطاقة البشريةلـماذا اهتمّ  (1)
 ؟ ما هو الربانمج الـخاص الذي أنشأته الـحوومة للشباب (2)
 ؟ يشارك يف مشروع الـخدمة الوننية ن الذيم (3)
 ؟مسؤولية اليت أقامت يف تنفيذ الدورة التدريبية ـما اجلهة ال (4)
 ؟ محتوايت املوجودة يف الدورة التدريبيةـاذكر ال (5)
 ق تنمية الوعي العسورّي لدى الشباب ؟كيف تتحقّ  (6)
 .خط حتتها اليت العبارة يف البلغي الوجه اذكر (7)

 درجة[ 21]
 
 ابلتوجيهات اآلتية: كلمة مستعينا  00اكتب فقرة قصرية ال يقّل عدد كلماهتا عن  بــــــــــ

أرسل إليه بطاقة التهاين مبناسبة عيد  .خارج البلدإحدى اجلامعات يف  صديقك يدر 
 .األضحي وتنصحه ابجلهد واالجتهاد يف الداراسة

 درجات[ 5]
 

 اشرح احلومة اآلتية شرحا وافيا: جـــــــــ
 "اجلار قبل الدار" 

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

 .ئ صديقك يف يو  ميلدههنّ ـت (1)
 .م يف بطنكـتشوو إىل أبيك عن أل (2)
 .متنع أخاك عن الوسل يف الدراسة (3)
 .كتدعو زميلك إىل الوليمة يف بيت جدّ  (4)
 .ركمعّلمة على أتخّ ـتعتذر من ال (5)

 درجات[ 13]
 مفيدة: كّون ما أييت يف مجل بــــــــــ

 حال مجلة فعلية فيها مجلة (1)
 توكيدفيها مجلة  (2)
 مفعول مطلق لبيان العددمجلة فيها  (3)
 األفعال اخلمسةمجلة فيها  (4)
 فعل مبيفيها مجلة  (5)

 درجات[ 13]
 :مفيدة مجل يف ضعه مث ،ةتيألوزان اآلاهات مثاال مناسبا لول وزن من  جــــــــ

 يُفاعل (1)
 ُمفِعل (2)
 فـَّعالة (3)
 يُفِعل (4)
 لتْ فعِ  (5)

 درجات[ 13]
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 أييت:مّثل لـما  د
 األسلوب اخلربي الطليب (1)
 بالتعاّ نريقة األسلوب اإلنشائي  (2)
 اجلنا  التا  (3)
 الطباق السليب (4)
 مقابلةـال (5)

 درجات[ 13]
 السؤال الرابع

 :حىّت يّتضح معناها مفيدة مجل يف اآلتية استعمل الرتاكيب أ
 تتوّون من (1)
 مانـمبىن برل (2)
 شارك يف (3)
 متعانفـماتمع الـال (4)
 يو  كلّ  (5)

 درجات[ 13]
 :مع تغيري ما يلز  حّول اجلملة اآلتية إىل "الطالبان" بـــــــــ

 يناح الطالب يف مسابقة اليت اشرتكها. (1)
 .الطائرة للرجوع إىل الونن يركبون الالعمّ  (2)
 مسلمات بعيد الفطر.ـاحتفلت ال (3)
 ! ال تضحك كثريا.أنت (4)
 ك.انتبه بنصيحة أمّ  (5)

 درجات[ 13]



Modul Imtiyaz SPM 2019  Bahasa Arab Kertas 2 

7 
 

 :مفيدة ةمجل يف ضعه مث من كل فعل اسم املوان أو اسم الزمان تاه جـــــــ
 نعم (1)
 غرب (2)
 التقى (3)
 وعد (4)
 افرتق (5)

 درجات[ 13]
 :يف مجل مفيدة استعارةا أييت كل واحد مماجعل   د

 بوى (1)
 اشتعل (2)
 السحاب (3)
 البحر (4)
 الزهرة (5)

 درجات[ 13]
 

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 


