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       UNIT PEPERIKSAAN SMKA SEGAMAT 

 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 

TAHUN 2016 

BAHASA ARAB    2361/2 

Kertas 2 

OGOS 

2
2

1  jam Dua jam tiga puluh minit 

 

         JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak 

 

  

 

NO. KAD PENGENALAN 

 
ANGKA GILIRAN 

 

              
 

 

              

         
 

1. Tulis nama, nombor kad pengenalan 

dan angka giliran anda pada petak 

yang disediakan. 

2. Kertas soalan ini mengandungi empat 

soalan.  

3. Soalan 1 dan Soalan 2 mesti dijawab. 

Bagi Soalan 3 dan Soalan 4 jawab 

satu soalan sahaja. 

4. Kesemuanya tiga soalan yang mesti 

dijawab. 

5. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam 

ruangan jawapan yang disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Kegunaan Pemeriksa 

Nama Pemeriksa: 

Soalan Bahagian 
Markah 

Penuh 

Markah 

Diperoleh 

1 
  30 أ

2 

  21 أ

  5 ب

  4 ج

  40 د  -أ  3

د  -أ  4  40  

 JUMLAH 100  

 

 

 

 

 

 

 

NAMA     :  ________________________________________________ 
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 أسئلة . أربعة هذه الورقة حتتوي على

 .السؤال الرابع أو السؤال الثالثمن  سؤاال واحدا مث اخرت السؤال الثانيو السؤال األولأجب عن 

 .ثالثة أسئلة فقطاملطلوب أن جتيب عن 

 

 السؤال األول :

 كلمة :  150 فقط من املوضوعات اآلتية حبيث ال يقل عدد كلماته عن واحد اكتب يف

 .حتاد أسا  القو اال (1)
 .دور الطالب يف تكوين اجملتمع املتآلف (2)
 ". حبسن املعاشر  تدوم احملبةقول احلكماء : "  (3)
 .املاليزي شعب متعاطفالشعب  (4)
 .تقرير عن الرحلة إىل األماكن التارخييةال (5)

 دوجة [ 30]     
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 السؤال الثاني :

 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها : أ

بإنتاج التكنولوجيا احلديثة هي تقنّية حديثة أو طريقة اإلنتاج احلديث أو حصيلة املعرفة الفنّية أو العملية 
السلع واخلدمات وتوليد الطاقة واستخراج املواد األولية ووسائل املواصالت. التكنولوجيا احلديثة هلا إجيابيات 
وسلبيات. ومن إجيابياهتا أهنا تساعدنا كثريا يف تيسري أعمالنا حىت تصبح أسرع من قبل. ويظهر ذلك مثال يف 

وسائل النقل املتقدمة فصار السفر أسهل وأسرع.وقد سفر اإلنسان من مكان إىل آخر. فضال عن استخدام 
سامهت التكنولوجيا احلديثة كثريا يف ميادين احليا  : سياسّية واقتصادية واجتماعية. فوجدنا استعمال األدوات 

 االتصالية املتطور  واحلصول على املعلومات املختلفة قد يّسر لنا يف أعمالنا.

جيا احلديثة إىل ضرر يف اجملتمع والبيئة. وإن الضرر يف اجملتمع فيمّثل ومن ناحية أخرى، قد تؤدي التكنولو 
فيه كانتشار االحنالل اخللقي لدى الّشباب تأثّرهم بالعناصر السلبّية من اخلارج. وكان ذلك لسهولة تسّرب هذه 

ل يف طمع املقاولني لبناء العناصر إىل اجملتمع بفضل وسائل النقل واالتصاالت اجلديد . وأما الّضرر يف البيئة فيتمثّ 
مباين كثري  جريا وراء األرياح الطائلة. فأّدى ذلك إىل إفساد البيئة. ولذلك ال بّد لنا من احلذر الشديد يف 

 استخدام التكنولوجيا احلديثة حىت تفيدنا وال تضّرنا.

بعا، إهنّها تتوّقف ؟ ط هل سنستمّر يف استخدامها أو نرفضهافما موقفنا من هذه التكنولوجيا احلديثة ؟ 
على مدى حسن استخدامنا هلا. لو استخدمناها استخداما إجيابيا فهذا يفيدنا ولكّن إذا استخدمناها استخداما 

 سلبيا فهي تضّرنا.
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 األسئلة :

       ؟ ما هي التكنولوجيا احلديثة (1)
    حماسن التكنولوجيا احلديثة.اذكر  (2)
  ؟ يف أي جمال تساهم التكنولوجيا احلديثة (3)
     ؟ كيف تؤدي التكنولوجيا احلديثة إىل ضرر يف اجملتمع (4)
  ؟ ا هو ضرر التكنزلوجيا احلديثة يف البيئةم (5)
  ؟ما موقفنا يف استخدام التكنولوجيا احلديثة  (6)
 اذكر الوجه البالغي للعبار  اليت حتتها خط . (7)

 درجة [ 21] 

 

 مستعينا بالتوجيهات اآلتية :كلمة   30اكتب فقر  فصري  حيث ال يقل عدد كلماهتا عن  بـ

 قد حان عيد الفطر، وأنت ترسل بطاقة العيد إىل صديقك خاطبا له عن استعدادك الحتفال  

          .بيوم العيد وتدعوه إىل بيتك عند العيد
 درجات [ 5]           

 : كتب القيم اخللقية عن احلكمة اآلتيةا  جـ

 " سر الفنون يف حتسني الطبيعة " 

 درجات [ 4]           
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 السؤال الثالث :

 ماذا تقول يف املواقف اآلتية : أ

 .لزميلك إذا أردت أن تستعري كتابه( 1) 

 ألخيك الذي كسل يف الدراسة.( 2) 

 .ملعلمك اجلديد الذي حضر إىل مدرستك( 3) 

  .جلدك الذي سيسافر إىل مكة املكرمة( 4) 

 .ألمك اليت احتفلت يوم ميالدها( 5) 

 درجات [ 10]            

 كّون ما يأيت : بـ

 .توكيد معنويمجلة فيها  (1)
 .االمسية مجلة امسية ، اخلرب فيها اجلملة (2)
 مجلة فيها منادى نكر   مقصود . (3)
 .لبيان النوع مجلة فيها مفعول مطلق (4)
 فعل من األفعال اخلمسة منصوب حبذف النون.مجلة فيها  (5)

 درجات [ 10] 
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 مث ضعه يف مجل مفيد  : هات فعال لكل ما يأيت جـ

 يـَْفَعل (1)
 اِفْـتَـَعلَ  (2)
 َمْفَعل (3)
 تـََفعَّلَ  (4)
 َمْفُعْول (5)
 درجات [ 10]            

 :حول االستعار  اآلتية إىل التشبيه د

 تسرح القمر شعرها يف حجرهتا. (1) 

 .ركبنا الربق إىل القاهر  ( 2)

 .طار اخلرب يف أحناء العامل (3) 

 .املطرالزهور تبتسم بعد نزول  (4) 

 .يف القرية أسد يدرب اجملاهدين (5) 

  

 درجات [ 10]            
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 السؤال الرابع : 

 استعمل الكلمات اآلتية يف مجل مفيد  حىت يتضح معناها : أ 

 السوق التجاري (1) 

 املساعد  (2) 

 بر الوالدين (3) 

 حيافظ على (4) 

  اشتهر بـ (5) 

 درجات [ 10]            

 : " الطالبان " بالعبارات اآلتية مع تغيري ما يلزمخاطب  بـ 

 ناقش املاد  مع زمالئك. (1)

 يا مسلم ! قم بالصال  مجاعة. (2)

 ابدأ دراستك بقراء  الدعاء. (3)

 ال تلعيب الكر  يف الشارع ، يا بنت ! (4)

 يا طالب ! هل تفهم اللغة العربية ؟ (5)

 درجات [ 10] 
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 : مث ضعه يف مجل مفيد امسا فاعال اجعل ما يأيت  جـ

 أزور (1)

 يسافر (2)

 تنجح (3)

 يعّلم (4)

 أسلم (5)

 درجات [ 10] 
 :اجعل كل واحد مما يأيت وجه الشبه يف مجل مفيد    هـ
 

 احلالو  (1)
 هلدايةا (2)
 شجاعةال (3)
 بطءال (4)
 صالبةال (5)

 درجات [ 10] 

 

KERTAS SOALAN TAMAT 

 

User
Typewritten text
http://bahasasyurga.netfacebook.com/bahasasyurga


