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SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM  

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN 

 

 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2016 

  

 

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA      

2361/2 
BAHASA ARAB 

Kertas 2  

 

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 henadaklah 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 9 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak. 

 Lihat halaman sebelah]   
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 أسئلة.  أربعةهذه الورقة حتتوي على 
 أو السؤال الثالث من سؤاال واحدامث اخرت  السؤال الثانيو السؤال األول أجب عن

 .السؤال الرابع
 أسئلة فقط . ثالثةاملطلوب أن جتيب عن 

 

 السؤال األول

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

 . يف دار األيتام  ةاملنعقد االجتماعيةام  الب عن  اتقرير اكتب  (1)

 .دور القلب يف صالح اجلسد والروح (2)

 .ماليزيايف  املوجودة السياحية التسهيالت عنفيها  تحدثت عريبرسالة إىل صديقك ال (3)

 .الوطينااللتئام  إجياد يف الطالب وأدوارهم (4)

 ".ظهر الفساد مبا كسبت أيدي الناس"  قول احلكماء اآليتضح تـت   مقالةاكتب  (  5)

 

 

 درجة[ 30]          
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 السؤال الثاني

 اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: )أ(   
حمبة ومودة ورمحة . وال ميكن أن يتحقق هذا إال يف  إن من سعادة املرء أن يعيش مع أسرته 

يبدأ باختيار الزوجات ذات الدين . وقد صف لنا  بتكوين األسرة السعيدة . فتكوين األسرة السعيدة

الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن املرأة الصاحلة هي خري متاع الدنيا . لقد أمر اإلسالم اآلباء على أن 

 .  فنعم الرجل الصاحل للمرأة الصاحلةيزوجوا بناهتم بالصاحلني 

ا بينهم . الزوج يعلم مسئوليته األسرة تطيع اليت تؤدي الواجبات فيم األسرة السعيدة هي تلك 

حنو زوجته كذلك الزوجة تطيع زوجها مامل يأمر باملعصية . وقد جعل اإلسالم طاعة الزوجة لزوجها من 

أكب األمور حيث قال عليه الصالة والسالم : لو كان السجود لغري اهلل جائز ألمرتكن بالسجود 

 ألزواجكن . 

طيعهما ويبتعد عقوقهما . وقد جعل اإلسالم بر الوالدين ومن واجبات الولد حنو والديه هي أن ي

من أفضل األعمال وحرم علينا عقوق الوالدين . وهذا احلق يبقي حىت ولو كان الوالدين مشركني . وقد 

 بني صلى اهلل عليه وسلم أن أحق الناس حبسن الصحبة هي األم مث األم مث األب . 

طعام والرتبية والتأديب واإلحسان واختيار االسم احلسن أما حق األوالد على اآلباء اللباس واإل

 الصالة  مثل   العبادة واملساوات بينهم والعدل معهم . ومن واجبات اآلباء حنو أبنائهم هي يدرهبم على 

والصيام قبل أن يصل إىل سن البلوغ . وكذلك إن ميرهنم على بعض األنشطة البدنية حنو ركوب اخليل 

 .  والرماية والسباحة
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األسرة السعيدة ال تضيع حقها هلل . وهم يطيعونه وال يرتكون الصلوات اخلمسة بل يؤدوهنا على 

أوقاهتم وحيافظوهنا على الصالة اجلماعة . وهم ال حيبون غريه أكثر منه وال يدعون سواه وال يتوكلون إال 

  ولو حلظة . عليه . وهم يذكرون اهلل قياما وقعودا سرا وعالنية وال ينسون اهلل حىت

األسرة السعيدة هي اللبنة األوىل يف تكوين اجملتمع اإلسالمي . إذا صلحت األسرة صلح اجملتمع 

و إذا فسدت فسد اجملتمع . ومن هذا املنطق علينا أن حنافظ على أسرتنا وذلك بالتزم بأوامر اهلل واألمر 

ق وهروب األوالد من البيت وإرسال ظواهر انفكاك األسرة كالطال باملعروف والنهى عن املنكر ، فإن

 اآلباء إىل دار املسنني وغريها من األمور اليت ال بد من حماربتها وإال فإهنا ستدمر اجملتمع .   

 
 األسئلة  

 ؟ مبا يبدأ تكوين األسرة  (1)

 ؟ مىت حيق للزوجة أن ال تطيع زوجها  (2)

 ؟ هي واجبات األبناء حنو الوالدين املشركني ما (3)

 ؟ حقوق األوالد على اآلباءاذكر ثالثة من  (4)

 ؟كيف تكون حمبة األسرة السعيدة هلل عز وجل  (5)

 ؟ ملاذا علينا أن حنارب ظواهر انفكاك األسرة  (6)

                  اذكر الوجه البالغي يف العبارة اليت حتتها خط.  (7)

 [ درجة 21]                                                                                   
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 عن ثالثين كلمة مستعينا بالتوجيهات اآلتية :  اتهامفقرة قصيرة حيث ال يقل عدد كل )ب( اكتب

قد أصيب زميلك باملرض  . اكتب إليه خطاب التعزية وتنصحه بالصب والثبات وتدعوه بالشفاء  

 العاجل  . 

 [ اتدرج 5] 

 
 شرحا وافيا :  اآلتيةاشرح الحكمة   ( ج)

 "  أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعاما  " 

 [ اتدرج 4] 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

SULIT 

2361/2  ©2016 Hak Cipta SPI Kelantan                                                                                      SULIT 

 

 

 السؤال الثالث

  ماذا تقول في المواقف اآلتية :أ.

    .  عندما تعود إىل البيت متأخرا ألمك (1)

 للضيوف الذين جاءوا إىل بيتك (2)

 لرجل يدخن حول حرم املدرسة (3)

    تسأل الرجل الطريق إىل املطار الدويل (4)

 عندما نظرت إىل املزارع (5)

 [ اتدرج 10]                                                                            

 

 كون ما يأتي في جمل مفيدة:بـ.

 . توكيد فيها مجلة (1)      

 .منفية استثناء فيها لةمج( 2)      

  معتل فعل فيها مجلة( 3)      

 .( مجلة فيها مفعول مطلق مؤكد للفعل 4)      

 .( مجلة فيها اسم من األمساء اخلمسة 5)      

 [ اتدرج 10]
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 ثم ضعه في جمل مفيدة: مصدرا للكلمات اآلتية جـــــ    هات 
 باع( 1)

 يستعد( 2)

 تبكي (3)

 يتناول( 4)

 تكّلم( 5)

 [ اتدرج 10]

 

 :استعمل كل كلمتين مما يأتي جناسا  .  د.

 .موسى -موسى (  1)

  رمضان -رمضان (  2)

 .الَعشاء  -الِعشاء(  3)

 .اجِلد  –اجَلد (  4)

رأة (  5)
َ
 .                    املِرآة –امل

 [ اتدرج 10]  
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 الرابعالسؤال 

 
 ضع التراكيب اآلتية في جمل مفيدة :    أ.

 ( البالد املتطور1)

 ممتازة( درجة 2)

 ( حتتاج إىل3)

 ( حترص على 4)

     ( متعدد األعراق5)

 [ اتدرج 10] 

 

 :اجعل الكلمات اآلتية مفعوال مطلقا  في جمل مفيدة .بـ
 .شرح( 1)

 . ضرب( 2)

 احرتم.( 3)

 .اجته( 4)

 ( فّسر.5)

 [ اتدرج 10]
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 :هات مثاال لألوزان اآلتية  ثم ضعها في جمل مفيدةجـــــ    
 فعالة.( 1)

 تفعيل.( 2)

 تفعُّل.( 3)

 افتعال .( 4)

 استفعال.( 5)

 درجات [ 10]

 :حول ما يأتي  للمتردد تارة وللمنكر تارة أخرىد. 
 .هذا من فضل ريب (1) 

 .حنن نرضي بقضاء اهلل تعاىل (2) 

 .املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (3) 

 .قراءة القراءن شفاء للقلوب (4) 

   .يف نيل أمنيتهجيتهد الشباب  (5) 

 [ اتدرج 10]

 
 

User
Typewritten text
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