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i-MODUL KECEMERLANGAN SPM SMKA DAN SABK 2021 

 
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2021 (SET 1) 

BAHASA ARAB         2361/1 
KERTAS 1 

Okt./Nov. 

2
𝟏

𝟐
 jam                                                                                             Dua jam tiga puluh minit 

 

 
JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

 

1. Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian. 

2. Jawab semua soalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kertas peperiksaan ini mengandungi 7 halaman bercetak 

[Lihat Halaman Sebelah 
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  .أقسام  ثالثة هذه الورقة حتتوي على
 األسئلة.مجيع  أجب عن 

 
 “أ”قسم 

درجة[ ۳۰]                
   

 مع تغيري ما يلزم: مجاعة الذكورخاطب العبارات اآلتية إىل  أ

 ا إىل شرح املعلم.جيداي طالبات! استمعن  (۱)
  عليك أن تضمن األغذية الكافية لأليتام. (۲)
 ال تنشر معلوماتك الشخصية. (۳)
 ؟كيف تقوم ابلواجبات الـمنزلية!  اي ولد (٤)
 .احلاسوبعلم مثقفا يف  ت  كن (٥)

 [درجات ۱]. 
 

 :مفيدة مستعينا ابلرتاكيب اآلتية مجالكّون  بـ

 يبحث عن (۱)
 عمل التطوعات ( ۲)
 ـيعتين ب ( ۳)
 الفائز األول (٤)
  حماضرا الكلية (٥)

 [درجات ۱].                      
 

 
 

[Lihat Halaman Sebelah 
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 :اسم الفاعل لألفعال اآلتية مث ضعه يف مجل مفيدةهات  جـ
 لتزما(   ۱)
 شاركوا(   ۲)
 عرييست(   ۳)
 أرسل(   ٤)
           يدّرس(   ٥)

 [درجات ۱].                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

[Lihat Halaman Sebelah 
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 “ب”قسم 
 درجة[ ۳٥]

 
 اقرأ القطعة اآلتية مث أجب عن مجيع األسئلة اليت تليها:

وبّر الوالدين من أحب األعمال إىل هللا تعاىل، وقد أمر اإلسالم اباللتزام  الرّب.اإلسالم دين 
إليهما  اإلحسانرب الوالدين هو ب املقصوديف كّل وقت ألهنما صاحبا الفضل الكبري.  الوالدينبرّب 

 .ابلقلب والقول والفعل

الوالدان مها أقرب الناس وأكثرهم حًقا ابلرعاية والعناية، فهما يبذالن كل ما بوسعهما كي 
كل جهدهم حىت يكونوا   الطّيب، وحيملون اهلّم عنهم ويبذلون العيشوينعم أبناؤمها ابحلياة السعيدة 

 يف مكانة أفضل بني الناس.

الوالدين ابللطف واللني. واللني هنا يكون ابلكالم  يعاملوااألبناء أن  اتولذلك من واجب 
هلما والتودُّد هلما يف كّل وقت، والعناية هبما يف أوقات مرضهما.  الطعامواملعاملة. كما جيب تقدمي 

 وعدم الصراخ أو رفع الصوت يف حضرهتما مهما كانت الظروف واألحوال.

ال يكون فقط يف حياهتما، بل جيب االستمرار ابلرّب هلما حىت  الوالدينومن انحية أخرى، بّر 
ة هلما بعد موهتما. ويكون هذا الرب ابلدعاء هلما يف كل صالة والتصّدق عنهما وطلب املغفرة والرمح

 . وتنفيذ عهدمها بعد موهتما

ق يف رقبة كّل شخص، فمن يرّب بوالديه سيربّه بّر الوالدين مبثابة الدين معلّ   وخالصة القول،
أبناؤه ومن يعقهما سيالقي العقوق واجلحود منهم، هلذا على اإلنسان أن يفكر بعقالنية وأن ينجو 

صاحلة يف الدنيا  انجحةمن كّل هذه الدوامة برّب والديه وكسب رضامها. وهبما تكون حياة املرء 
 واآلخرة.

 
 

[Lihat Halaman Sebelah 
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 :اآلتية األسئلة أجب عن أ
 هللا تعاىل؟ إىل األعمالأحب ما هو  (۱)
 رب الوالدين؟ب ـمرادما ال (۲)
 ماذا يفعل اآلابء واألمهات كي تكون حياة األبناء سعيدة وطيبة؟ (۳)
 .ها حنو الوالدينل اليت جيب على األبناء أن يقيمو اذكر األعما (٤)
 حىت بعد وفاهتم. مب يكون هذا الرب؟الرب ابلوالدين مستمر  (٥)
 كيف تكون حياة املرء انجحة صاحلة يف الدنيا واآلخرة؟ (٦)

 [درجة ۱۲] 
    

  هات مرادفا للكلمات اآلتية: بــ
 الوالدين (۱) 
 اإلحسان (۲) 
  الطعام (۳) 

 [درجات ۳]               

 
 هات مضادا للكلمات اآلتية: جـ 

 ربّ ال (۱) 
 العيش (۲) 
   انجحة (۳) 
 [درجات ۳]                              

 
 
 

[Lihat Halaman Sebelah 
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 استخرج ما أييت من النص: د
 اسم املفعول (۱) 
 مضاف مثىن (۲) 
   الظرف (۳) 
 [درجات ۳]                              

 
 أعرب الكلمات اليت حتتها خط إعرااب اتما. ه

 يعاملوا (۱) 
 الوالدين (۲) 

  
 [درجات ٤]                              

 
 اضبط الكلمات اليت حتتها خط ابلشكل التام:    و

االستمرار ابلرّب هلما حىت  جيبومن انحية أخرى، بّر الوالدين ال يكون فقط يف حياهتما، بل 
املغفرة والتصّدق عنهما وطلب  صالة كلابلدعاء هلما يف   الربويكون هذا . موهتمابعد 

                   . موهتماوالرمحة هلما وتنفيذ عهدمها بعد 
 [درجات ٤]                              

 

     أفكار رئيسة من النص السابق. ثالثاستخرج  ز
 [درجات ٦]       

      
        

 
 

[Lihat Halaman Sebelah 
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 “ج”قسم 
 درجة[ ۳٥]

 
يف فقرة  كلمة  40 حبيث ال يقل عدد كلماته عن على الصحةمحلة احملافظة ب عن كتا  أ

 واحدة:
 املشاركون    املكان
     
 األنشطة  محلة احملافظة على الصحة  املوعد
     
 املسؤول    اهلدف

 
 [درجات ۱].                    

 
فقط من املوضوعات اآلتية حبيث ال يقل عدد كلماته عن مائة وعشرين  واحداكتب يف  بـ

 كلمة:(  ۱۲.)
 .تناول التغذية غري متوازنة آاثره وطرق عالجه (1) 

 يوم التسجيل اجلامعي. (2)
 يف مدرسيت. االحتفال بعيد املعلمني (3)
 نشرة األخبار عن النشاط املغامر. (4)

 [درجة ۲٥]                       
 

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 


