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JABATAN PELAJARAN  
SARAWAK 

 
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR  2011   31/1 
BAHASA ARAB  
Kertas 1 
Ogos 
2

2

1  jam Dua jam tiga puluh minit 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kertas soalan ini mengandungi  15 halaman bercetak  

 
NO. KAD PENGENALAN 

 
ANGKA GILIRAN 
 

              
 

         
 

1. Tulis nombor kad pengenalan dan 
angka giliran anda pada petak yang 
disediakan. 

2. Kertas soalan ini mengandungi empat 
bahagian. Jawab semua bahagian.  

3. Bahagian A  mengandungi dua 
soalan, jawab satu soalan sahaja. 
Bahagian B mengandungi dua 
soalan, jawab semua soalan. 
Bahagian C mengandungi  tiga 
soalan, jawab semua soalan. 
Bahagian D mengandungi empat 
pilihan tajuk, pilih satu tajuk sahaja. 
Kesemuanya tujuh soalan mesti 
dijawab.  

4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada 
ruang jawapan yang disediakan 
dalam kertas soalan ini. 

5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan 
kepada pengawas peperiksaan pada 
akhir peperiksaan. 

 

Untuk Kegunaan Pemeriksa 

Kod Pemeriksa: 

Bahagian Soalan Markah 
Penuh 

Markah 
Diperoleh 

 

A 

1 20  

2 20  

 

B 

3 20  

4 10  

C 
5 10  

6 10  

7 10  

D 8 20  

Jumlah  100  
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  قسم  " أ "
  من هذا القسم. سؤال واحدأجب عن 

 درجة ) 20السؤال األول (  

  امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني. أ)   
ايسي تمفت كوسوغ دباوه دغن مميليه جوافن يغ بتول درفد فركاتاءن يغ تردافت       

  دالم كوروغن.


.  

  ) َكاتَِباِن / َكاتَِبةٌ /  َكاِتب(   _______ ِيف اْلَمْدَرَسِة.أَبُو أمحد و أُمُُّه 

.  .___________ اْلُمتَـنَـوِّع/ ُمتَـنَـوَِّعاتاْلُمتَـنَـوَِّعة/ (   َتْشَرتُِك فاطمة ِيف اْلُمَسابـََقاِت(  

.  .______ اآلن/ َغًدا/ أَْمس(  َسَتْذَهُب سلوى إىل اْلَمْدَرَسِة(  


.  

َلِتَها.َدْرَسَها َمَع َزمِ _______ َعاِئَشُة    / رَاَجَع ) ( رَاَجَعْت / رَاَجْعنَ   يـْ

.  .أُُذنـَْيه/  ( رِْجِليه / َيَدْيه  يـَْغِسُل الَرُجُل _______ قـَْبَل اَألْكل(  

.   َّيـَْقَرْأنَ /  نـَْقَرأُ / تـَْقَرْأنَ (   .ُكلَّ يـَْومٍ   ِتْسَعَة ُكُتبٍ  _______ُهن (  


.  

  ِكَتاٍب )  / ُكُتبٍ   / ( ِكَتابًا ىف َثالثِِة َأْشُهٍر .        ______ يـَْقَرأُ الطاِلُب َمخَْسَة َعَشَر 


.  

  )تـََناِيل /  تـََناُلوا/ تـََنالَ (   َلْن _____ الِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن.


.  

  / َما / َال ) لَْيسَ (   .َذا اْلَيومَأْكْلُت اْلَغَداَء هَٰـ ________ 


 

  (َمْشُهْوٌر/َمْشُهْوَرٌة/َمْشُهْورَان)  ِإنَّ َمالِْيزِيَا ________ ِمبُْنَتَجاٍت ُمتَـنَـوَِّعٍة.
  

 ]تارجد 10[   
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 بـ) اْكِمْل الِعَبارَاِت اآلتَِيِة إىل َما يـَُناِسِبَها 
  

  برايكوت مغيكوت كسسواينث برفندوكن ايات يغ دبري. 2لغكفكن ايات
  
  "   َعَلى الرَّفِ  ُكتُِبيُب أُْرتِّ  أَنَا" 



.  
     َعَلى الرَّفِ  ________ُب تِّ نـُرَ  _____

.  _____  ََعَلى الرَّفِ  ________ُب تِّ تـُر     

.  _____  ََعَلى الرَّفِ  ________ انِ بَ تـِّ يـُر     

. _____  ََعَلى الرَّفِ  ________ ِبنيَ تِّ تـُر     

.  _____  ََعَلى الرَّفِ  ________ ْنبَ تـِّ يـُر     

  
]تارجد 10[  
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  درجة ) 20السؤال الثاني ( 

  أ)  امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني.  
ايسي تمفت كوسوغ دباوه دغن مميليه جوافن يغ بتول درفد فركاتاءن يغ تردافت دالم 
 كوروغن.

  

  .1    القاعِة ُكلَّ َمَساٍء. الَوَلَداِن ُكَرَة الرِّْيِش يف ______  يـَْلَعَباِن )  /تـَْلَعُب /( يـَْلَعُب 

ْسِلُموَن ________ ِحبُُلْوِل َشْهِر َرَمَضاَن.  يـَْفَرُحْوَن ) /يـَْفرَحُ  /( يـَْفَرَحانِ 
ُ
  .2    امل

  .3        َقُع اْلَمْسجد اْلَوَطين ماِلزِيا؟______ يَـ   ) َما / ِلماَذا / أَْينَ (

ْوِيلِّ َرِخْيَصٌة  .  الُكُتُب _______ يف  الّلَتاِن  ) / اليتِّ /  الذِّينَ  ( ْعِرِض الدَّ
َ
  .4    امل

  .5    ُمَعلَّمـَع الُطالُب ______ َشرِْح الاْسَتمَ   ) من / إىل/ على(

ْيٌل  ْيًال  /(مجَِ َلًة ) /مجَِ يـْ   .6  الِعْيِد.                        َبُس الَوَلُد ثـَْوبًا_______ يفيـَلْ   مجَِ

  .7  ملَْ ________ الَقْهَوَة.  )َأْشَربَ  / َأْشَربُ َأْشَرْب / (

  .8                ن __________.اِإنَّ سليم  ) جنح ناجحان/ نَاِجٌح/( 

َمَطُر ________                                       ـَظلَّ ال  َغزِيٌر ) / َغزِيرًا /(َغزِْيرٍ  9.  

.اِالنِْتباُه أثـَْناَء الدَّْرسِ  ِهيَ  حِ النَّاجِ  اِلبِ َصاِئُص الطَّ ______ خَ   )حدىإ/ واحدة/أحد( 10  

   ]تارجد 10[
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  ِاْسَتْبِدْل الِعَبارَاِت اآلتَِيَة إىل َما يـَُناِسبـَُها. ) بـ
 

برايكوت مغيكوت كسسواينث برفندوكن فركاتاءن يغ دبري. 2ايات توكركن

نـَْيا َواآلِخَرةِ  نَاِجحٌ اَهللا  الَِّذْي َيْذُكرُ ""      ."ِيف الدُّ

نـَْيا َواآلِخَرِة. نَاِجَحَتانِ ________  ________ اَهللا     .1  ِيف الدُّ

نـَْيا َواآلِخَرِة. نَاِجَحانِ ________  ________ اَهللا    .2  ِيف الدُّ

نـَْيا َواآلِخَرِة. نَاِجُحونَ ________  ________ اَهللا    .3  ِيف الدُّ

نـَْيا َواآلِخَرِة. نَاِجَحةٌ ________  ________ اَهللا    .4  ِيف الدُّ

نـَْيا َواآلِخَرِة. نَاِجَحاتِ ________  ________ اَهللا    .5  ِيف الدُّ

 ]تارجد 10[

  

  

  

 

 

 قسم " ب "
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ىف هذا القسم . جميعهاأجب عن اآلسئلة   

درجة ) 20السؤال الثالث (   

 اقرأ هذه القصة مث أجب عن اآلسئلة اليت تليها .

يغ برايكوتث . 2الن اوه دغن تليتي دان كمودين جواب سوريتا دبباخ خ

 ْفِتَتاحِ َحْفُل اال ْعَماِر الَربِيطَاِين. َوأُِقيمَ ْستِ ِالسِتْقَالهلِاَ َعِن االالِل ْسِتقْ ِبالدنا َمالِيزِيَا ِبَشْهِر االِ َحتَْتِفُل     
َلِة ِبُفوتْـرَاَجاَي َحْيُث أُِقيم َحْفُل َعِشيَِّة االِ  َأُغْسُطْس ِحبُُضوِر َرئِيِس الُوَزرَاِء َوَعَدٍد ِمَن  31ْسِتْقَالِل ِيف لَيـْ

  الُوَزرَاِء.

ُر احْ َوِمْن َأْهَداِف االِ        ِل َوَغْرُس الشُُّعوِر بِالَفرَِح َوالسُُّرورِ اَمهَاِت أَْبطَاِل اِالْسِتْقالَ ُمسَ لْ ِتَفاِل َتْذِكيـْ
  ُمَواِطِنَني.ِمبَُناَسَبِة الشَّْهِر السَِّعيِد ِيف نـُُفوِس الْ 

ُد اَألْعرَاُق َواَألْديَاُن َوَقْد َشاَرَك الشَّْعُب الْ       تَـَعدِّ
ُ
ِيف َحْفِل االِفِتَتاِح، ِمنُهْم َمْن  يـَُلوُِّح َمالِيزِيُّ امل

َواِطُنونَ جالور ضميلغبِالَعَلِم الَوَطِينِّ "
ُ
ِإَىل  " َوَحيِْمُل الالَِّفَتاِت ِيف ُصوَرٍة َبِديَعٍة. َوِيف احلَْْفَلِة ِاْسَتَمَع اْمل

الثَّانِيَِّة َعَشَرَة َمتَاًما  اَألْشَعاِر َواَألَغاِينُ اْلَوطَِنيَِّة، َوَشاَهُدوا ِاْسِتْعرَاًضا ِلألَْلَعاِب النَّارِيَِّة الَبِديَعِة. َوِيف السَّاَعةِ 
  َع َمرَّاٍت.أُْطِلَقْت اَْلبـُْنُدِقيَِّة َسْبَع َمرَّاٍت، َوَهَتَف اُجلْمُهوُر قَائِِلَني "مرديكا" َسبْ 

ََدٍف َغَ◌ْرِس الشُُّعوِر ِحبُبِّ اْلَوَطِن  َرَمسَْت اَحلْفَلُة  بـَرَاِمَج َعِديَدةً  ِمبَُناَسَبِة َهَذا الّشْهِر السَّعِيِد َقدْ      ِ

ُْستَـْقَبِل اْلُمَتَميِِّز بِاِجلدِّ َناِء اْلَوَطِن اْلَباِهرِيَن َو بِنَ أَبْـ بَِناِء تَـَعاَهَدْت اَحلْفَلُة  َعَلى ِيف نـُُفوِسِهْم. ِلَذِلَك  تَـ 
اِء امل

رَاَسِة.وَ  َعاِء َوَرَجَع ناَ َمالِيزِيَا َوَشْعبـَُها بأَ وَُكلُّ َعاٍم َوِبَالدُ  االْجِتَهاِد ِيف الدِّ َلٍف َخْريٍ. َواختِتُ◌َمِت اَحلْفَلُة بِالدُّ
  .املُْواَِطُنوَن َوُهْم َمْسُرُوُرونَ 

  
 .1 االستقالل؟ بشهر بالدنا حتتفل ماذاـل ]درجتان[ 
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  ________________________________________
________________________________________  

  

  .2  م حفل االفتتاح ؟أين أقي  ]درجتان[

  ________________________________________
________________________________________  

  

  .3  عشية االستقالل ؟م حفل مىت أقي  ]درجتان[

  ________________________________________
________________________________________  

  

  .4  من حضر احلفلة ؟  ]درجتان[

  ________________________________________
________________________________________  

  

  .5                               ؟ هدفني من االحتفالاذكر   ]درجتان[

  ________________________________________
________________________________________  

  

  .6  مواطنون يف احلفلة ؟ماذا استمع الْ   ]درجتان[

 
 
 
  

________________________________________
________________________________________  

  
  

  .7    يف أية الساعة اطلقت البندقية ؟  ]درجتان[
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  ________________________________________
________________________________________  

  

؟ما شعورك باستقالل بالدك   ]درجتان[  8.  

  ________________________________________
________________________________________  

  

  .9  :ةمات اآلتيلات اْلمرادف للكه  ]درجتان[
  

:                                    __________________     حتتفل 

  
     غرس  __________________:

  ]درجتان[
 .10  : مضاد للكلمات اآلتيةالْ  هات

  
:                                    __________________     الفتتاحا

  
        رجع  __________________:

  

  

 

  

  درجة ) 10السؤال الرابع ( 
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َعاِت  
ِديـَْقِة 

رِيٍَّة 

ِلَقَضاِء 

 ]درجتان[

 
eperiksaan 

  .ث

    

وِين ِمْن ُمْرتـََفع
َحدل الشَّاِي وَ 

 َكَهِديٍَّة ِتْذَكار
  نَـوَِّعِة. اْلُمتَـ 

ِب اْلَمَناِطِق ِل

Percubaan 

غ برايكوتث

             

ْلَربِيَد اِإلِلْكُرتو
وَُّل ِيفْ ُحُقْوِل
تَـُرْوَن الزُُّهْوَر ك
ِي َوالنََّباتَاِت 

ـََّها ِمْن أَْنَسب

PMR 

 
يغ 2وءالن

abdr 

             

ُب َلَك َهَذا اْل
يَِّة. ُهَنا نـََتَجوَّ
. َوَعاَدًة َيْشَت
َْشَجاِر الشَّاي

امريون ، ألَنـَّ

9 

 

   اليت تليها.
 جواب سو

ab

ahman@

  ون

             

َأْكُتُبوَعاِفَيٍة. 
َجازَِة اْلَمْدَرِسيَّة
هْوِر اْلُمتَـنَـوَِّعِة
ْسَتِطْيُع ُرْؤيََة َأ

 ُمْرتـََفَعاِت كا

 ؟ 

 عن األسئلة 
دان كمدين

drauf@

@yahoo

فعات كامريو

             

  َرمُ 

ٍة َو َن يف ِصحَّ
 لَِقَضاِء اِإلَج

َشاَهَدِة الزُُّهمبُِ 
ِمْن ُهَناَك َنْس

َك اْلَقاِدَمَة ِيف 
.   

د اإللكرتوين 

مث أجب  وين
غن تليتي د

gmail

o.com

مرتف زيارة
  

 اهللا وبركاته  

لرمحن اْلُمْحتَـر

ْرُجو َأْن َتُكْون
ا قـَْبَل يـَْوَمْنيِ
ر يـَْنَدِهُشْوَن ِمب
سلَُّق اْجلََبَل، َوم

قِضَي ُعْطَلَتَك
 َوِإَىل اللَِّقاِء 

ليه هلذا الربيد

Lih

ربيد اإللكرتوين
دباوه دغ ل

 

عليكم ورمحة 

   َوبـَْعُد ،

اْلَعزِيـُْز عبد ال

َف َحاُلَك ؟ أَْر
. َوَصْلُت ُهَنا
وُمْعَظُم الزُّوَّاِر
. َغًدا َسَنَتَسلَّ

  زِيـُْز ، اْلعَ 

ُح َلَك َأْن تـَْقض
 َمَع السََّالَمِة 

ن اْلمرسل إلي

31/1

hat sebelah ]

ربال ااقرأ هذ
ايميلباخ 

 

 من

 إىل

 موضوع
  

السالم ع

حتَِيًَّة طَيَِّبًة

َصِدْيِقْي ا

َكْيَف     
كامريون.
الزُُّهْوِر. َو
ِِْم َألَخَوا

َصِدْيِقي 

حأَقْـرتَِ      
اْلُعْطَلِة . 

 

 

 

 

  

من 1. 

1 

] 
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 _________________________________________  

 _________________________________________  

 .2    ؟أين ذهب  اْلمرسل  يف العطلة املدرسية املاضية   ]درجتان[

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 .3  اذكر األماكن اليت زار عبد الرؤوف  يف مرتفعات كامريون.  ]درجتان[

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 .4    ؟ِلماذا  اشرتى الزوار الزهور   ]درجتان[

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 .5    ؟ ماذا اقرتح عبد الرؤوف  لصديقه   ]درجتان[

 _________________________________________  

 _________________________________________  

  قسم " ج "
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  يف هذا القسم. جميعهاأجب عن األسئلة 
  درجات )  10السؤال الخامس (

  هات عبارة مناسبة باللغة العربية عما يأتي .
  عرب توليس اوغكقن يغ سسواي باضي سيتواسي دباوه دالم بھاس

  .1  برتاث دمان ديوان سكوله.  ]درجتان[

  ______________________________________    

  .2  .أوخفن سالمت ھاري ضورو كفد ضورو  ]درجتان[

  ______________________________________    

  .3    .ممفرسيالكن فالجر بھارو كھدافن كلس  ]درجتان[

  ______________________________________    

  .4  .مغاجق كاون أونتوق برسوكن  ]درجتان[

  ______________________________________    

  .5  .ممينتا ايذين باف أونتوق كفاسر مالم  ]درجتان[

  ______________________________________    

  درجات ) 10السؤال السادس ( 
  كّون خمس جمل مفيدة باستخدام الكلمات أو التراكيب فيها.

  .بينا ليم ايات مغضوناكن فركاتاءن اتاو رغكاي كات يغ تردافت ددالمث
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 ِفي الَمْكَتَبة

 اللغة

...........

...........

...........

...........

............
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اللغة اهلن  
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 درجات ) 1
كل صورة من

ضستياق  ي

 اللغة العربية

َعَد
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...........

...........

...........

10سابع ( 

ة واحدة لك
باضييات 

 إلجنليزية
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1.  ..
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4.  ..

5.  ..

السؤال الس
كون جملة
بينا ساتو ا

  

اللغة اإل

1 

] 
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 من الموضو
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  فركاتاءن دالم ساتو فرغضن.
 ملي يف املستقبلأ )1(

 فوائد اجلريدة )2(

 مدرسيت احملبوبة )3(

 العقل السليم يف اجلسم السليم )4(

  

  املوضوع  : .........................................

  

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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.............................................................................................. 

 ]درجة 20[

KERTAS SOALAN TAMAT 
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SULIT 

 
 

 
 
JABATAN PELAJARAN  
SARAWAK 

 
SKEMA            31/1 
Peperiksaan Percubaan PMR 2011 
BAHASA ARAB  
Kertas 1 
Ogos 
2

2

1  jam Dua jam tiga puluh minit 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kertas ini mengandungi 8  halaman bercetak  

Untuk Kegunaan Pemeriksa 

Kod Pemeriksa: 

Bahagian Soalan Markah 
Penuh 

Markah 
Diperoleh 

 

A 

1 20  

2 20  

 

B 

3 20  

4 10  

C 
5 10  

6 10  

7 10  

D 8 20  

Jumlah  100  
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  قسم " أ "
  درجة ) 20السؤال األول ( 

  

 نظام توزيع الدرجات للسؤال األول والثاين والثالث

  .ة واحدةجابة صحيحة درجإلكل  -
  .مالئيةاإل اءخطاألت األجوبة فيها ختصم نصف درجة اذا كان -
 جيب على الطالب كتابة إجابتهم يف الفراغات املعّدة وإالّ إجابتهم مرفوضة.  -
  

  (ب)   (أ)
  اجلواب  الرقم   اجلواب مالرق
  م)1(  كتبنا  م)1(  حنن  1   م)1(  َكاتَِبانِ   1
  م)1( كتبها / كتبك  م)1(  هي / أنتَ   2   م)1(  اْلُمتَـنَـوَِّعة  2
  م)1( كتبهما  م)1(  مها  3   م)1(  َغًدا  3
  م)1( كتبكِ   م)1(  أنتِ   4   م)1(  رَاَجَعتْ   4
  م)1( كتبهن  م)1(  هن  5   م)1(  َيَدْيه  5
   م)1(  يقرأن  6
   م)1(  مشهورة  7
   م)1(  واتـََنال  8
   م)1(  ما  9
   م)1(  اكتاب 10
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  درجة ) 20السؤال الثاني ( 
  

 لسؤال األول والثايننظام توزيع الدرجات ل
 .ة واحدةلكل اجابة صحيحة درج -
 .مالئيةاإل األخطاءت األجوبة فيها ختصم نصف درجة اذا كان -
 فراغات املعّدة وإالّ إجابتهم مرفوضة.جيب على الطالب كتابة إجابتهم يف ال -
  

  (ب)   (أ)
  اجلواب  الرقم   اجلواب الرقم
  م)1( تذكران  م)1(  اللتان  1   م)1(  بيلع  1
  م)1( تذكران / يذكران  م)1(  اللذان  2   م)1(  نحو ر يف  2
  م)1(  يذكرون/  تذكرون  م)1(  الذين  3   م)1(  نأي  3
  م)1( تذكر    م)1(  اليت  4   م)1(  اليتِّ   4
  م)1( تذكرن/  يذكرن  م)1(  الالئي  5   م)1(  إىل  5
   م)1(  المجي  6
   م)1(  أشربْ   7
   م)1(  ناجح  8
   م)1(  ازِير ع  9
   م)1(  احدى 10
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  قسم " ب "
  درجة ) 20السؤال الثالث ( 

  

   نظام توزيع الدرجات للسؤال الثالث
 عاب و الفهم)ي(االست لكل اجابة صحيحة درجتان -
 واحدة (املرادف و املضاد) ةلكل اجابة صحيحة درج -
 جابة فيها نقص الفكرةإختصم نصف درجة من كل  -
 مالئية.اإلختصم نصف درجة اذا كانت األجوبة فيها األخطاء النحوية /  -
 ختصم نصف درجة. -األجوبة ال توجد فيها مقدمة  -
 -بة يف رأيه املناس/ االجابة مردودة (االجابة من فكرة الطالب -األجوبة خارجة من النص أو القطعة -

  مردودة)
  عن االستعمار الربيطاين  / َحتَْتِفُل ِبَالُدنَا ِبَشْهِر االستقالل الستقالهلا  1

              )½          (                                                     )½1(  
 م2

  بفرتاجاي /حفل االفتتاح  أقيم  2
        )½          (           )½1(  

م2  

  اغسطس 31يف ليلة / حفل عشية االستقالل  أقيم  3
              )½          (                       )½1(  

م2  

  وعدد من الوزراء/رئيس الوزراء  /حضر احلفلة   4
      )½          (         )1          (               )½(  

م2  

  رس الشعور بالفرح والسرورو غ / تذكري مسامهات ابطال االستقالل  5
                )1                             (                                )1(  

م2  

  واألغاين الوطنية/االشعار /  استمع املواطنون يف احلفلة  6
           )½            (                    )1      (          )½(  

م2  

  يف الساعة الثانية عشرة متاما /ية اطلقت البندق  7
        )½                   ()½1(  

م2  

  انا مسرور. / شعوري باستقالل بالدي  8
            )½                 ()½1( 

م2  

  اْلمرادف  9
  م1  غرس : زرع  م1  حتتفل :  تستقبل  
  املضاد 10
  م1  وصل / جاء / ذهب:   رجع  م1  الفتتاح : االختتاما  
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  درجات ) 10السؤال الرابع ( 
  

 الرابعنظام توزيع الدرجات للسؤال 
 

 لكل اجابة صحيحة درجتان. -
 ختصم نصف درجة من كل اجابة فيها نقص الفكرة -
 ختصم نصف درجة اذا كانت األجوبة فيها األخطاء النحوية / إمالئية. -
 ختصم نصف درجة. -األجوبة ال توجد فيها مقدمة  -
  املناسبة يف رأيه  مردودة)\مردودة (االجابة من فكرة الطالب -نص أو القطعةاألجوبة خارجة من ال -
  

  عبد الرمحن/ املرسل إليه هلذا الربيد اإللكرتوين   1
                 )½         (                    )½1(  

 م2

  إىل مرتفعات كامريون  /ذهب  املرسل  يف العطلة املدرسية املاضية  2
                )½          (                                       )½1( 

م2  

  وحديقة الزهور / حقول الشاي  3
      )1      (                  )1( 

م2  

م  /كهدية تذكارية   /اشرتى الزوار الزهور  4   ألخوا
          )½          (                 )1             ()½( 

م2  

  يف مرتفعات كامريون / عبد الرؤوف  لصديقه لقضاء عطلته القادمةاقرتح   5
                )½          (                                                       )½1(  

م2  
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    قسم " ج "
  درجات ) 10السؤال الخامس ( 

  

  نظام توزيع الدرجات للسؤال اخلامس
  

         لكل إجابة صحيحة درجتان. -
 م½ ختصم أخطأ لغوية / امالئية ـ  -

 م½  ختصمنقص الفكرة ـ  -
  

  / املدرسة قاعة أين /  1
 )1   (  )½(       )½( 

  م2

  يا معلم / السعيد /عيد املعلمني  2
         )1 (         )½(          )½( 

م2  

  إىل األمام تفضل /  جديد / /  يا طالب  3
      )½        (  )½(        )½)            (½        ( 

م2  

  يا صديق/  الرياضة  / تعال ) هيا نتدرب(  4
            )1                     ()½)              (½        ( 

م2  

  يا أيب / إىل سوق الليل/ للخروج  / أستأذن  5
      )½        (  )½(              )½)              (½        (  

م2  

  

  الحظة: أي إجابة مناسبة مقبولة.امل
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  درجات ) 10السؤال السادس ( 
  

  نظام توزيع الدرجات للسؤال السادس
 لكل إجابة صحيحة درجتان. -

 درجات. 10جمموع الدرجات  -

 ½ ختصمأخطأ  لغوية / امالئية ـ  -

 درجة 1 ختصم ـ )نقل مجلة من النص بدون زيادة اية كلمة مناسبة( ومجلة تامةقل النص ن -

 0\0\1\1\2تقسم -إذاكانت اجلملة على الشكل الواحدة -

 .مردودة -اجلملة اإلستفهامية -

  
 هذه املعلومات عن عدد الكتب يف املكتبة الوطنية. .1

 أشياء يف هذه املعلومات 5توجد  .2

 اللغة اإلجنليزية أعلى من اللغة اهلندية. .3

 اللغة اهلندية أدىن من اللغة اإلجنليزية. .4

 .50لغة العربية و اللغة الصينية هو الفرق بني كتب ال .5

  
 املالحظة: أي إجابة مناسبة مقبولة.

  
 

  درجات ) 10السؤال السابع ( 
  

  نظام توزيع الدرجات للسؤال اخلامس
  لكل إجابة صحيحة درجتان.  -
  درجات 10جمموع الدرجات  -
 م½ ختصم أخطأ لغوية / امالئية ـ  -

  م½  ختصمنقص الفكرة ـ  -
 مردودة) –التامة (مجلة غري مفيدة/ غري  -

  مردودة. –استخدام مجلة امسية وخربها خرب مفرد (النعت) مثل : الرجل وسيم  -
  

  املالحظة: أي إجابة مناسبة مقبولة.
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  درجة ) 20السؤال الثامن ( 
  

 نظام توزيع الدرجات لإلنشاء
 

 درجة  20جمموع الدرجات لإلنشاء  .1
 ال حيتاج اىل املقدمة او اخلامتة .2
 عدد الكلمات  .3

 مقدار الدرجات  عدد الكلماترقمال
 ال خيصم شيء 40 – 36 1
 ختصم درجة واحدة  45 – 31 2
 ختصم درجتان 30 – 26 3
 درجات 3ختصم  25- 21 4
 درجات 4 ختصم 20 – 15 5
 درجات  4 -2تعطي ما بني  15أقل من  6
 درجات 3تعطي  املوضوع فقط 7
 درجات 3تعطي  خارج عن املوضوع 8

 
 
 
 

 الصة اخل .4
 خصم الدرجات ضعيف متوسط جيد ممتازالرموز املواد رقم
 *مقدار الدرجات لعدد الكلمات  3 4,5 5,6 7,8 م املفردات واملصطالحات 1

 2 3 4 5 ق القواعد اللغوية 2
  *ختصم درجة واحدة لكل خطئني 

 *حد األقصى للخصم درجتان

 2 3 3 4 س األساليب العربية 3
  ل خطئني *ختصم درجة واحدة لك

 *حد األقصى للخصم درجتان

 1 1 2 3 خ اخلط/اإلمالء والرتقيم  4
  *ختصم درجة واحدة لكل خطئني 

 *حد األقصى للخصم درجتان
 درجات 6حد األقصى للخصم  8 12-9 15-13 20-16  اجملموع 5
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	JADUAL	SPESIFIKASI	PEPERIKSAAN	PERCUBAAN	PMR	BAHASA	ARAB	2011	

Soalan  Konstruk  Konteks  Tugasan 
Aras 

No.Soalan 
Mengikut Aras 

Markah 
JUMLAH 
MARKAH 

R  S  T  R  S  T  R  S  T 

1(a) 
Kemahiran 
Pengetahuan 

Memilih jawapan yang 
tepat 

Isi tempat kosong di bawah dengan 
memilih jawapan yang betul daripada 
perkataan yang terdapat dalam kurungan 

5  3  2  1‐5  6‐8  9‐10  5  3  2 
10 
 

1(b) 
Kemahiran 
Aplikasi 

Kaedah tatabahasa 
Lengkapkan ayat‐ayat berikut mengikut 
kesesuaiannya yang diberi 

2  2  1  1‐2  4‐5  3  4  4  2  10 

2(a) 
Kemahiran 
Pengetahuan 

Memilih jawapan yang 
tepat 

Isi tempat kosong di bawah dengan 
memilih jawapan yang betul daripada 
perkataan yang terdapat dalam kurungan 

5  3  2  1‐5  6‐8  9‐10  5  3  2  10 

2(b) 
Kemahiran 
Aplikasi 

Kaedah tatabahasa 
Tukarkan ayat‐ayat berikut mengikut 
kesesuaiannya yang diberi 

2  2  1  1‐2  4‐5  3  4  4  2  10 

3 
Kemahiran 
Membaca 

Teks yang 
mengandungi antara 
120‐150 p.p  

Baca cerita di bawah dengan teliti dan 
kemudian jawab soalan‐soalan berikutnya 

4  2  2  1‐4  5‐6  7‐8  8  4  4  16 

Berikan seerti perkataan berikut (2 soalan) 1 1  9(a,b) 2 2 

Berikan berlawan perkataan berikut (2 
soalan) 

2      10(a)  10(b)    1  1    2 

4 
Kemahiran 
Membaca 

Teks bermaklumat 
Baca surat di bawah dengan teliti dan 
kemudian jawab soalan‐soalan yang 
berikut 

3  1  1  1‐3  4  5  6  2  2  10 

5 
Kemahiran 
Pengetahuan 

Ungkapan / ibarah 
Tulis ungkapan yang sesuai bagi situasi di 
bawah dalam bahasa arab 

3  1  1  1‐3  4  5  6  2  2  10 

6 
Kemahiran 
Menulis 

Penulisan Berpandu 
(maklumat) 

Bina 5 ayat berkaitan maklumat yang 
dibawah menggunakan perkataan atau 
rangkai kata di dalamnya 

2  2  1  1‐2  3‐4  5  4  4  2  10 

7 
Kemahiran 
Menulis 

Penulisan Berpandu 
(Gambar) 

Bina satu ayat bagi setiap gambar di 
bawah(5 gambar) 

2  2  1  1‐2  3‐4  5  4  4  2  10 

8 
Kemahiran 
Menulis 

Karangan 
Pilih satu daripada tajuk‐tajuk berikut dan 
tulis mengenainya  tidak kurang daripada 
40 patah perkataan 

                  20 

 
JUMLAH 

40  24  16  80 

 
NISBAH MARKAH

5  3  2   
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