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                  Kertas soalan ini mengandungi 15  halaman bercetak 

 

 

NAMA 

 

TINGKATAN  
 

              
 

         
 

1. Tulis nama dan tingkatan anda 

pada petak yang disediakan. 

2. Kertas soalan ini mengandungi 

empat bahagian. Jawab semua 

bahagian.  

3. Bahagian  mengandungi dua أ  

soalan, jawab satu soalan sahaja. 

Bahagian  mengandungi dua ب 

soalan, jawab semua soalan. 

Bahagian  ج   mengandungi tiga 

soalan, jawab semua soalan. 

Bahagian د 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. 

UntukKegunaanPemeriksa 

KodPemeriksa: 

Bahagian Soalan 
MarkahPenuh Markah 

Diperolehi 

 

 أ

1 20  

2 20  

 

 ب

3 20  

4 10  

 ج

 

5 10  

6 10  

7 10  

  20 8 د

Jumlah 100  
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PEPERIKSAAN  PERCUBAAN PMR   2012                     

TINGKATAN TIGA         31/1 ( PP) 

BAHASA ARAB         

Kertas 1  

Peraturan Pemarkahan 

Ogos  

 

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertas soalan ini mengandungi 6  halaman bercetak  

 

 

 

AMARAN 

Peraturan pemarkahan ini SULIT. Kegunaannya khusus untuk 

pemeriksa yang berkenaan sahaja . Sebarang maklumat dalam 

peraturan pemarkahan ini hanyalah sebagai panduan untuk 

pemeriksa Peperiksaan Percubaan PMR  Bahasa Arab 2012 Kertas 1.     
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  السؤال األول :

 )-ا-(األول رقم األسئلة اإلجابة )- ب–(األول  رقم األسئلة اإلجابة

 ١  هؤالء ١ خرجت

 ٢ اليت ٢ دارها

 ٣ بعد ٣ تتجه

 ٤ فوائده ٤ هي

 ٥ الالعبون ٥ تركب

 ٦ املعلمان ٦ وصلت

 ٧ يَُداِفعَ  ٧ فكرت

 ٨ تساعد ٨ تريد

 ٩ احرتموا ٩ تشرتي

 ١٠ بِـ  ١٠ رتافاخت

  ؤال الثاني:الس

 )- ا- الثاين(  رقم األسئلة اإلجابة )- ب- الثاين(  رقم األسئلة اإلجابة

 ١ عامالت ١ أسرته  -    يزور

 ٢ النساء ٢ أسرم  - يزورون

 ٣ يزرعون ٣ أسرن  -    يزرن

 ٤ حافظن ٤ أسرتكم  - تزورون

 ٥ وضعت ٥ أسريت   -    زورأ

 ٦ مهمان  

 ٧ هؤالء  

 ٨ الُفطُورَ   

 ٩ جمتهدتني  

 ١٠ كبرية  
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  : السؤال الثالث

  )" ب(  قسم"  الدرجات توزيع نظام

 .درجتان صحيحة إجابة لكل .1

 .الفكرة نقص فيها اجابة كل من درجة½  خيصم .2

 .اسلوبية/امالئية/لغوية أخطاء فيها اجابة كل من درجة½  خيصم .3

 .يادةالز  مع النص من منقولة اإلجابة كانت إن واحدة درجة خيصم .4

 :املقدمة .5

C .  “øf¥ø ∆ÀfI “IBU‚A )( 0   

 .درجة½  اخلاطئة باإلجابة املقدمة  . ب

 درجة ½ ختصم املقدمة بدون اإلجابة  . ت

 .املقدمة اىل حيتاج ال “اذكر” األسئلة  . ث

 مقبولة الكلمات شرح:  واملضادات معاين .٦

٧. ™Ã¿â PBUifªA 20 PBUie 

 األجوبة:

  . ايالربيطان .١

 .ميالدية ١٩٥٧غسطس أ ٣١يف  .٢

  . الذي يسعى ويفاوض لالستقاللألنه  .٣
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  . بفوتراجاي .٤

  . هلذا احلفل بثا مباشرا TV9ال، ال تبث قناة  .٥

   / الشعب املاليزيعدد كبري من رؤساء البالد من امللك املعظم ورئيس الوزراء اآلخرين  .٦

 .اطلقت البندقية سبع مرات  .٧

 . تذكري مسامهات جليلة وجهود عظيمة من أبطال االستقالل - ١ .٨

  . الشعور بالفرح والسرور يف نفوس املواطنني غرس - ٢

 معاىن الكلمات : .٩

  الوطن / الدولة:   البالد(أ)    

  علمت / فهمت:   عرفت(ب)   
              . مضاد الكلمات : ١٠

  ارا:         ليال(أ)  

  القبيحة:      اجلميلة(ب)        

 السؤال الرابع

 . مجعية اللغة العربية - ١

  . لعيد السعيد / كل عام وأنتم خبريباأقول لصديقي يف العيد  - ٢

 . بالتكبري وتبادل األقارب واألصدقاء - ٣
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  . اا و أخواا مع إخو التهاين لتتباد و عيدالـهما بتمنهما العفو وهنأ بتوطل  اهيوالد حتْ صاف - ٤

                .بالصدقات والزيارات  - ٥

  السؤال الخامس

    نظام توزيع الدرجات

 لكل إجابة صحيحة درجتان. .1
 درجة من كل اجابة فيها نقص الفكرة.½ خيصم  .2
 درجة من كل اجابة فيها أخطاء لغوية/امالئية/اسلوبية.½ خيصم  .3
 كيفية تعطي الدرجات: .4

 األوامر درجة واحدة   ) أ
 درجة½  Ã∑›Ø   ) ب
 درجة½ ºØ¨∏±    ) ت

   oº∑ �Aee ≈∑Bø ∆ÀB∑ Æi›øم : 
  ½ )) يف الفصل ( ١ال تأكل (½ ) : ياصديقي (   

 األجوبة:

Q@N@ ال تأُكْل يف الفصل ،طالب يا . 
RN@@. يا والدي ، أريد أن أذهب إىل املصلى@@

SN@@يا صديقي ، أين مكتب الربيد ؟@@

T@N@. يا أخي / ضيفي ، تفضل بالدخول إىل البيت@ @@ @ @@
UN  . اهال بك  
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 : السؤال السادس

 .كوالت الشعبية املاليزية ا اإلعالن عن مهرجان املأهذ .١
 . م٢٠١٢يوليو  ٣١سيقام املهرجان يف  .٢
 . املهرجان يف إستاد ايندرا موليا .٣
 . يبدأ املهرجان يف الساعة السابعة صباحا .٤
 ينتهي املهرجان يف الساعة اخلامسة مساء . .٥
 . ‰Î†ãمن األنشطة املعدة هي مسابقة طبخ  .٦

  
  : السؤال السابع

    نظام توزيع الدرجات

 لكل إجابة صحيحة درجتان. .1
 فكرة.درجة من كل اجابة فيها نقص ال½ خيصم  .2
 درجة من كل اجابة فيها أخطاء لغوية/امالئية/اسلوبية.½ خيصم  .3
 الصفة، األلوان والشعور مردود.  .٤
 ........ مردود  هذه الصورة عن/ يف .٥
 عدد األشخاص يف الصورة مردود .٦
 الزيادة يف اإلجابة مقبولة.  .٧
 اي اجابة مناسبة مقبولة. .8

  األجوبة

 . يلبس اإلبن الثوب .١
 . تلعب البنت الكرة .٢
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 . سك الولد ثوب أبيهمي .٣
 .إىل البيت ترجع الطالبة .٤
 . يركب الرجل الدراجة .٥

  
   : السؤال الثامن

  إلنشاءلنظام توزيع الدرجات 

 درجة  ٢٠جمموع الدرجات لإلنشاء  .١
 ال حيتاج اىل املقدمة او اخلامتة .٢
 تعطي الدرجة باألفكار واجلملة املتعلقة باملوضوع. .٣
 عدد الكلمات  .٤
  ار الدرجات مقد  عدد الكلمات  الرقم
  ال خيصم شيء  ٤٠ – ٣٦  ١
  ختصم درجة واحدة   ٤٥ – ٣١  ٢
  ختصم درجتان  ٣٠ – ٢٦  ٣
  درجات ٣ختصم   ٢٥-٢١  ٤
  درجات ٤ختصم   ٢٠ – ١٥  ٥
  درجات  ٤ -٢تعطي ما بني   ١٥أقل من   ٦
  درجة واحدة  املوضوع فقط  ٧
  درجات ٣تعطي   خارج عن املوضوع  ٨
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  نترنتإلا فوائد 

 نْ أَ  عُ يْ طِ تَ سْ ا  نَ هَ نْـ مِ  ، ةٌ رَ يْـ ثِ كَ   دُ ائِ وَ فَـ  هُ . لَ  مِ د قَ التـ وَ  ةِ مَ لَ وْ عَ الْ  رِ صْ  عَ ِيف  ةٍ ي مِ الَ عْ إِ  ةٍ لَ يْـ سِ وَ  م هَ ت أَ نِ رْ تَـ نْـ إلِ اَ 
 وَ  ةٍ لَ وْ هُ سُ بِ  ةَ رَ اصَ عَ مُ ا الْ ايَ ضَ قَ الْ  فُ رِ عْ ت نَـ نِ رْ تَـ نْـ إلِ اْ بِ  وَ  ،املَِ عَ الْ  اءِ حنَْ أَ  نْ مِ  نَ يْ رِ آلخَ اْ بِ  اءَ آلرَ اْ  لَ ادَ بَ تَ نَـ وَ  ارَ وَ احلِْ  يَ رِ جنَْ 
ت نِ رْ تَـ نْـ إلِ اْ  ةِ طَ اسِ وِ بِ . وَ ةُ عَ و نَـ تَـ مُ الْ  ابُ عَ لْ ألَ اَ  هِ يْ فِ  ن ألَ ت ِ نِ رْ تَـ نْـ إلِ اْ  امِ دَ خْ تِ  اسْ ِيف  نَ وْ بُـ رغَ ا يَ ضً يْ أَ  الُ فَ طْ ألَ اْ وَ  .ةٍ عَ يْـ رِ سَ 
 ِين وْ رُ تْـ كِ لْ إلِ اْ  دُ يْ الربَِ  كَ لِ ذَ . كَ عِ اسِ ى الوَ مِ لْ عِ الْ  مِ جَ عْ مْ ى الْ لَ عَ  عَ لِ ط نَ  نْ أَ  وَ  ةَ ي مِ لْ عِ الْ  ةَ اسَ رَ الد  لَ اصِ وَ نُـ  نْ ا أَ نُ نُـ كِ ا ميُْ ضً يْ أَ 
  ا .عً يْـ مجَِ  انِ سَ نْ إلِ لِ   ةٌ رَ يْـ ثِ كَ   دٌ ائِ وَ فَـ  هُ لَ  تَ نِ رْ تَـ نْـ إلِ اْ  ن أَ  دُ ا جنَِ ذَ كَ هَ وَ  .رٍ سْ يُ ا بِ نَ ائِ قَ دِ صْ  أَ َىل إِ  هِ بِ  ةَ لَ اسَ رَ مُ ا الْ نَ نُـ كِ ميُْ 

  

  

  

  خصم الدرجات  ضعيف  متوسط  جيد  ممتاز  الرموز  املواد  رقم
  *مقدار الدرجات لعدد الكلمات  3,4,5 6,7,8  م  املفردات واملصطالحات  ١

٢  
  ق  القواعد اللغوية

5  4  3  2  
  *ختصم درجة واحدة لكل خطئني 

  *حد األقصى للخصم درجتان

٣  
  س  األساليب العربية

4  3  3  2  
  *ختصم درجة واحدة لكل خطئني 

  للخصم درجتان *حد األقصى

٤  
  خ  اخلط/اإلمالء والرتقيم 

3  2  1  1  
  *ختصم درجة واحدة لكل خطئني 

  *حد األقصى للخصم درجتان

  درجات ٦حد األقصى للخصم   8  12-9  15-13  20-16    اموع  ٥
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  مكتبة المدرسة

كَ 
َ
ْكتَـَبُة ِهَي امل

َ
َها كُ امل َوَجمَالُت َوُصُحٌف ُمتَـنَـوَعٌة . كلَها ُمَرتـَبٌة ُتٌب اُن لِْلِقَراَءِة . ِفيـْ

  َعَلى الرفـُْوِف اخلَاصِة َهلَا .

ْكتَـَبِة ِيف أَْوَقاِت فـَرَاِغِهْم ِمْثَل َوْقِت االْسِرتَاَحِة َو بـَْعِد 
َ
إّن التَالِمْيَذ َيْذَهُبوَن ِإىل امل

َراَسِة . الد  

رَاَجَعَة . َعْن لِْلَمْكتَـَبِة فـََواِئُد كثري 
ُ
َها ُميَاِرُس التَالِمْيُذ اْلِقَراَءَة َواْلُمطَاَلَعَة َوامل ٌة .ِفيـْ

كَتبَة َحِديـَْقُة ا
َ
ُعْوَن ثـََقاَفاِِْم . َحقا ، إن امل ِْم َو يـَُوسَِالِمْيُذ َمْعُلْوَمالِعْلِم َطرِْيِقَها يُزِْيُد الت

  واملْعرَِفِة .

  ى فتراجايلإمية لالرحلة الع

 ، فرتاجايَىل إِ  ةُ لَ حْ الر  هِ ذِ هَ  تْ انَ .كَ  ةِ ي اضِ مَ الْ  ةِ ي سِ رَ دْ مَ الْ  ةِ لَ طْ عُ  الْ ِيف  ةَ ي مِ لْ عِ الْ  ةَ لَ حْ  الر ِيت سَ رَ دْ مَ  تْ امَ قَ أَ 
ا رَ تْـ فُـ  دِ جِ سْ مَ  دَ نْ ا عِ نَ لْ زَ نَـ  دْ قَ  ،ءً اسَ مَ  ةِ ي انِ الث  ةِ اعَ  الس  فرتاجاي ِىف َىل إِ ا نَ لْ صَ وَ وَ   ةِ لَ حْ الر  هِ ذِ  هَ ِيف  ةَ لَ افِ ا احلَْ نَ بْـ كِ َر 

 ةَ رَ اخِ فَ الْ  اِين بَ مَ الْ وَ  ،اِين تَ وْ بُـ  ةَ قَ يْـ دِ حَ  ناَ رْ زُ  اكَ نَ هُ  ،رِ اوَ جَ مُ الْ  مِ عَ طْ مَ  الْ ِيف  اءَ دَ غَ الْ  انَ لْ اوَ نَ تَـ  . ُمث  هِ يْ فِ  رَ هْ الظ  انَ يْـ ل صَ وَ 
 َىل إِ ا نَ عْ جَ رَ  اءً سَ مَ  ةِ سَ ادِ الس  ةِ اعَ  الس ِيف .  وَ انَ ئِ الَ مَ زُ لِ  ةَ ي ارِ كَ ذْ ا الت ايَ دَ ا اهلَْ نَ يْـ رَ تَـ شْ إِ  عِ وْ جُ الر  لَ بْ قَـ  ِه،يْ فِ  ةَ دَ وْ جُ وْ مَ الْ 
  .نَ يْ رِ وْ رُ سْ ا مَ نَ تِ وْ يُـ بُـ 
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 يالمثال الطالب

 ثَ مِ الْ  بُ الِ الط ُط مُ  اِيلَوَنَشاٍط. َوُخيَط ٌز. َيْدُرُس ِيف اْلَمْدَرَسِة ِجبِدْنِظيم، َويـُرَاِجُع طَاِلٌب ُمَتَميـْستَـْقبَـَلُه بِالتـ
 ُرْوَس ِيف اللَهاِر ُدْوَن اْلمَ الدرِْيَن ِاْحِرتَاًما َكِبيـْرًا. َوُهَو أَْيًضا َحيُْضُر َرتُِم اْلَواِلَدْيِن َوْاآلخَ َلِل َواْلَيْأِس. َوحيَْ ْيِل َوالنـ

َعَلى يَِقْنيٍ بَِأن النَجاَح  اِيل ثَ مِ الْ  بُ الِ الط ْوَس َمَع الزَمَالِء. َوَأِخيـْرًا، َقاِن َويـَُناِقُش الدرُ ْلَفْصَل اِإلَضاِيف بِْاِإلتْـ ا
  َحق لِْلَجِمْيِع، ِبَشْرٍط َأْن يَْدَفَع َمثََنُه أَوًال َوُهَو " اجلِْد َوْاِإلْجِتَهاُد".

  

 

Cadangan skema pemarkahan Tamat  
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