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ARAHAN KEPADA PESERTA:

1.

Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

2.

Calon tidak dibenarkan membawa masuk ke dalam dewan peperiksaan apa jua barang atau
dokumen yang tidak dibenarkan.

3.

Kertas soalan ini mengandungi DUA (2) soalan sahaja dan setiap soalan mempunyai 25 markah.

4.

Peserta dikehendaki menjawab SATU (1) soalan sahaja.

5.

Jawapan hendaklah ditulis di atas kertas ini. Tulis nama dan no kad pengenalan pada ruang yang
disediakan.

Nama

:

____________________________________________________

No. Kad Pengenalan

:

____________________________________________________

(Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak termasuk muka hadapan)
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السؤال األول
اقرأ هذا النص ثم أجب مما يلي:
عند الطبيب
املريض  :صباح اخلري ،يا دكتور0
الطبيب  :صباح النور ،خريا إن شاء اللّه ,ماذا تشكو؟
املريض  :أشكو من صداع يف راسي ومغص يف بطين0
الطبيب  :مىت شعرت بذلك؟
املريض  :شعرت بذلك منذ أمس وحىت اآلن0
الطبيب  :هل أخذت دواء؟
املريض  :ال0
الطبيب  :حسنا ،أفحصك اآلن 0اطمئن ،مرضك بسيط ،عندك إمساك وارتفاع طفيف يف درجة
احلرارة0
املريض  :ما نصيحتك يل؟
الطبيب  :كل اخلضراوات والفواكه ،والتأكل اللحم اليوم وغدا0
املريض  :شكرا ،يا دكتور0
الطبيب  :شفاك اللّه0
املريض  :إن شاء اللّه ،واللّه هو الشايف0
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( )1اكتب في الفراغ اآلتي الجواب المناسب من الكلمات التي بين القوسين:
أ – شعر املريض _________ (بالزكام -بالصداع -باحلمى)
ب -يعمل الطبيب يف _________ (الصيدلية -املستشفى -اإلسعاف)
ج -فحص الطبيب _________ (املدرس -الوالدة -املريض)
د -يشكو املريض من األمل يف _________ (الرأس -اليد -الرجل)
ه -ينصح الطبيب املريض بأن يأكل _________ (اللحم -اخلضراوات والفواكه -البيض)

( 5درجات)
( )2ترجم هذه الكلمات باللغة الماليوية:
 -1الزكام _________________ :
 -2السعال_________________ :
 -3الصداع_________________ :
 -4احلمى _________________ :
 -5بطن _________________ :
 -6فخذ _________________ :
 -7ساق _________________ :
 -8إصبع _________________ :
 -9مرفق _________________ :
 -10اللحم_________________ :
( 10درجات)
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( )3رتب الكلمات اآلتية لتكون جملة مفيدة:
 -1نظافة – اإلميان – من – اجلسم0
________________________________
 -2بالنظافة – العناية – يف – ضرورية – احلياة0
________________________________
 -3للجسم – االستحمام – مفيد – جدا0
________________________________
 -4من – ال بد – بنظافة – العناية – الرجل0
________________________________
 -5النظافة – اإلميان – من0
________________________________
 -6اجلبل – تنـزل – من أعلى – علي0
________________________________
 -7املخلوقات – اللّه – خلق0
________________________________
 -8القرآن – أنـزل – اللّه – يف – ليلة القدر0
________________________________
 -9يتنـزل – والروح – املالئكة – ليلة القدر – يف0
________________________________
 -10ال – املالئكة – اللّه – يعصون0
________________________________
( 10درجات)
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السؤال الثاني
()1اقرأ وأكمل هذا اجلدول:
واحد/واحدة

التلميذ األول

التلميذة األوىل

اثنان/اثنتان

التلميذ الثاين

التلميذة الثانية

التلميذ الثالث
أربع/أربعة
التلميذة اخلامسة
ست/ستة
التلميذ السابع
مثاين/مثانية
التلميذة التاسعة
عشر/عشرة
( 8درجات)
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( )2امأل الفراغ بالكلمة المناسبة:
( الشهر – ظهور – الشمس – أخربك – الشرف – الروح – املالئكة – حممد )
-1الشرق مطلع __________0
 -2اخلميس القادم مطلع ___________0
 -3حيني وقت صالة الصبح عند _________ الفجر0
 -4من __________ باخلرب؟
 -5مسيت ليلة القدر بليلة _________ ألن القرآن نزل فيها0
 ___________ -6جربيل عليه السالم0
 __________ -7خملوقات من النور يطيعون اللّه وال يعصونه0
( 7درجات)

( )3رتب الكلمات اآلتية لتصير جمال مفيدة وابدأ بما تحته خط:
أ-الوالدان  ،على الصالة  ،أبنائهما  ،حث
___________________________________
ب -أحق  ،بالرب  ،األم  ،الناس
___________________________________
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ج -قضى  ،اللّه  ،الوالدين  ،بطاعة
___________________________________
د -بعبادته ،قرن ،اللّه  ،بالوالدين  ،بطاعة
__________________________________
ه -احلديث  ،طاعة  ،حث  ،على  ،الوالدين
__________________________________

( 10درجات)

