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JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi dua (2) soalan. Setiap soalan mempunyai 25 markah.
2. Jawab satu soalan sahaja.
3. Tulis nama dan no. kad pengenalan pada ruang yang disediakan.
4. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas ini.

Nama :

____________________________________________________

No. Kad Pengenalan : __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman yang bercetak.
[Lihat Halaman Sebelah
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السؤال األول
اقرأ هذا النص مث أجب اسئلة ما يلي.
عند الطبيب
املريض  :صباح اخلري ،يا دكتور.
الطبيب  :صباح النور ،خريا إن شاء اهلل ،ماذا تشكو ؟
املريض  :أشكو من صداع يف رأسي ومغص يف بطين.
الطبيب  :مىت شعرت بذلك ؟
املريض  :شعرت بذلك منذ أمس وحىت اآلن.
الطبيب  :هل أخذت دواء ؟
املريض  :ال.
الطبيب  :حسنا ،أفحصك اآلن .اطمئن ،مرضك بسيط ،عندك إمساك وارتفاع طفيف يف درجة
احلرارة.
املريض  :ما نصيحتك يل ؟
الطبيب  :كل اخلضراوات والفواكه ،وال تأكل اللحم اليوم وغدا.
املريض  :شكرا ،يا دكتور.
الطبيب  :شفاك اهلل.
املريض  :إن شاء اهلل ،واهلل هو الشايف.
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 )1اكتب يف الفراغ اآليت اجلواب املناسب من الكلمات اليت بني القوسني :
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 )

 )2امأل الفراغ مبا بني القوسني فيما يأيت :
( إىل – ل – ب – من – عن )
أ-

العناية __________ الصحة مفيدة.

ب -البد ____________ االهتمام بالنظافة.
ج -النظافة شرط _________ حفظ الصحة.
د-

االبتعاد ___________ الشر خري.

ه-

اجلسم حيتاج __________ الغذاء.
(  5درجات )
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 )3أجب عما يأيت :
أ-

مباذا ترى ؟ __________________________

ب -مباذا تسمع ؟ __________________________
ج-

مباذا متسك ؟ __________________________

د-

مباذا متشى ؟ __________________________

ه-

أين عقل اإلنسان ؟ _______________________
(  5درجات )

 )4ترجم الكلمات اآلتية إىل اللغة املاليوية :
-1

عنق

__________________ :

-2

صدر

__________________ :

-3

مرفق

__________________ :

-4

بطن

__________________ :

-5

فخذ

__________________ :

-6

ساق

__________________ :

-7

ركبة

__________________ :

-8

إصبع

__________________ :

-9

أنف

__________________ :

 -11إبط

__________________ :
(  5درجات )
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 )5هات معىن الكلمات اآلتية باللغة املاليوية :
-1

الزكام

. __________________ :

-2

السعال

. __________________ :

-3

املغص

. __________________ :

-4

الصداع

. __________________ :

-5

احلمى

. __________________ :
(  5درجات )
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السؤال الثاني
اقرأ هذا النص مث أجب اسئلة ما يلي.
أنزل اهلل سبحانه وتعاىل القرآن يف ليلة القدر اليت هي ليلة الشرف ،ومسيت بذلك لنزول القرآن
فيها .وما أعلمك بتلك الليلة ؟ فقد جعل اهلل العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر يف غريها ،ومتتد
تلك الليلة حىت وقت ظهور الفجر ،وهي ليلة سالم ،ينزل فيها جربيل عليه السالم مع املالئكة للسالم
على املؤمنني الذين يعبدون اهلل فيها.
 )1أجب عن األسئلة التالية :
أ-

مىت بدأ نزول القرآن الكرمي ؟
______________________________.

ب -ملاذا وصفت ليلة القدر بليلة الشرف ؟
______________________________.
ج -من ينزل يف ليلة القدر ؟
______________________________.
د-

من مسي من املالئكة بالروح ؟
______________________________.

ه -مىت متتد تلك ليلة القدر ؟
______________________________.
(  5درجات )
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 )2رتب الكلمات اآلتية لتصري مجلة مفيدة ،وابدأ مبا حتته خط :
أ-

اجلبل – تنزل – من أعلى – علي
______________________________.

ب -القرآن – أنزل – اهلل – يف – ليلة القدر
_______________________________.
ج -يتنزل – والروح – املالئكة – ليلة القدر – يف
_______________________________.
د-

ال – املالئكة – اهلل – يعصون
_______________________________.

ه-

القرآن – إىل – يف ليلة القدر – أنزل اهلل – السماء األوىل
_______________________________.
(  5درجات )

 )3ضع خطا حتت الكلمة الغربية يف كل جمموعة :
أ-

الرجل – امللعب – املرأة – الولد.

ب -حرب – قلم – بيت – ورق.
ج -ناقة – خروف – شجرة – مجل.
د-

يصلي – يدرس – يصوم – حيج.

ه-

الوضوء – احلديقة – الصالة – املسجد.
(  5درجات )

SULIT

8

SULIT

 )4ترجم العبارات اآلتية إىل اللغة املاليوية :
أن أمي مريضة وجيب أن أساعدها.

-1

__________________________.
-2

لت الدواء ؟
هل تناو ْ

-3

شكرا جزيال.

__________________________.
__________________________.

كيف أنت اآلن يا أمي ؟

-4

__________________________.
أنا حمتاجة إليك فعال.

-5

__________________________.
(  5درجات )
 )5ضع عالمة (  ) /أمام اجلمل الصحيحة اآلتية :
أ-

اإلميان من النظافة.
النظافة من اإلميان.
النظافة هي اإلميان.

ب-

العناية بالنظافة تنشط اجلسم.
العناية بالنظافة تضعف اجلسم.
العناية بالنظافة ختفف اجلسم.
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ج-

الفم عضو يف الوجه.
الفم عضو يف الرجل.
الفم عضو يف البطن.

د-

أرى بالعني.
امسع باألنف.
أمسك باألذن.

ه-

أمشى باليد.
أمشى بالرجل.
أمشى بالبطن.
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(  5درجات )
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