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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.

Peserta dikehendaki menjawab SEMUA soalan.

4.

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  10( :درجات)

اقرأ النص الت ثم أجب عن األسئلة التي تليه.
تسكن أْسة خالد ف َيت كبي ،وهي أْسة نشيطة .هذا أَو خالد ف اْديقة يغسل
السيارة ،وهذه أ ُّمه ف الـمطبخ تعدُّ طعام الغداء ،وهذه أخته ف ُرفة الطعام وهي تنظف
الـمئدة ،وهذا جدُّ ه ف ُرفة اللوس وهو يلس خلف الطاولة يستمع إل الـمذياع ،وهذه جدُّ ته
ف اْمم وهي تغسل الـملَس ،وهذا خالد ف الـمكتبة وهو يقرأ .ف ال ُّظهر تصّل األْسة ثم
تلس حول الـمئدة وتتناول الغداء.
-1

أين والد خالد ؟

____________________________________
-2ماذا تفعل والدة خالد ؟
____________________________________
-3من الذي يلس خلف الطاولة ؟
____________________________________
-4أين تغسل جدة خالد الـملَس ؟
-5

____________________________________
ماذا تتناول األْسة َعد صلة ال ُّظهر ؟
____________________________________
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السؤال الثاين  10( :درجات)

صل َْي الكلمت الـمضادة ف الـمعنى.
(أ)

(ب)

كبي

خذ

قادم

صغي

اذهب

أمام

هات

تعال

خلف

مسافر

السؤال الثالث  10( :درجات)
أكمل الفراُات التية.
ثمنية عش

74
َخسة وثمنون

20
واحد وأرَعون

36
سبعة وتسعون

52
ثلثة وستُّون

100
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السؤال الراَع  10( :درجات)

امل الفراغ َالكلمة الـمناسبة من القائمة.
أ ُّمه – يبكي – القرية – كث ريا – األكل – خلف
ب خالد _______ وهو يأكل اْلوى _______ ويشب العصي دائ رم .خالد
ي ُّ
الن هو أسمن ولد ف _______ .يمش َيع األولد _______ خالد وهم يضحكون
وينادون .." :سمْي ..سمْي "..يغضب خالد و_______ ثم يري إل البيت.
السؤال اخلامس  10( :درجات)
امل الفراغ َالـمض أو الـمضارع.
الـمض

الـمضارع

الـمض

يقرأ
لعب

الـمضارع
ينظف

تناول
يغسل

أع د

يشاهد
سافر

يصّل

يستمع
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السؤال السادس  10( :درجات)

ترجم هذه المل إل الـمليوية.
المل

معناها

صباح اخلي.
السورة ألْست.
هذه ُّ
جدت تشاهد التلفاز.
أختي تنظف اْديقة.
جدي يتناول الشاي.

السؤال الساَع  10( :درجات)
صل َْي اليات القرآنية ومعناها.
(أ)

(ب)

وهذا البلد األمْي

sesungguhnya Kami ciptakan manusia

لقد خلقنا اْلنسان

dan demi negeri yang aman ini.

ف أحسن تقويم
ثم رددناه
أسفل سافلْي

dalam sebaik-baik bentuk
serendah-rendah tempat
kemudian Kami kembalikannya
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السؤال الثامن  10( :درجات)

اخَت كلم رة ُريب رة ف كل َمموعة كم ف الـمثال.
الـمثال  :البيت – املسجد – السوق  -قرأ
 .1إل – ُسل – ف – عىل
 .2مها – أنتم – هذا – أنا
 .3ن ّظف – تناول – لعب – نشيط
 .4وسط – قهوة – أمام – خلف
 .5شارع – كتاب – مطار – ملَس
السؤال التاسع  10( :درجات)
أجب عن األسئلة التية مستعينرا َاألرقام التي َْي القوسْي كم ف الـمثال.
أزور األستاذ ف الساعة التاسعة.

الـمثال  :متى تزور األستاذ؟ ()9
 .1متى تتناول الغداء؟ ()1
 .2متى تصّل ال ُّظهر؟

____________________
()2

____________________

 .3متى تذهب إل الـمكتبة؟ ()3

____________________

 .4متى تلعب كرة القدم؟

()5

____________________

 .5متى تنام؟

()10

____________________
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السؤال العارش  10( :درجات)
استخرج اخلطأ ثم صححه كم ف الـمثال.
الـجمل
املثال

ّل.
هذه صديقي ،اسمه ع ي

1

من التي يقرأ القرآن؟

2

إل أين تذهب يا عائشة؟

3

سأزورك أمس إن شاء اهلل.

4

يتناول حسن الفطور مع أمها.

5

احا.
َترج طلحة إل العمل ف الساَعة صب ر

لع ّلكم تفلحون

الـخطأ

الصحيح

هذه

هذا

