
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadangan Jawapan 

Modul Imtiyaz 2019 
  



Kertas 1 

 

 2 الوطن  12 مكواة 

 1 الواجب/املطلوب  11 غسالة 

 2 أيّد  12 يفعل 

 2 املستوردة  12 افتعلت 

 2 جعل  12 املتفاعلني 

 2 مرتفع  12 وصول 

 2 التخرج  12 مذاكرة 

 2 الكرة  12 احلقيقة 

 2 التعليم  12 احلقيقة 

 23 عمر أبو 23 اجملاز 

 22 القمامات الزابلة 22 اجملاز 

 21 البهائم اإلنسان 21 الطليب التمين

 22 كفي الياء 22 غري الطليب الذم

 22 ذا األلف 22 غري الطليب التعجب

 22 هامحي الياء 22 االبتدائي 

 22 حال منصوب ابلفتحة 22 اإلنكاري 

 22 منادى منصوب ابلفتحة 22 الطليب 

 22 يعجب األلف 22 االقتباس 

 22 امحرّ  األلف، التضعيف 22 اجلناس 

 13 عاونوا األلف 23 الطباق 
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2361/2  [Lihat halaman sebelah 

SULIT 
 

 السؤال األول:
 اإلنشاء 
 مفردات 

 رديء متوسط ممتاز
10/11/12 6/7/8/9 3/4/5  

 قواعد 
 رديء متوسط ممتاز
7/8 4/5/6 3  

 أسلوب 
 رديء متوسط ممتاز
5/6 3/4 2  

 تسلسل 
 رديء متوسط ممتاز

4 2/3 1  
 ممتاز
 9 10 10 11 11 12 12 12 م
 6 6 6 6 7 7 8 8 ق
 4 4 5 5 5 5 5 6 س
 4 4 4 4 4 4 4 4 ل
 30 29 28 27 26 25 24 23  

 رديء                                                               متوسط                                               
 
 
 
 
 
 

9 9 9 9 8 7 6 6 6 5 5  5 4 4 3 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4  3 4 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2  2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1  1 1 1 1 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12  11 11 10 9 

  دان مناسبى دغن تاجوق مركى مفردات  > 120فركاتاءن منخوكويف 
 مركى7-12

  فركاتاءن 120جدوال فنركون باضي كورغ 
 مركى 29= < 120 -
 مركى 28=  <110 -
 مركى 27=  <100 -
 مركى 26=  <90 -
 مركى 25=  <80 -
 مركى 24=  <70 -

 60>  هوليستيم/ضلوبال= سخارا 
 50  = ممتاز( 11/12/13فركاتاءن( 
 30-49  =6/7/8/9/10 
 29>  =3/4/5 

  = مركى 3كلوار تاجوق 
  = مركى 2سالني تاجوق 
 مركى 3= دكريا سباضاي كلوار تاجوق تيلس كفونن %100 نقل 
 نقل يغ مناسبة درفد تيلس بوليى دترميا 
  مركى 2دتولق  خطبو فورمت= تيدق مغضوناكن  برفورمتسؤالن 
  مغووراي سبواضني درفد تاجوق بوليى دترميا تتايف مركى باضي

  مركى2دتولق مفردات 
 
 
 
 
 

 



 السؤال الثاين:
 الفهم واالستيعاب أ

 هم.لتكون قادة املستقبل امللتزمني خبدمة بلداهتمت حكومة ماليزاي إبعداد الطاقة البشرية  (2
 الربامج اخلاص الذي أنشأته احلكومة للشباب هي اخلدمة الوطنية. (1
 يشارك يف مشروع اخلدمة الوطنية جمموعة من الشباب بعد إمتام دراستهم للمرحلة الثانوية. (2
 اجلهة املسؤولية اليت أقامت يف تنفيذ الدورة التدريبية وزارة الدفاع املاليزية. (2
نفيذ الرايضة والصباحية واالجتماع الصباحي وتمن احملتوايت املوجودة يف الدورة التدريبية  (2

 .الدروس والنشاطات التدريبية
تتحقق تنمية الوعي العسكري لدى الشباب ابجلد واملثابرة وروح االنضباط أثناء املشاركة يف  (2

 هذه الدورة.
 الوجه البالغي يف العبارة اليت حتتها خط األسلوب اخلربي. (2

 
 ز،إىل أخي العزي .ب

ول قاسبة عيد األضحى املقبل، أود أن أنكيف حالك يف مصر؟ أان خبري واحلمد هلل. مب  
د جلومنكم مجيعا. وأنصحك اي أخي ابلكم أبمجل التهاين كل عام وأنتم خبري. تقبل هللا منا 

 د يف دراستكم. ابلتوفيق والنجاح.واالجتها
 أخوك املخلص،
 عبد هللا

 
اجلار هو من يسكن جبانب بيتنا. ولذلك قبل نسكن يف بيت ما فعلينا أن خنتار جاران اخلري.  .جـ

 اجلار مهم يف حياتنا ألنه يضمن سعادتنا.
 
 
 
 
 



 :السؤال الثالث
 املواقف .أ

 اي صديقي، عيد ميالد سعيد. (2
 اي أيب، عندي أمل يف بطين. (1
 اي أخي، ال تكسل يف الدراسة. (2
 يف بيت جدي.وليمة الاي زميلي، أدعوك إىل  (2
 ري.اي معلميت، آسف على أتخّ  (2

 
 تكوين اجلمل ب.

 رأيتك تسرّ  (2
 اا دكّ ت األرض دكّ كال إذا دكّ  (1
 ضرب زيد الكلب ضربتني (2
 الطالب يقرأون القرءان (2
 كتب حممد الرسالة (2

 
 الوزن جـ

 يناقش الطالب عن الدرس:  يناقش (2
 م يف املسجديصّلي املسل:  مسلم (1
 تغسل األم املالبس ابلغسالة : غسالة (2
 يؤمن ابهلل واليوم اآلخراملؤمن :  يؤمن (2
 شربت األخت املاء : شربت (2

 
 
 
 
 



 املثال د
 قد أفلح املؤمنون (2
 ما أمجل السماء (1
 صام رمضان يف شهر رمضان (2
 أحب الربتقال وال أحب الليمون (2
 فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا (2

 
 السؤال الرابع

 اجلملتكوين  أ
 أربع عشر والايت. تتكون منماليزاي  (2
 مبىن برملانزرت مع صديقي  (1
 مسابقة اخلطابة شارك يفأمحد  (2
 أمر مهم لضمان احلياة السعيدة اجملتمع املتعاطف (2
 كل يومصلي املسلم مخس مرات   (2

 
 حتويل اجلمل ب

 .اشرتكهمايف مسابقة اليت  الطالبانينجح  (2
 الطائرة للرجوع إىل الوطن. يركبان العامالن (1
 يد الفطر.بع املسلمان احتفل (2
 كثريا.  تضحكا! ال أنتما (2
 .أمكمابنصيحة  انتبها (2

 
 
 
 
 



 اسم املكان أو الزمان جـ
 : أكلت املأكوالت يف املطعم مطعم (2
 : صلى حممد صالة املغرب يف املسجد مغرب (1
 : اجتمع املعلمون يف امللتقى السنوي ملتقى (2
 : كان موعد االمتحان قريب موعد (2
 مفرتق الطريق : اصطدمت السيارة يف مفرتق (2

 
 استعارة د

 السماء يف ليلة أمس بكى (2
 الرأس شيبا اشتعل (1
 أمواله للفقراء السحابينفق  (2
 طالبه يف الفصل البحريعلم  (2
 يف احلديقة الزهرةتبسمت  (2


