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 (مركه10)10  هيغض 1 سوءالن

 جوافن يغ بتول. فيليه
 

 .برسام كيجو ___ اديق سوك ماكن 1
 وسيسس بـــــ  وسيجس ا

 سيثوس د  وسيشس جـــ
 

 

 .دفجابت فوس___ممباير بيل  لطيفاخنيق  2
 نليفوتا بـــــ  تاليفون ا

 نتيليفو د  تيليفون جـــ
 

 

 .عمرة منونايكناونتوق اداله داتوق  ___ 3
 سراته بـــــ  سرته ا

 حسرات د  حسرت جـــ
 

 

 .رنتاي امس ___ ايه مغهاديهكن ايبو 4
 سأوتس بـــــ  ساوتس ا

 سئوتس د  ساءوتس جـــ
 

 

 .افابيال دلفسكن ___بيلون ايت ناءيق  5
 كئودارا بـــــ  كاودارا ا

 كأودارا د  كاءودارا جـــ
 
 
 

 
 
 

 

 .___فيهق فوليس برتيندق برداسركن  6 
 ندواا بـــــ   ادون ا

 ادوأن د   ادوءن جـــ
 

 

 ال اداله اونتوق منجادي سأورغ فيز ___ 7
 .اركيتيك 

 امفني بـــــ   اميفني ا
 ميفيانا د   امفيان جـــ

 

 

 .___ غاوس سكوله سدغ مندغرف 8

 تعليمت بـــــ  تعليمات ا
 متتكلي د  تكليمات جـــ

 

 

 .النور ٢كانق___ كفوست نرتيق دهااد 9
 نجضأ بـــــ  نجاضا ا

 نجاضئ د  نجاضاء جـــ
 

 

 .هاري راي ___ي ضريان اني مغحافو 10
 مجوان بـــــ  جاموان ا

 مجوأن د   جامون جـــ
 
 

 جاوي:  Aبهاضني 
 )مركه  (70
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 (مركه 5)15  هيغض 11 سوءالن
 .ايسي متفت كوسوغ دغن جوافن يغ بتول

 

 فيليم تيكيت ؤيسا
 موزيك وسءبال هوتيل

 

 برورنا كونيغ. ______فوان ليلي مماكاي  11
 

 سري ______امي سكلوارض مغينف د ك 12
 .مليسيا

 

 اديق فرضي ككلس  ٬ستياف هاري سبتو 13

 _______. 

 فثوكوغ فرياق سدغ براتور اونتوق ممبلي  14
 .نرتدكأو _______ 

 

 كيت مستيله مندافتكن ٬بلوم كلوار نضاراس 15
 ترلبيه دهولو. _______ 

 
 

 (مركه5 ) 20  هيغض  16 سوءالن
 .ضاريسكن جوافن يغ بتول

 

 ميسكني  (فكري /فقريبرصدقهله كفد )فقري/  16
 .هاتي خالصدغن سأ

 

 / ضول ف / ضولف( فسيت )ضول  باف تله ممبلي  17
   . RM5,000.00دغن هرض  

 

 
  

 منجوال )حاصيل / حاسيل/ حصيل(  فق علي 18
 .تغكفنث دفاسر 

 ة تله بر )صاحابت / صحابات / صحابت( دغنميسر 19
 عليا مسنجق كخيل الضي. 

 

 تنرو) فروتني / فميثق ايكن كود ممبكلكن سومرب  20
   يغ ساغت باءيق. وتني(فر/  

 
 (مركه 5) 25هيغض  21سوءالن 

 سوايكن.
21  

 

22 

 

23  
 

24   

 

25 
 

 

 

 (مركه 10) 30  هيغض  26 سوءالن
 برايكوت. فركاتاءنجاويكن 

 
_____________________ ubah suai 26 

 

_____________________ panas terik 27 

_____________________ baju kebaya 28 

_____________________ taman bunga 29 

_____________________ songket tenun 30 

 فادو

 انياي

 هرض

   اتوس

 يغ....ءم

 ان....فر
 كتوا
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 ( مركه 10) 35هيغض  31 سوءالن
 .سوسون فركاتاءن منجادي ايات يغ لغكف

 
 فالس –ايبو  –مغاثم  –كتوفت  31
 

 ____________________________________ 

 
 البوم –كلوارض  –فوتريت  –دامل  32
 

 ____________________________________ 

 
 ايت –دوسا  –ساكيت  –فغهافوس  33
 

 ____________________________________ 

 
  فرودوك –عملكن  –مسلم  –ممبلي  34
 

 ____________________________________ 

 
 كوءيه –ماكنن  –بهولو  –تراديسيونل   35
 

 

 ________________________ 

 
 
 
 

 

 (مركه 10) 40هيغض  36 سوءالن
 برايكوت. ايات كناتضوريك

 

 .جاغن منخونتيغ دينديغ سكوله
 .بوكن فق خيق ساي ايت اورغ

 ماكنن ايت دهيدغكن دأتس ميجا.
 مسوا فالجر تيدق دبنركن مماكاي سليفر.

 تولوغ سيافكن كرجا سكوله يغ دبري. 
 خالون منجواب  مسوا سوءالن يغ دبري.دمينتا 

 
 

 نفي ايات 

 
36 ______________________________ 

 

37 ______________________________

  

 ايات كهندق  

38 _____________________________ 

  

39 ______________________________ 

  

40 ______________________________ 
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 (مركه 15) 45هيغض   41 سوءالن
 برايكوت. نباخ فتيقن دباوه دان جواب سوءال

 

 

 .الوتن كفوالو لغكاوي 

التقوى تله  سكوله رنده ٬فد هاري سبتو يغ اللو 
مغاداكن الوتن مسبيل بالجر كفوالو لغكاوي. الوتن 

 ورغ موريد ا 35 رامايسهاري.  3سالما  diadakanاين 
 الوتن اين. menyertai ورو تله ضاورغ  5دان 

امي تيبا دجييت كواال فرليس فد كومبوغن ر
دان مسفاي  feriامي مناءيقي كفاضي.  9.00 فوكول

نتارا . اتغه هاري 12.00 فوكولهيلتون فد دهوتيل 
كامي كوجنوغي سفنجغ براد دسان اياله متفت الوتن 

 ٬تالض توجوه ٬ترباكر رسب ٬م مهسوريامق

akuarium٬كبيل كر ٬تامن بوايا ٬تاسيق دايغ بونتيغ ٬ 

 .فنتاي رو دان ٬ا فردانلرياض ٬متورون اءير ترجون
 

بله -امي فرضي ممبليك ٬خريد هاري تراف 
 تله كامي ٬دكداي بيبس خوكاي. سبلوم  برتولق فولغ

 نغن دداترن هلغ.ك-اونتوق كنغبرضمرب 
 

 ن.خريفركاتاءن اميبوهن ا تيضتوليس  41
  

i. ____________________ 

 

ii. ____________________ 

 

iii. ____________________ 
 

 مركه( 3)   
 

 

 

 
 

 توليس كات داسر فركاتاءن برايكوت. 42
 

 ______________  مناءيقي 

 ______________   كنغن 
 

 

 مركه( 2)   
 

 

 جاويكن فركاتاءن برضاريس.  43
 

i. ____________________ 

ii. ____________________ 

iii. ____________________ 

iv. ____________________ 

 مركه( 4)   
 

 وميكن فركاتاءن برايكوت.ر 44

 

 __________________  مامق
 

 

 __________________ داترن
 

 __________________ بيبس
 

 __________________ جييت
 مركه( 4)   

 

 

 

 

 كباءيقن الوتن مسبيل بالجر. وليست 45
 

_______________________ 
 

 

_______________________ 
 مركه( 2)        
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 ( مركه 10) 50هيغض   46سوءالن

 يغ بتول. خطجنيس  توليس
 

 
46     __________________ 

 
47     __________________ 

 
48     __________________ 

 
49     __________________ 

 
50     __________________ 

 

 ( مركه 20) 55هيغض  51 سوءالن
 مغيكوت خونتوه يغ دبري. دابوه خطتوليس مسوال 

 يالي مورنين 51

 _______________ 
 خريتا سرم 52

 _______________ 
 برداي ساءيغ 53

 _______________ 

 

 إسالم  متدون 54

_______________ 

 الءوتن دامل 55

_______________ 

 ستيا جنجي  56

_______________ 

 كاوسن لوار  57

_______________ 
 موليا  اخالق  58

 _______________ 

 كباءيقن عمل  59

 _______________ 
 سقسام  عاديل 60

 _______________ 

 

 حممودة

 حسانا

 تقوى

 خط:  Bبهاضني 
 )مركه  (30

 ستقامةا

 

 شكور
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