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   A  بهاضني

(مرکه  20)  
 جواب مسوا  سوءالن

 
   

 

 

(1  ل دأتس ؟ماناكه ممفوثاءي كاءينت دغن سبب نزو يغ ت،يكوايات براانتارا   

ِين  ٱ و    :عاىلت هللافرمان  َٰتِ ٱي ۡرُمون   َّلذ ن  آء    لُۡمۡحص  د  ةِ ُشه  ۡرب ع 
 
تُواْ بِأ

ۡ
  A. ُثمذ ل ۡم ي أ

َٰ ج  ت ت    : عاىلت هللافرمان  ِن  اف  اِجعِ ٱُجُنوبُُهۡم ع  ٗعا    لۡم ض  م  ۡوٗفا و ط  بذُهۡم خ    B. ي ۡدُعون  ر 

ُرون    : عاىلت هللافرمان  ْ ٱ  و ء اخ  َٰلِٗحا  ۡعَت  فُوا ٗٗل ص  م  ل ُطواْ ع  ي ِئًا  بُِذنُوبِِهۡم خ  ر  س    C. و ء اخ 

ا   : عاىلت هللافرمان  ه  يُّ
 
َٰٓأ َُٰكم م ِ  نلذاُس ٱ ي  ل ۡقن  لۡ  ن إِنذا خ  ع  َٰ و ج  نَث 

ُ
أ رٖ و 

َُٰكۡم ُشُعوٗبا  ذ ك    D. ن 

ْ  و                             فُٓوا ار  ب آئِل  ِِل ع     ق 

   

 

 

 2) ترسبوت سواميافاكه بنتوق حكومن كأتس 

  A. الي.ك 40دسبت سباثق 

  B. الي.ك  80دسبت سباثق 

  C. الي.ك 100دسبت سباثق 

  D. ي ماتي.درجم مسفا

   

ر نصافوان دامل كالغن اا سأورغ فرمارانت وينننكن فركهارمث  هللارسول  قصه
 .    هللارسول كن ارهن ايبا ممفرتيكخوك مري .باهم دغن سأورغ

ا دوغ اوليه ايسرتيث تنفدكان يغ قق اننولاتاو م ءيكومغادق مي تيسأورغ سوا
 (.عانفه لعنة )لمالكوكن سوم
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 :   قال هللا تعاىل 

 

 

 

 
 
 

 

 (3 ابة يغتس دتورونكن كفد فارا صح، ايات دأت فندافت جماهدمنورو

  A. ه دمسجد.برمجاعصالة  

  B. تعاىل. هللاالن جممبلنجاكن هرتا ك

  C. مالكوكن صالة سنة تهجد دان قيام الليل.

  D. ةالص نمنونايك سلساي سهيغض مغرب صالة تيدق فولغ كرومه سلفس 

   .جددمس عشاء

   

 

 

 

 

 

 

 (4 دأتس ؟يات نقث برداسركن اكفد ام كيت لقمان احلافاكه وصي

  A. .نيءال اورغ  هادفتر ده رن ق ممندغ تيد

  B. ارا.خكتيك بربي تيدق منيغضيكن سوارا

  C. عاىل.ت هللاق مغيغكري فرينته تيد

  D. .كيتيدق مالكوكن شر

   

 (5 زمان بين أمية ؟فد  أصلني القرءانجاض كق منونتوافاكه اوسها ا

  A. عده حنو القرءان.قافمبوكوان 

 َٰ اف  ع    ت ت ج  اِجعِ لۡم  ٱ  نِ ُجُنوُبُهۡم  ۡوفٗ ۡدُعوي    ض  خ  بذُهۡم  ر  عٗ ن   م  و ط  ا ا  ِممذ و  ا 
ز قۡ  َٰ ر    16ية أ دةالسج  سورة                                         ١٦ون  ُهۡم يُنفِقُ ن 

ل   ِ تُص   و  ِ دذ ۡر خ  ع  ل  ت ۡمِش ِف ك  ل ۡرِض ٱ لنذاِس و 
 
ر ًحاۖ إِنذ  ۡۡل   ل  ُُيِبُّ  ّللذ  ٱ م 

 18ية ان اقمسورة ل                                          ١٨ اٖل ف ُخورٖ ت  ُمۡ  ُكذ 
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  B. فننداءن تيتيق دامل القرءان.

  C. مصحف. غومفولن القرءان دامل ساتوف

  D. تفسري القرءان.علمو  فمبوكوان

   

 (6  هايال القرءانوم لعممفالجري  ئدهفا

  I. ن.رءالقا ياتيمغعمل دان مغحت داف

  II. .اتتف ندا القرءان دغن بتولهمي دافت مم

  III. قرءان.الكتاب هادف ان ترريولق ككلدافت منو

  IV. تفسري.عتبار درفد كضيضيهن علماء دافت مغمبيل ا

   

I،  II دان III . .A  

I  ،II دان IV . .B  

I ،III  دان  IV .C  

II ،III دان  IV    .   .D  

   

 

 

 (7 .سكتاب دأتي ريخ فاكها

  A. تنتغ عنصور بهاس. حبثنفر

  B. خي.تنتغ راويث يغ ترفراين ن جلسفن

  C. سدرهان. برصفةفنرغن معنى ايات 

  D. خغن مغناءي علمو كالم.بينفر

   

   

 فسري ابملأثورتكاتيضوري  كيم ترضولوغالقرءان احلتفسري 



5227/1  SULIT 

SULIT / PERCUBAAN SPM JPN KELANTAN 2020 - 5 -
 5227/1 

 :   هللارسول  قال  

 

 ؟  يغ برضاريس   رسول هللا يثحدغن  وافاكه مقصود فوت 
 

 

 
 

 
 

8) 

  A. ترفوجي. خالقأ مغهياسي ديري دغنيسرتي فارا ار ضركن اوجنيب مغن

  B. ايسرتي.-يق ترهادف ايسرتياءب اتنيب مثوروه اضر بربو

  C. موليا. خالقأبر يب مثارنكن سوفايا برصحابت دغن اورغ يغ ن

  D. باءيق.-رتي دامل كالغن فرمفوان يغ باءيقنيب ممرينتهكن اضر مميليه ايس

   

  

 

 

 

 (9   ه دأتس مروجوع كفد .......ئلسمثلساين قاعده ف

  A. التوكل.

  B. ب.الرتهي

  C. . بالرتغي

  D. املوعظة احلسنة.

   

   

 (10 اء يغ دسضين؟خريي علم-خريي ماناكه ، يغ انتارا يغ برايكوت

  A. .رينتهمد فقن كفمالكوكن كباءي

  B. وا علمو يغ اد دأتس موك بومي.ي مسمنخينتاء

  C. كوت.فا راس تايكي تنيلعلمو يغ دملكن عممغ

َمُل ال مُ   : قَاَل َرُسوُل اَّللهي    هللا عنه قَالَ ى  ي  َرَة رضَأِبي ُهرَ   َعن   ميني : َأك  اًنا  إيي َ يَ ؤ 
َسنُ ُهم  ُخُلقاا وَ  َيارُكُ َأح  يَ خي   )رواه الرتمذي(         هم  ُخُلقاا.ارُُكم  لينيَسائي م  خي

            
  

 

 نكلومبا ممبوات كباءيق-ماءنسي برلومبا مغضالقكن
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  D. يسو.ا تواكتيك تيمبولث سسوحديث  مغكاجي القرءان دان

   

   

 

 

 (11  دأتس اياله :حديث  وغنتمقصود فو

  A. كالغن حاكيم درفد ال كتياداءن علماء، مريك اكن مالنتيق افابي

   .جاهيلاورغ 

  B. هيل.فميمفني جامالنتيق اكن ك ري، مكران كتياداءن علماء

  C.  اضاي ضنيت.علماء سباكن مالنتيق  اورغ راماي ،فميمفنيال كتياداءن افابي

  D. كالغن حاكيم درفد  اكن مالنتيق اورغ راماي، فميمفنيان كتياداءن رك

   علماء.

   

 

 

 (12 يثحدطالح باضي فغرتني اصاكن مروفأتس داءن فرثات

  A. .د  ن  س  م  

  B. . د  ن  س  

  C. . اد  ن  س  ا  

  D. .د  ن  س  م  

   

  

ََذ النهاُس ُرُؤو ساا ُجههالا .......... ...  َحَّته إيَذا َلَ  يُ ب قي َعاليماا اَّته
 )متفق عليه(                                                               

  هللا  صحابة رسول  كن ناميغ دسوسون برداسر حديث نام باضي كتاب

 تن.خارا برتوروس
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 (13 .......فد يغ دسندركن  ك حديث له ايا وقوفمحديث  

   . .A ول اهللرس

  B. بة.صحا

  C. .عنيبتا

  D. تابع التابعني.

   

   

 

 

 

 

 

 

 (14 ريي دأتس ؟خ-ضلرن  يغ دبريكن كفد علماء يغ ممفوثاءي خرييكه افا

  A. احلاكم.

  B. احلجة.

  C. ظ.افاحل

  D. .احملدث 

   

 (15  ؟ فرض كفاية تنتوفاكن ساتو تونورلي مجوال بكه مغافا

  A. قي يغ حالل.زرب رسوماله بلي اي الجو

  B. فندافنت.  ممربي فلواغ منيغكتكن

  C. هيدوف كلوارض. طرفمغوبه 

  D.  رلوان مشاركت.فك هيوممن

   

 .ثحدي فراوي  صفة ليكيممي •

بواه  100000دان مغواساءي تيدق كورغ درفد  ظحفغم •
 .حديث
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 ؟دأتس  يلغ ماناكه ادب برجواغ سسواي دغن دالي ت،را برايكوانتا

 
 

 
 

16) 

  A. .برفاسوقن كرجااغت مس

  B. .اىلتع هللاران كبكرجا نية 

  C.  اضام. كفنتيغن   اكنمتامغو

  D. .وجيترف اءيق دانممفوثاءي كرتمفيلن يغ ب

   

 (17 ؟ دينلراشاء افل خن فد زما فضاواي النتيقنفروسيس فه يغ ماناك ت،وبرايك انتارا

  I. متودوض.

  II. .خوباءن فردامل نقالنتي

  III. .خصوصان كاليقن د كفاكرن

  IV.  اجي.ن فنتفن ضن داجوات حنصفغ

   

I  ،II دان III . .A  

I  ،II دان IV . .B  

I ،III  دان  IV .C  

II ،III دان  IV     . .D  

   

 (18 ماءنسي ؟دون متهادف رفد زمان عباسية ت ه كسن فركمبغن علموافاك

  A. شيعة.عتزلة دان ب مهذمالهري 

  B. وبوهكن.دت خلراجان ااجلند دان ديوان ديو

  C. متاتيك بركمبغ ماجو.ماساءين س دان تيوري 

ِ ٱُُيِبُّ    ّللذ  ٱ إِنذ  َٰتِلُ   ين  َّلذ بِ يُق  ف ٗ  ۦهِ يلِ ون  ِف س  نذُهم ُبنۡ ا  ص 
 
أ ۡرُصوٞص ك  َٰٞن مذ    ٤ي 

 4ة  أي الصف                                                                              
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  D. كانق بالجر.-ق كانقوه رنده دفركنلكن اونتسكول

   

   

 

 

 (19 . علمو ترسبوت اداله ةمان بين عباسيفد زلمو قتيكن عفرثاتاءن دأتس ممبو

  A. .يكفيز

  B. .اتيكمامت

  C. مي.اسرتونو

  D. .فراوبنت

   

   

 

 

 

 

 (20 ه كاندوغن كتاب ترسبوت ؟اكاف

  A. سورة فيليهن.-هيمفونن سورة

  B. مأثور. هارين يغ  ءادعهيمفونن 

  C.  إسالم.داملفرينسيف فمبهاروان 

  D. سلمني. امل خوانإرجواغن اساس ف فرينسيف

   

   

   
 

 

 م حسن البناماكارغن اإلل يالرسائل اداله حاصجمموع كتاب 

 اؤييت.رضن يقيوري تارت ترختوس  •

 س.مفكوارو سفرتي ت بهخيفتا التر •
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 B بهاضني
 (كهرم 80)
 جن سهاسؤال تمفأجواب 

    
(1    
 (a   
    :يكوتوءالن براان جواب سقرءان دباوه دال  ايةيتتلي دغنكاجي   

   

 (i مركه   [2 زول ايات دأتس .سبب نكن جلس [ 

   

 (ii دوغي حكوم انمغغ كلمة يس ليتولقرءان  دأتس؛ ا  أية   برداسركن  

  :  جتويد برايكوت  

      اخفاء حقيقي       -ا  

    صل مت بجوامد   -ب   

  للسكون مد عارض   -ت   

 ]مركه 4 [ قلقلة صغرى  -ث   

َٰنُ ٱ لذم      ١  لرذۡحم  ل ق      ٢  ن  ء اُقرۡ لۡ ٱع  َٰن  ٱخ  نس  هُ ع     ٣  ۡۡلِ    ٤  ي ان  ۡل  ٱ  لذم 
ۡمُس لٱ رُ ٱو    شذ م  رُ ٱ و    مُ نلذجۡ ٱو     ٥ۡسب اٖن  ِبُ   لۡق  ج  اِن    لشذ آء  لسذ ٱ و    ٦ي ۡسُجد    م 

ه  ر ف   ع   ع  و ض  و  ۡ ٱا  لذ    ٧  زي ان  مِ ل
 
ت طۡ أ ِف   ۡواْ  قِيمُ و    ٨  لِۡمزي انِ ٱ  غ 

 
ْ أ ۡزن  ٱ  وا   لۡو 

 ِ ل    لۡقِۡسِط ٱب واْ  ُتۡ   و  ۡر ٱ و    ٩  لِۡمزي ان  ٱِِسُ
 
ه  و    ض  ۡۡل ع   ض 

 
لِۡل ا    ١٠  ن امِ ا  فِيه 

ةٞ  َِٰكه  و  ف   ٱذ اُت    نلذۡخُل ٱ  
 
امِ ۡۡل يۡ ٱو    ع ۡصِف لۡ ٱُذو    ۡۡل بُّ ٱو    ١١  ۡكم  انُ لرذ   ١٢  ح 

ي ِ 
 
ِ   ف بِأ ب  ر  ٓءِ  ا  ء ال  ب اتُ ُكم  ِ ذ  ل ق      ١٣  نِ ك  َٰن  ۡۡلِ ٱخ  َٰلٖ   نس  لۡص  ص    ِمن 

ارِ ٱك   خذ ِ  ۡۡل آنذ ٱ ل ق  و خ   ١٤  لۡف  ارِٖج م     ١٥ارٖ ن نذ ِمن مذ
 ( 15-1أية   الرمحن )سورة                                                             
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 )iii هلئتسي مسامغا وقنتباضاميانكه خارا اودأتس،  فتيقند فكروجوع م 

 ]مركه 4 [ .روموسنن ن، داليل دابسرتا دغن هوراي ترسبوت  

   

   

 (b وت:يكلن براان جواب سوءاد وهدبا ثحدييت تلي دغن كاجي   

   
 
 
 
 
 
 

 )i هدباو  يسرضاريغ ب يثحد نغفوتوصود  مق رايكنوه  :  

ُت فييُكم  "       لُّواَأم َري ن َلن  تَ تَ رَك   ]مركه 2 [ "  م  ِبييماتُ ك  ما ََتَسه  ضي

 )ii  دان السنة انكن القرءجب منجاديوا مسالإ اومتسبب   دواترغكن  

 ]مركه 4 [ . ن دامل كهيدوفنافندو سباكاي  

 (iii  ليه القرءانن اوركه يغ داجنومسئللساين ثقاعدة ف  فتمأسنارايكن  

 ]مركه 4 [ ان السنة.د  

COVID-19: Netizen kecam individu dikuarantin tak bersyukur 
 

JOHOR BAHRU: Seorang pekerja Malaysia yang pulang dari Singapura dan 
sedang dikuarantin di sebuah hotel lima bintang di sini, dikecam netizen apabila 
dilihat tidak bersyukur dengan kemudahan yang disediakan terutama tentang 
makanan. Muat naik di akaun Facebooknya, seperti tidak diberikan pilihan 
makanan yang disukainya. 
 

Sumber : Berita Harian, Isnin 20 April 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

النيب     عنه ، ي هللا عن أِب هريرة رض تَ رَك تُ   ال قأنه    عن   :  
لُّو فييُكم  َأم َري ن َلن     ولُسنهُة رسو   ما: كيَتاُب هللا ِبيي   ُتم  ا ما ََتَسهك   َتضي
 اه مالك( و )ر                         لم . سليه و هللا صلى هللا ع
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)2    

 (a  ترايكولن باسوء بان دباوه دان جواالقرء ةايتلييت  ندغكاجي :  

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 (i مركه   [2 .دأتسساري ايات  كن اينيتثاتا [ 

 )ii كهمر  4 [ كفد اومت ماءنسي القرءان فنورونن دوا توجوانكن جلس[ 

 (iii ةمياف كليفد ستخاءن با خارا اكنثات رءان  دأتس؛الق  ة أي  نسركبردا  

  :  ت يكو ار ب  

َٰه   -ا    ٓ إِل     إِلذ ل 

ذ ب  ج      -ب     ٖل ل
 
أ   ۥ ۡيت هُ ر 

  لُۡمۡؤِمنُ ٱ    -ت   

ُ       –ث    ا ِف  ۥل   ]همرك  4 [ م 

    

    

َٰ   ل وۡ  نۡل ا ه  نز 
 
ا  أ َٰ   لُۡقۡرء ان  ٱذ     َع  

 
ذر أ ب ٖل ل َٰ   ۥۡيت هُ ج  ٗع شِ خ  ِ د  ت ص  ۡشي ةِ   ٗعا مُّ ِۡن خ  م 

ِ  ٱ تِلۡك     ّللذ َُٰل ٱو  ۡمث 
 
لِلنذ ُبه  ن ۡضِ   ۡۡل ي  اِس  ا  لذُهۡم  رُ ت  ل ع  كذ ُ ٱ  ُهو    ٢١ون   ف   ّللذ

ِ ٱ إِ   يَّلذ  ٓ إِ ل  َٰه   َٰلِمُ ل  ع   ۖ ُهو  ۡيبِ لۡ ٱ  لذ  ةِ  ٱو    غ  َٰد  ه  َٰنُ ٱُهو     لشذ   ٢٢  مُ يحِ لرذ ٱ  لرذۡحم 
ُ ٱ  ُهو   ِيٱ  ّللذ ٓ   َّلذ هُ   ل  إِلذ  َٰه   لُِك ٱ  و  إِل  َٰمُ ٱ  وُس لُۡقدُّ ٱ  لۡم  ل   لُۡمۡؤِمنُ ٱ  لسذ

ۡيمِ لۡمُ ٱ زِيلۡ ٱ  نُ ه  ُ  لُۡمت ك  ٱ  ۡۡل بذارُ ٱ  زُ ع  ِ َٰن   بۡ سُ   ب  ِ ٱح  ُ   ّللذ ي ا  مذ  ُهو    ٢٣ن   ۡۡشُِكوع 
ُ ٱ َٰلِقُ لۡ ٱ  ّللذ ۖ ٱ  ۡل ارِئُ ٱ  خ  ُِر و  ُ    لُۡمص  ۡسم  ٱل 

 
ٓ ۡۡل ى ۡلُۡ ٱ  ءُ ا َٰ ِ   ۡسن  ب  ُ يُس  ل  ِف م    ۥُح  ا 

َٰ ٱ َٰو  م  ۡرِض  ٱو   تِ لسذ
 
زِيزُ ٱُهو   و   ۡۡل   24-21ية  شرحلارة سو   ٢٤ ۡۡل ِكيمُ ٱ لۡع 
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 (b توب سوءالن برايكدباوه دان جوا ثيدحتلييت  دغن كاجي:  
  

 

 )i  تبرايكو يثدحفوتوغن جلسكن مقصود:   
َانُ "     "  هللاي  بييلي  سَ َهاُد في  َوال ي َّللهي  ابي اإلي   ]مركه 2 [ 

 )ii مركه 2 [ مغافاكه سأورغ مسلم فرلو منجاض إميانث؟[ 
  

(iii مركه 2 [ . نفسوبيدغ هاد دامل برج  جلسكن خارا[ 

    

    

َأِبي   َرضي ذَ َعن   هللاُ ر ٍّ  قَالَ عَ   َى  ق ُ ن ُه   : َرُسولَ يَ ل ُت    اَّللهي          َُّأي  ،
َّللهي َماُل َأف َضُل قَاَل : اإلي َ ألع  ا  هللاي . بييلي اُد في سَ هَ ال ي وَ اُن ابي

 ق عليه( ف)مت                  
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(iv يالبفارا تونتوتن جهاد ترهادف كه افا  مرب دأتس،برداسركن سو      
 ]كهر م  4 [ .دأتسمسائله   دامل مثلسايكن  
    
    
    
(3    

 )a   
 (i  ايكوتفغرتني  اصطالح  برثاتاكن : 

 وحي -أ
 رأيلتفسري اب -ب

 
 

 ]هك ر م  4 [
 (ii  حنو بهاس  دةبت دامل فمبوكوان قاعرليتوكوه علماء يغ ت دواياتاكن  
 ]مركه 2 [ . ى بن أيب طالبخليفة عل مان عرب فد ز  

Kerajaan akan majukan tanah terbiar 
 

PUTRAJAYA: Kerajaan akan mengenal pasti tanah milik kerajaan yang 
terbiar untuk diusahakan dengan projek pertanian.  Menteri Hal Ehwal 
Ekonomi, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, berkata ketika ini, terdapat 
banyak tanah kerajaan yang terbiar dan tidak dibangunkan, selain tiada 
perancangan khusus untuk membangunkan tanah itu dalam masa 
beberapa tahun akan datang. 

 “Tanah ini akan diteliti oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 
untuk kita lihat bagaimana kita boleh bangunkan dan memberi peluang 
kepada petani serta pekebun bagi menjalankan pertanian berskala kecil, 
sekali gus meningkatkan produktiviti dan hasil pertanian.  “Kita tidak 
dimaklumkan mengenai keluasan tanah itu tapi menurut maklumat awal, 
terdapat banyak tanah kerajaan yang tidak dibangunkan selama ini dan 
tiada rancangan pembangunan pada masa akan datang. 

Sumber : Berita Harian, Jumaat 3 Mei 2019 
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 (iii مركه 4 [ بوت اداله بنر رسءن تثاتان فر، بوقتيكداتس راخباداسركن فتيقن رب[ 
 الجري.اندا فان يغ ميسباضا  

   

   

 )b   
 )i  هللاتيندقن رسول جلسكن سيكف دان   ان رء منرميا وحي القبيالافا  
 ]مركه 2 [ .سبحانه وتعاىل هللافد در  

 (ii رسول اهلل يكن اوليهافان يغ دسامرءلقن اربيثف خارا دواكن جلس   
 ]مركه 4 [ .مانثفد ز  
 (iii ول اهللسدتوضسكن اوليه رتوكوه علماء يغ  دوااتاكن ث  ضاي سبا  
 ]همرك  2 [ .ر القرءاناجفغض اتن  

 (iv  مركه 2 [ ري.بن كثا سريفتلوضي كتاب ودوتميثاتاكن دوا[ 
    

Keaslian al-Quran terjaga selamanya 

Al-Quran adalah satu kitab mukjizat. Ia diturunkan ketika ada ramai pujangga 
dan penyair serta ahli sastera bahasa di Tanah Arab. Ayat al-Quran disusun 
dengan begitu indah sehinggakan bahasanya tidak dapat ditandingi penyair 
dan pemuisi Arab pada ketika itu. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad) 
Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun demi mendatangkan 
sesuatu yang sebanding dengan al-Quran, mereka tidak akan mampu 
mendatangkannya walaupun mereka saling membantu.” (Surah Al-Isra’, ayat 
88) 

Tidak akan ada makhluk yang mampu malah mustahil untuk mendatangkan 
sebuah kitab serupa dengan al-Quran sekalipun digabungkan seluruh manusia 
dan jin. Pastinya keupayaan makhluk tidak akan boleh menyamai perkataan 
Maha Pencipta. Allah SWT mencabar mereka yang masih meragui keaslian al-
Quran untuk menghasilkan sepuluh surah yang setanding al-Quran. 

Sumber : Harian Metro Khamis, 23 Mei 2019 
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)4    
 (a   

    (i برايكوت : ح رتني  اصطالفغ كنتاثا 
 ح يحص يثحد  -أ

 ف عيض حديث -ب

 
 
 

 ]مركه 4 [
 (ii كهمر  2 [ ةدراي حديثعلمو ركمبغن سبب برالكوث ف ادو نكاتاث[ 
 (iii  اكن تثا دا علة.مستيله تيا يحصح حديثشرط سسواتو ساتو ساله   
 ]مركه 4 [ . ريي علةخ دوا  
    
 (b   
 (i  ،ءاملعن ناخونتوهي فغوربباضاميانكه اندا منسباضاي سأورغ فالجر   
؟ حديثدامل ممفالجري  حديث    ]همرك  2 [ 

  

 

 (ii يغ فرلو قن بركسناتو تيندداسركن معلومة دأتس، خادغكن سرب   
  مسجد دانكن دستياف دافت دأد رسبوت تفروضرم  ضرا ندالكوك  

 ]كهمر  4 [ سوراو.  

 (iii  خاري"الب صحيح حديث كتاب"دوا ميتودولوضي جلسكن 
 

 ]همرك  4 [
    
    

(5    

Institusi masjid dan surau pada masa kini telah memainkan peranan 
yang penting dalam penyeberan hadis. Kebiasaannya pengajaran hadis 
berlangsung selepas waktu subuh atau antara maghrib dan isyak. Akan 
ntetapi, tidak dapat dinafikan bahawa masih banyak lagi masjid dan 
surau yang tidak menawarkan pengajian hadis. 
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 (a كاءندويمفا كيغ دتالوت كلوارض د موصه برمقازنيارهي جزمن   

  لوارض.رغ اهلي ككماتني ساله سأو ببكندس  
 (i مركه 2 [ منزيارهي جنازه؟ان اكه توجوفا[ 
 (ii مركه 4 [ .نديؤيدويرهادف ات زهازيارهي جنكلبيهن من دوا لسكن ج[ 
 (iii اءن اورغ نق كضواونتوكن يايغ دسد تفمت توواله سام اياكمودهن عو  
 ]كهمر  4 [ .امعوهن كمودناءن ن فثاهلضوكس دواراماي. جلسكن   

    

    
(b  ل اهللليه رسواو دسوكاءيغ ساغت كن عملن يفارومصدقه بر    .  
 (i قه.دني صغرتتاكن فثا   

 

 ]همرك  2 [
 (ii مركه 4 [ قه.دصاال فهليه مروسقكن عملن يغ بو دوا لسكنج[ 

   

 

 (iii سيتواسي سكرياث كفد مشاركت اكن برالكو  ا يغراملكن فركار  
 ]مركه 4 [  .كنقسانادلفت داتيدق  دأتس   
    

Terdapat tiga ciri utama dalam kepemimpinan Rasulullah SAW iaitu 
wawasan yang jelas, nilai baik dan daya kekuatan. Pemimpin yang 
mempunyai wawasan jelas memiliki kemampuan berfikir dalam pelbagai 
pendekatan bagi mencari alternatif serta mampu memperjelas atau 
memperhalusi sesuatu yang abstrak kepada yang nyata. Memimpin orang 
lain dengan nilai kasih sayang, teladan serta mempunyai nilai integriti dalam 
diri. Memiliki daya kekuatan hingga mampu menggerakkan orang lain serta 
mempunyai daya tahan fizikal dan mental. 

Sehubungan itu, wajar kita melatih generasi muda supaya mempunyai nilai 
dan ciri kepemimpinan yang mampu mengurus diri serta mempengaruhi 
orang lain di sekelilingnya. Selain itu, mereka juga hendaklah didedahkan 
kepada sirah Rasulullah SAW supaya menerapkan dalam diri sifat 
bertanggungjawab, amanah, seperti ditunjukkan Baginda SAW untuk 
menjadi pemimpin hebat di masa depan. 

              Sumber : Berita Harian, Ahad, 27 November 2016 
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(6    

 (a   
 (i يضاب فميمفنيسسأورغ  اوليه غ فرلو دماءينكني ننفرا دوااتاكن ث  
 ]ركهم  2 [ .ضاران بيلن فوليتيك سسبواهمني كستامنجا  

 (ii سيستم  دميوكراسي  دغن سيستم  اتارأن ذاءنفربي دوا   جلسكن  
 ]همرك  4 [ ورى.ش  
 (iii اونتوق خونتوهيندا يه ابولوي يغ ريس املربادشيخ اوسها  دوا رغكنت 

 

 
 ]كهمر  4 [ بهاس عرب. يءمغواسا  
    
    
 (b   
 (i تورة. جلسكن دوا فكفد زمان أميه إسالم تله بركمبغ دغن لواس دعو  
 ]مركه 4 [ يغ ممفرخفتكنث  

  

 

 (ii  يف اوليهتنتغ خابرن يغ اكن دهادبرفندوكن فرثاتاءن دأتس، راملكن  
 ]مركه 4 [  ه إسالم.ن دعوم دامل فثيرباومت إسال  

 (iii يث.خبوريدغ يغ دفلباضاي بدامل  سومبغن محكا دوان ايكسنر 
 

 ]مركه 2 [
    
  - متتوءالن سس تكر-  

 

Pada masa kini, dakwah islamiah memasuki era baru peralihan zaman. Umat 
islam sedang berada pada era yang dikenali sebagai ‘masyarakat terbuka’. Arus  
globalisasi dan revolusi dalam bidang komunikasi dan teknologi maklumat 
menjadikan masyrakat bersifat terbuka satu realiti. 


