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   Aبهاضني  

 ]مركه 20[

 سوءالنمسوا  جواب

 

 

 

 

 

 يغ بركاءينت دغن اسباب النزول آيات دأتس ؟ فرثاتاءنيكوت يغ ماناكه اانتارا يغ بر 1
 A عرب بدوي مملوق اسالم كمدين مرتد سكومفولن 

 B اضق اونتوت مثاهوت سروان هجره-سبيلغن صحابة تراضق 
 C  مقصود الرمحن   اهوتتيدق  فورا-برفورايغ  قوم مشركني فرسوءالنمنجواب 
 D  كماتني سلفسماءنسي  مغهيدوفكنمراضوءي ككواساءن اهلل يغ بوليه  خلفبن أبي 

   

 يغ بتول فادننيكوت  يغ ماناكه اانتارا يغ بر 2
 A مميليقي كقواتن فيزيكل يغ لوار بياس دميدن جهاد. معونة 
 B تربغ دان سباضايث. كافلحنس  درفدترسالمت  استدراج 
 C توغكت اهلي سيحري فرعون منجادي اولر سيحري 
 D اجتهاد سأورغ جمتهد. كرامة 

  
 

 حكمه دشريعتكن حكوم قذف دان لعان ؟ افاكه 3
 I  دامل مشاركت فوموسوهنمغيلقكن 
 II منجاض مرواه دان كحرمنت ديري 
 III مغيلقكن الهريث انق لوار نكاح 
 IV تغضكروكونن رومه  منجاض 
 A II ,I  دانIII 

 B II ,I  دانIV 
 C III ,I  دانIV 
 D III, II  دانIV 

وََ
َ
نَسَٰنَ ٱلَۡمَيََرََأ بنِٞيََۡۡلِ َوََخِصيٞمَمُّ َِمنَنُّۡطَفٖةَفَإَِذاَه  نَّاََخلَۡقَنَٰه 

َ
َب٧٧ََأ َََوََضَ ََونَِِسَ ََلَاََمَثٗلا

َََۥ َخۡلَقهَ  ََرِميٞمََۡلِعَظَٰمََٱَقاَلََمنَي ۡۡحِ َ(78-77َ:يسََ)َ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  ٧٨ََوِِهَ
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   تنفامنولق انق يغ دكندوغ اوليه ايسرتيث  سأورغ سوامي تيدق مغاكوءي اتاو   

 لعنة )لعان( سومفهمالكوكن   
 بنتوق حكومن كأتس سوامي ترسبوت؟ افاكه 4

 A  اليك 80دسبت سباثق 
 B  كالي 100دسبت سباثق 
 C  ماتي مسفايدرجم 
 D دحكوم بونوه 
   

 لعان؟ سومفه درفديكوت يغ ماناكه كسن اانتارا يغ بر 5
 I سوامي بوليه بركهوين مسوال دغن بكس ايسرتيث دغن عقد نكاح يغ بارو 
 II  عانل سومفهايسرتي  اكن دكناكن حكومن حد زنا جك تيدق منولق تودوهن دغن 
 III  برسومفهسوامي يغ  درفدنسبث  ترانيفلعان  سومفهانق يغ دنافيكن دامل 
 IV هوبوغن سوامي ايسرتي ترفوتوس 
 A II ,I  دانIII 

 B II ,I  دانIV 
 C III ,I  دانIV 
 D III, II  دانIV 

   
  سبدا رسول اهلل 6

 
 

  
 يغ برضاريس اياله فركاتاءنمقصود  

 A ان كتنغنكصيحنت د 
 B  كالفغنكصيحنت دان 

 : نعمتان مغبون فيهما عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال ، قال النيب 
. الصحة والفراغكثري من الناس 

 ) رواه البخاري (
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 C كبنرن دان كبهاضياءن 
 D كبنرن دان كسنغن 
   

  وغ دامل كاتيضوري التفسري بالرأيترضول 

 غ مندامل تنتغ القرءان دان السنةدتوليس برداسركن كاجني ي 

 علمو فقه دان خريتا اسرائيلياتتنتغ علمو كالم   فربينخغنقكن وتيدق مماس ,  
 كتاب  خصوصدأتس اياله خريي  فرياتاءن 7

 A  ظالل القرءان يفتفسري 
 B  حلكيماتفسري القرءان 
 C  كثريتفسري ابن 
 D تفسري القرطيب 
   

 القرءان؟ نتفسريڤشرط اونتوق منجادي -انتارا يغ برايكوت يغ ماناكه شرط 8
 I ماهري دامل اسباب النزول 
 II  تصوفعلمو ماهري دامل 
 III  ءاتاعلمو قرماهري 
 IV  بالغةماهري دامل علمو 
 A II ,I  دانIII 

 B II ,I  دانIV 
 C III ,I  دانIV 
 D III, II  دانIV 

 
 

 ردة. ففرغنحافظ دامل  فاراالقرءان دسببكن كماتني راماي  فغومفولن 
 ترسبوت برالكو؟ فركمبغنزمان ماناكه  فد 9

 A   زمان نيب حممد 
 B زمان صحابة 



  5227/1 

4 
 

 C زمان عباسي 
 D زمان اموي 

 

 
  

  
وَۡحََٰ"  نفركتاءبرداسركن ايات دأتس,  10

َ
 كفد" مروجوع ََوأ

 A االهلام الفطري 
 B  الغريزياالهام 
 C بيسيقن شيطان 
 D  فانتساشارة 

   

 انتارا تفسري القرطيب دغن تفسري القرءان احلكيم اياله   ماءنافرس 11
 A ا دان ممربي كرتغن يغ سدرهانا.دموالكن دغن معن 
 B ابملأثورضوري تفسري ترضولوغ دامل كات. 
 C دان موده دفهمي. فرتغهنفت يبرص 
 D تفسري بربنتوق حركي. فندكنت 

 
  

 :بريكوت حديثيغ بتول بركاءينت اصطالح  فادنن فيليه 12
 A رسول اهلل حديثرغكاين  سند 
 B فراويكاين ماللوءي رغ حديثمثندركن  اسناد 
 C حديثاورغ يغ مروايتكن  مسَند 
 D حديثنام سجنيس كتاب  مسِند 

 حسن ؟ حديثايت دكتضوريكن سباضاي  حديثسسواتو  مغافاكه 13
 A سندث تيدق برمسبوغ 
 B ملمفاوت جاهيل يغ بوكن برصيف فراوي 
 C ضابطت عادل دان يغ مميليكي صيف فراوي 
 D ضابطت سضي صيف دري مسفورناكورغ  فراوي 

وَۡحََٰ
َ
ِنَََلَّۡحلَِٱَربَُّكَإََِلَََوأ

َ
ِِذيٱأ َبالَِٱِمَنَََّتَّ َجرَِٱب ي وتااََوِمَنََۡۡلِ وَنََلشَّ اََيۡعرِش  ٦٨ََوِممَّ
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 كخوالي ضعيف حديثبرايكوت اداله شرط برعمل دغن  14

 A األعمال فضائليغ بركاءينت دغن  حديث 
 B  نص شرع يغ صحيح فدادا  ضعيف حديثمفهوم 
 C يغ صحيح سهاج حديثبرتنتغن دغن  ضعيف حديث 
 D ضعيف حديثكصحيحن كتيك برعمل دغن  مغهارفكن  
   

 مقطوع ؟ حديثبرعمل دغن  حكوم افاكه 15
 A كات تابعني-تيدق بوليه دجاديكن حجه كران اي هاث كات 
 B تيدق بوليه دجاديكن حجه كران سندث ترفوتوس 
 C بوليه دجاديكن حجه تتايف تيدق بوليه برعمل دغنث 
 D بوليه برحجه دان برعمل دغنث 
   

 يغ منوجنوقكن سنة برمسافري. فرثاتاءن فيليه 16
 A منزيازهي اورغ ساكيت 
 B فرهنتني كفوالو ملنخوغ 
 C مكةمنونايكن حج دان عمرة د 
 D  باتس عورة منجاضمنونتون سوكن يغ 
   

  كخواليادب مساس برمسافري -يغ برايكوت ادب 17
 A  بركومفولنمسافر   افابيالملنتيق سأورغ كتوا 
 B فرجالننيت اهلل ددامل سنتياس مغيغ 
 C اهلل كفددعاء  اثقكنممفرب 
 D  وقتو مامل فد فولغتيدق 
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 رعية. كفد كمودهن عوام فلباضايءن مثدياكن انتارا برايكوت يغ ماناكه توجوان كراجا 18
 A  اورغ راماي ترهادف  كفريهاتيننمنوجنوقكن 
 B دغن باءيق منجاضاورغ راماي  سوفايا 
 C اونتوق مموده دان مثنغكن اورغ راماي 
 D اونتوق منيغكت طارف هيدوف رعية 
   

 ؟فمرينتهنثزمان  فدباضامياناكه سيدنا ابو بكر الصديق ممليهارا اضام  19
 A سبيدغ تانه اونتوق فقري ميسكني ممفراونتوقكن 
 B رت تنتغ كباجيقن اورغ بةكن اسالممغمبيل ب 
 C منوليس دان ممبوكوكن القرءان 
 D ممرغي ضولوغن مرتد 
   

  يكوت يغ ماناكه سومبغن ابن سينابرا فرثاتأنيغ ماناكه انتارا  20
 A بيدغ فرماسي ممفلوفوري 
 B  األرضمغحاصيلكن كتاب صورة 
 C  رتونومي دبيت احلكمةسا فثليديقنمغتواءي 
 D تيضتيوري مغريا كلواسن سضي  ممفركنلكن 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



  5227/1 

7 
 

   B بهاضني

 ]مركه [80

 . سهاج سوءالن امفت جواب
 

1 (a) فرمان اهلل سبحانه وتعاىل 

   
 
 

 
  (i) .مركه 2[ جلسكن سبب نزول ايات دأتس[ 

  (ii) ويد باضي ايات يغ برضاريس دباوهثاتاكن حكوم جت  

   (a)  
 

   (b)  
 

   (c)  
 

   (d)                                              4] مركه[                                                   

      

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

  (iii) رفد اهللري بوكن داوسهاث سندي سلمه مندعوا كجاياءنث اداله حاصيل . 

كموكاكن فاندغن  ؟سلمه بركات دميكني كهواجر ،دأتس سيتواسيبرداسركن    
 يل دان روموسن.اندا برسرتا هوراين , دل

َٰنَ ٱ ۡرَءانََٱَعلََّم١ََََلرَّۡحَم نَسَٰنََٱَخلََق٢ََََلۡق  ََعل٣َََََّۡۡلِ َٱ٤َََۡۡلََيانََٱَمه  ۡمس  ََلَّۡجمَ ٱو٥ََََِِب ۡسَباٖنََلَۡقَمرَ ٱوَََلشَّ
َجرَ ٱوََ ََلشَّ َداِن َمآءََٱو٦َََيَۡسج  ََلسَّ ََوَوَضَع ٧ََلِۡمزَيانََٱَرَفَعَها ََ َِِْف ََتۡطَغۡوا َّلَّ

َ
٨َََْلِۡمزَيانَِٱأ وا قِيم 

َ
َلَۡوۡزنََٱََوأ

َِ واََْۡلقِۡسِطَٱب ِِۡس  ۡرَضَٱو٩ََََلِۡمزَيانََٱَوََّلََّت 
َ
نَاِمََۡۡل

َ
١٠َََوَضَعَهاَلِۡۡل
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 ]مركه [4     

 (b)  سبدا رسول اهلل 
 
 
 

 

  (i)  مركه 2[ يغ برضاريس. حديث فوتوغنثاتاكن مقصود[ 

  (ii)  عبادة.   اسفيكجلسكن دوا عملن يغ برتنتغن دغن اجرن القرءان دان السنة دري                                                                       
 ]مركه [4                                                                            

  (iii)  دامل مثلسايكن مسئله منوروت القرءان دان  الرتغيبجلسكن دوا توجوان قاعدة
 ]مركه [4                                                                     السنة.

      

2 (a) عاىل فرمان اهلل سبحانه وت  

   
 
 
 
 
 

 

  (i) ويد بريكوتتوليسكن خونتوه كليمه باضي ستياف حكوم جت  

   (a) اظهار حلقى  

   (b) اخفاء شفوي  

   (c)  ارض للسكونعمد  

   (d) مركه [4                                         قلقله صغرى[       

      

وَرة َ َََٰس  ََءاَي ٓ َفِيَها نَزَۡلَا
َ
ََوأ ََوفََرۡضَنََٰها نَزۡلَنََٰها

َ
َأ وَن ر  َتََذكَّ ۡم َلََّعلَّك  ََبي َِنَٰٖت انَِيةَ ٱ١َتِۢ اِنَٱوَََلزَّ َلزَّ

َْٱفََ وا فَةَِِٞفَدِيِنََۡجِِل 
ۡ
َرأ مَبِِهَمَا ۡذك  خ 

ۡ
ةََٖٖۖوََّلَتَأ ِماْئََةََجِۡلَ َمَا ِۡنه  ََوَِٰحٖدَم  َّ َِٱُك  نت ۡمَت ۡؤِمن وَنََّللَّ إِنَك 

َِ َِٱب ََعَذابَََٓأۡلِخرِٖۖٱَۡۡلَۡومَِٱوَََّللَّ ََوۡليَۡشَهۡد َِن َم  ََطآئَِفةٞ َما ۡؤِمننِيََٱه  اِنَٱ٢ََلۡم  ۡوََلزَّ
َ
َأ ََزانَِيًة َإَِّلَّ َيَنِكح  ََّل

َوََ ۡۡشَِكةا انَِيةَ ٱم  ََلزَّ َٰلَِكَلََعَ َِمََذ ر  وَح  ۡۡشِٞكَۚٞ ۡوَم 
َ
ََزاٍنَأ َهآَإَِّلَّ ۡؤِمننِيََٱََّلَيَنِكح  ٣ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََلۡم 

(3-1َ:اَلورَ)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  

َرَ ةَ يرَ رَ يَه َنَأبَ عَ  ََأنهَ َملسو هيلع هللا ىلصبينَالنَ ،َعَ َنهَ هللاَعَ َيَ ض  
 
ْينََال َق ْمر 

 
ْمَأ

 
يك َف 

ت 
ْ
ك ر 

 
وا:َت

ُّ
ل ض 

 
ْنَت

 
َل

م َ ه  ْمَب 
ت 
ْ
ك سَّ م 

 
َرَ  اماَت

 
ة نَّ َهللاَوس  اب  ت  َ:َك  َس  َهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَ.َول 

 )رواهَمالك(ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ       َََََََ
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  (ii) ،مركه 2[ حمصن؟ غرينا افاكه حكومن باضي فنز برداسركن ايات دأتس[ 

  (iii) .مركه 2[ ثاتاكن فغرتني قذف[ 

  (iv) .مركه 2[ جلسكن فغاجرن ايات دأتس[ 

      

 (b)  سبدا رسول اهلل 
 
 

 

 

  (i)  ماءنسياوليه  دلوفاكنثاتاكن دوا نعمة يغ سريغ  دأتس، حديثبرداسركن. 

 ]مركه 2[    

  (ii)  فالجرسوك ممبواغ ماس دامل كالغن  فربواتنمغاتسي  خارا أمفتسنارايكن. 

 ]مركه [4    

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  (iii) هورايكن ساتو لغكه اونتوق مغاتسي مسئله سرتا  ركن سومرب دأتس،برداس
 ]مركه [4                                                     خونتوه دان روموسن.

      

3 (a) :تعريفكن ايستيلة بريكوت 

  (i) مركه 2[ وحي[ 

  (ii) مركه 2[ تفسري بالرأى[ 

      

 ري  ث  ا ك  م  يه  ف   ون  غب  م   ان  ت  عم  : ن    يب  الن   ال  ، ق   ال  ا ق  نهم  هللا ع   ي  ض  ر   باس  ع   ن ابن  ع  
 واه البخاري () ر                                       . غ  را  والف   ة  ح  الص   اس  ن الن  م  
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 (b)  مركه [4 علوم القراءن ممفالجريفائده  دواهورايكن[ 

 (c)  صحابة اونتوق منتفسري القرءان. فاراوناكن اوليه دض ه يغدقاع دواجلسكن 

 ]مركه [4     

 

 

   
 

 

 

 (d)  إسالم رناج دغن برعمل كاكل ترسبوت اديسض مغافاكه, دأتس اتأنثفربرداسركن 
 ؟ كهيدوفن دامل

 ]مركه [4     

 (e) معترب؟دان  تفتفغرتني اية مكية دان مدنية برداسركن ماس اداله لبيه  مغافاكه 
 ]مركه 2[     

 (f) .مركه 2[ ثاتاكن دوا بنتوق اية مدنية دغن تفت[ 

      

4 (a)  مركه 2[ مرفوع منوروت ايستيله. حديث فغرتنيثاتاكن[ 
 (b)  بريكوت: يغ حديثجلسكن حكوم برعمل دغن  

  (i) مركه 2[ حسن حديث[ 
  

 

 

 

 

(ii) مركه 2[ مقطوع حديث[ 

 

 

 

 

 

 (c) اومت إسالم  منيمفااكن  رايكن عاقيبة يغهو دأتس، اتأنثرفكن برداسر
 ؟فاكاي ك تيوري ترسبوت دترميادمليسيا ج

 

 ]مركه [4 

 

    

Gadis sunti berusia 12 tahun dicekup berzina kerana tidak dapat 

membendung hawa nafsu. 

Sumber: Berita Harian Online 

Pergerakan Anti Hadis di Malaysia dipelopori oleh beberapa 

orang individu yang mengemukakan teori bahawa ajaran Islam 

hanya mencukupi dengan berpandukan kepada al-Quran dan 

kajian saintifik akal sahaja. 
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 (d) ن غد حديثإسالم اونتوق مماهمي  فالجربوليه دالكوكن اوليه  اوسها يغ دواكن ترغ
 ]مركه [4                                                                         لبيه مندامل؟

 (e) مركه 2[ اب"."كذ فراوين يغ دمقصودكن دغ افاكه[ 

 (f) مركه 2[ منت. فد موضوع حديثريي ثاتاكن دوا خ[ 

      

5 (a) ساله كماتني دسببكن كدوكأن دتيمفا يغ كلوارض مالوت برمقصود جنازه منزيارهي 
 .كلوارض اهلي ساورغ

  (i) مركه 4[ .جنازه منزيارهي ادب تامف سنارايكن[ 
  (ii) مركه 4[ .ماتي سي كلوارض كفد زهجنا منزيارهي كلبيهن دوا جلسكن[ 

 (b) مركه 4[ .عوام كمودهن منجاض اونتوق كهلغ دوا جلسكن[ 

 (c) مركه 4[ .عوام كمودهن اهلكونأنفث كسن دوا هورايكن[ 

 

 

 

  
                                

 
 
 

 

 

 (d) روكون ينسيفرف افليكاسيكنمغ دافت اندا امياناكهباض ،دأتس اتأنثرف كفد مروجوع 
 امان؟ يغ مليسيا ارانض سبواه ودكنموج يباض ترسبوت ارانض

 ]مركه [4     

      

6 (a) مركه 4[ .الراشدين خلفاء زمان فد اخلراج ناديو فرانن دوا كنترغ[ 
 (b) (i) مركه 2[ .إسالم نفركمبغ كنممنتيغ عباسية دان أمية نكراجاء بوقيت جلسكن[ 
  (ii) زمان فد رالكوب يغ علمو كماجوان سجاره درفد اجرنفغ دوا هورايكن 

 .عباسية دان أمية بين نكراجاء

 ]مركه 4[     

Prinsip Rukun Negara 

 

-Kepercayaan Kepada Tuhan 

- Kesetiaan Kepada Raja dan Negara 

- Keluhuran Perlembagaan 

-Kedaulatan Undang-undang 

-Kesopanan dan Kesusilaan 
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 (c) مركه 2[ .اهلل رمحه الشافعي االمام كريا حاصيل دوا ناماكن[ 

 (d) يهضيض يغ إسالم فجواغ مروفاكن محكا.  

  (i) مركه 2[ .بلياو فريبادي صيفت دوا سنارايكن[ 

  (ii) مركه 2[ بيدغ. فلباضاي دامل بلياو نسومبغ جلسكن[ 
 

      

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

(e) دامل توكوه وهنكسوغض ونتوهيمنخ اندا اراخ هورايكن ،دأتس تبرداسركن معلوم 
 ]مركه [4                                                 .كهيدوفندامل  علمو ممفالجري

      
 
 
 
 

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 

 
 

 

Ibnu Sina 

Keistimewaan beliau ialah berkemampuan dalam menggabung jalin 

kesepaduan antara ilmu yang saling berkaitan bagi seorang doktor. 

 


