
A نيضبها  

 ( 20 مركه )

2 سوءالن دان 1سوءالن   

دباوه. اريسضبر يغالقرءان ايات  فوتوغن  ضي با سوغ كو تفمت حكوم جتويد د نكتوليس  

القرءان ايات فوتوغن حكوم جتويد لغنبي   

ِن فََمۡن أَۡظلَُم   ِ ِممَّ  1 َكِذٗبا                                              ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱّللَّ

 2 َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ ٱۡلُمِضل ِيَن عَ ُضٗدا    

 

 4 سوءالن دان 3 سوءالن

 دباوه اريسضبر يغالقرءان ايات  فوتوغن  ضي با سوغ كو تفمت دف اءنخارا باخ نتوليسك

اءنخارا باخ القرءان ايات فوتوغن  نغبيل   

 3 فَُسُكۡم َوأَۡهِليُكۡم نَاٗرا                                           أَن اْ قُو   

ۡيفِ   تَا ِء وَ ٱلصَّ ِفِهۡم ِرۡحلَةَ ٱلش ِ  4 إِۦلَٰ

 

 6 سوءالن دان 5سوءالن 

 برايكوت اتأنثفر نغد سسواي غتوليسكن حكوم جتويد ي

  شرط تياد سكون. نغدحروف همزة  سفلسحروف مد ترلتق .   5

  اية. ىبوليه مروسقكن معن يغكليمه  دفاءن خسام سكالي ممربهنتيكن با غدالر.   6

 8 سوءالن دان 7سوءالن 

 بتول. يغ فنجوا نغد غكوسو تفمتايسي 

 كتيك وصل. كلمةغ دهوجواتاو  تغهد _________ اياله حروف قلقلة   رىعص.   قلقلة 7

 ام.غادحركة برسرتا  6قدر  نغد خدبا________ .   مد الزم حريف 8



 

 12 سوءالن هيغض 9سوءالن 

 .ن دباوهكدسديا يغ فنجوا ممليه نغد غكوسو تفمتايسي 

 مرفوع كفاية صفر معتزلة القرءانعلوم  شيعة

 

 القرءان. غنبركاءينت د يغدان علمو  وسوننثفرونن ، فنو يضسالقرءان دري  غممبحثكن تنت يغ.    علمو 9

 

 كوان اتاو تقرير.فغابواتن ، دان فركاتاءن ، فر يضسرسول اهلل دري  دفكركن ددسن يغحديث .  10

 

 .دري كوتا َصْنَعاءبراصل  يغيهودي برنام عبد اهلل بن سباء  غداساسكن اوليه سأور يغ.  الرين 11

 

 م.سالإاومت  ضيبا فنجيكواساتو  كنفامروروسن جنازه فغو.  12

 

 16 سوءالن هيغض 13سوءالن 

 .بتول يغ فنجوا نغد غكوسو تفمتايسي 

را فاممودهكن دتورونكن اوليه اهلل   بوقيت بهاوا القرءان يضايسباانسور اداله  -ارا برانسورخسنزول القرءان  فنتيغنك.  13

 القرءان. لكنمغمدان  _________صحابة 

 دان دراية سرتا سند دان منت. _______علمو حديث  كاجيغم يغاحملدث اياله علماء     14.

 اهلل كرنياكن. يغ _________ نغداهلل اكن سنتياس برشكور  لغنم يغ غ.   سسأور15

 كسنث دان  كنغهيلغمسن دوسا ، فغهافواتاو مموهون  ________استغفار برمقصود مموهون .   16

 كجاهنت. دفدر غبرليندو      

 



 20 سوءالن هيغض 17سوءالن  

 دسدياكن. يغ غنبتول دامل روا يغ نفجوا يسيغم غنيكوت داجدوال بر كنفكغل

 
17.   x  اياله .______________________

 

  Y  .18 اياله ________________________ 

 

  T  .19 اياله ________________________ 

 

  Z  .20 اياله ______________________ 

 

خارا فنورونن القرءان

رسول هللا بيت العزة X هللا

احلفظتوكوه يغ مندافت ضلرن 

العراقي

Y

املزي
السخاوي

الَفَساد   الَذنب  

T اخَلِطيَئة  
نام الين باضي دوسا

خارا مراوت فثاكيت هاتي

ارتوبة دان استعف مغإينصايف ديري حماسبه ديري S



 B  نيضبها

 ( 80 مركه )

1 (a) اهلل فرمان  :   

 

 

 

 دأتس، القرءان  ايات برداسركن 

(i) مركه [4     اينيت ساري ايات. دوا نكسلج[ 

(ii) مركه [2    م.ضاا سنداكنفرمم بواتنفرونتوه  خ دوااتاكن ث[ 

(iii) مضاا سنداكنفرمم الضجا اتسيغمارا ترباءيق خ دوا  كنغتر 
 ]مركه [4      دامل مشاركت. ابرللواس تروس دفدر 

 

(b) فرمان اهلل   :   

 أتس،د القرءانايات  برداسركن

(i)  قذف دان زنا بواتنفراومت إسالم واجب منجاءوهي . 

 ]مركه [4   .ترسبوت  نيفكواج مماتوهي غنتيفنك دوا  كنغتر

ينَ َوَذرِ  ِ َُذوا   ٱَّلذ ۡتُهُم  ٱَّتذ َيٰوُة دِيَنُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗوا وََغرذ ۡنَيا   ٱۡۡلَ ِ  ٱدلُّ ِۡر بِه ا   ۦ  َوَذك  ن تُبَۡسَل َنۡفُسُۢ بَِما َكَسَبۡت لَيَۡس لََه
َ
أ

ِ ِمن ُدوِن  و ٱّللذ
ُ
ۗٓ أ ِدۡل ُُكذ َعۡدٖل َلذ يُۡؤَخۡذ ِمۡنَها  ّٞ َوََل َشفِيعّٞ ِإَون َتۡع َِك َوِل  َٰٓئ ينَ  ْ لَ ِ بِۡسلُوا  بَِما  ٱَّلذ

ُ
 أ

ُۢ بَِما ََكنُوا   ِِلُم
َ
ۡن ََحِيٖم وََعَذاٌب أ ِ ابّٞ م   (   70األنعام :    سورة)  ٧٠ يَۡكُفُرونَ َكَسُبوا ْۖ لَُهۡم ََشَ

نَ  ُرو تََذكذ َبي َِنٰٖت لذَعلذُكۡم  َءاَيٰتِۢ  فِيَها   نَزۡۡلَا 
َ

َوأ َوَفرَۡضَنَٰها  نَزلَۡنَٰها 
َ

أ ُُكذ   {1} ُسوَرةٌ  وا   فَٱۡجِِلُ اِِن  َوٱلزذ انَِيُة  ٱلزذ
بِِهَما   ُخۡذُكم 

ۡ
تَأ َوََل  ةٖٖۖ  َجِۡلَ ِما ئََة  ۡنُهَما  ِ م  ٱٓأۡلِخرِٖۖ  َوِٰحٖد  َوٱِۡلَۡوِم   ِ بِٱّللذ تُۡؤِمُنوَن  ُكنُتۡم  إِن   ِ ٱّللذ دِيِن  ِِف   ّٞ فَة

ۡ
َرأ

َن ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِ ّٞ م  انَِيُة ََل يَنِكُحَها  إَِلذ    {2}َولۡيَۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطا ئَِفة َكٗة َوٱلزذ ۡو ُمۡۡشِ
َ

اِِن ََل يَنِكُح إَِلذ َزانَِيًة أ ٱلزذ
ُمۡۡشِ  ۡو 

َ
أ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ َزاٍن  لََعَ  َذٰلَِك  َِم  وَُحر  ُشَهَدا َء     {3}كّٞ   ۡربََعةِ 

َ
بِأ تُوا  

ۡ
يَأ لَۡم  ُثمذ  ٱلُۡمۡحَصَنِٰت  يَۡرُموَن  ِيَن  َوٱَّلذ

َٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفِٰسُقونَ  لَ و 
ُ

بَٗدا  َوأ
َ

ٗة َوََل َتۡقَبلُوا  لَُهۡم َشَهَٰدةً أ وُهۡم ثََمٰنَِي َجِۡلَ ِ   {4}فَٱۡجِِلُ يَن تَابُوا  ِمنُۢ َبۡعِد  إَِلذ ٱَّلذ
ّٞ رذِحيمّٞ   َ َغُفور ۡصلَُحوا  فَإِنذ ٱّللذ

َ
 ( 5-1النور: سورة) {5}َذٰلَِك َوأ



 

 

 

 

 

 

(ii)  اونتوق الكوكن اندا بوليه  يغ  اوسها كنغادخمرب دأتس، ضابرداسركن 

 وهي جنايه ترسبوت.اءمنج 

 مركه[  6]     بريكن هوراين ، دليل دان روموسن اندا. 

 

 

2 a ملسو هيلع هللا ىلص  سبدا رسول اهلل.  

 

 

 

 

 

  
   ‘تسءن حديث داكبرداسر  

           iمركه 2[   دأتس حديث دفدرساري  اينيت ساتو كنغتر[ 

  ii  مركه 2[    " . الرجل" جوابغضوغت دوا تكنثا[ 

 

 



 

 

 

 

 

 

iii                نغكالبرللواسا دامل  ماسيه ترسبوت سيتواسي ببكنثم يغ فكتور اكهفا دأتس، اتأنثكبرداسركن 
 ]مركه6  [        مشاركت

 b  ملسو هيلع هللا ىلص سبدا رسول اهلل 

 

 تسءن حديث داكبرداسر 

i مركه 2[    اميان ورنافمس يغ غاور خريي دوا تكنثا[ 

 ii مركه [4    دأتس حديث دفدر جرنفغا  دوا كنغتر[ 

  iii القحا منجاوهي اونتوق جرفال غسأور ايضسباتيندقن اندا  دوا كنغتر  

 ]مركه [4      . مومهذم

 

3 a i مركه 2[   .ايستيله يضس دري وحي تنيفغر كنتاثا[ 

  ii مركه 2[  انسور؟ -برانسور  اراخس دتورونكن القرءان حكمه كهفاا[ 

   

 

 

 

 

iii   مركه6  [ ةدان مدني مكية ايات هوانفغتا باينفغا كسن كنغتر دأتس، تأنفرثابرداسركن[ 

 

ِ صلى هللا عليه وسلم عن أبي ُهريرة رضى هللا عنه قَاَل  أَْكَمُل   " قَاَل َرُسوُل َّللاه

   "ِلنَِسائِِهْم ُخلُقًا   اْلُمْؤِمِنيَن إِيَماًنا أَْحَسنُُهْم ُخلُقًا َوِخَياُرُكْم ِخَياُرُكمْ 

 تفكيت دا ةدان مدني مكية ايات تاهويغم نغ" د
 " سبنر غي القرءان ايات سرينفت ممهمي

 



 

b i مركه 2[  حديث نبوي. دان قدسي ثحدي انتارا ساماءنفر دوا كنتاثا[ 

 ii مركه [4    حديث صحيح شرط دوا جلسكن[ 

 iii اونتوق مشاركت اوليه  دالكوكن لوفر  غياوسها   دوا كنغتر 

 ]مركه [4  نفكهيدو دامل فندوان  يضاسباسنن الستة منجاديكن   

 

4 a i  مركه 2[    الدين يضاسباجلسكن مقصود اسالم[ 

          ii مركه [4    مأنسي دفك اميان نغنتيفك  دوا كنغتر[ 

  iii مركه 2[   القحا يكفاسنتوه إحسان دامل خو دوا كنتاثا[ 

iv مركه 2[    جلسكن مقصود حديث متشابهات[ 

 

 b i معروف امر نفكواجي ابايكنغم مشاركت ثسكريا عقيبة كنغتر  

 ]مركه 2[      كرغمونهي 

iii مأنسي سسام نغهوبو دان اولنضفر باتس ضمنجا نغنتيفك  دوا كنتاثا 

 ]مركه 2[       

 

 

 

 

iv مركه6  [  النفس؟ تزكية أيفاخمن اونتوق يفهاد اندا يغ ابرنخ اكهفا[ 

 

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 

جيوا ايت  دفك يلهمكناغمك اهلل م ،نثكجادي ورناكنثمفم غدمي جيوا مأنسي دان ي
يكن جيوا ايت، خمنسو غي غاور لهغبرونتو غضوهث. سسوثكتقوأن دان كفاسيكن ﴾جالن﴿

ثوتوريغم غي غاور يلهضرو غضوهثسسودان   


