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JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan anda 

 

2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 

 

3. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan 

ruangan yang betul pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 

 

4. Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif. Jawab empat soalan sahaja. Jawapan 

anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi dalam kertas jawapan yang disediakan 

 

5.    Ikat kertas jawapan Bahagian A bersama-sama kertas jawapan Bahagian B dan serahkan 

kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. 
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 A بهاضني

 
 ] مركه 20 [
.سوءالن مسوا بجوا  

                        

                              

              )                           : 141سورة ألنعام) 

 

 1 معروشت يغ تردافت ددامل اية دأتس ؟ غريخونتوه تومبوهن  ماناكهيغ  برايكوت يغ  انتارا

افريكوت A  

  B فيسغ

  C دليما 

  D تني

 

 2 هدايه   اياله هدايه احَلوَّاس مقصود

باضي  ممبيذاكن انتارا حق دان باطيل A  

  B نالوري مسوال جادي سجق ماءنسي دالهريكن

  C يغ مندوروغ ماءنسي مالكوكن عملن كتقواءن  

  D ماللوءي فنخاءيندرا اونتوق مغنل دان ممبيذاكن سسواتو
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                                                                         60 ورة: ) 

 

 3 اياله اينتيساري اية دأتس

اد سبهاضني مأنسي تيدق تضوه اميانث افبيال دتيمفا كسوسهناهلل منجلسكن  A  

  B مثاتاكن بهوا عبادة يغ دترميا اياله عبادة يغ دالكوكن دغن اهلل 

  C اهلل ممرينتهكن سوفايا اومت إسالم برسياف سديا مغهادقي موسوه

  D  مالرغ ماءنسي درفد مثغوتوكنث دغن سضال سسواتو يغ الءين اهلل

 

 4 رسول  دفيليه دامل كالغن ماءنسي كران ماءنسي 

  A يغ فاليغ قوات  مروفاكن 

  B  دافت برتوتور دامل بهاس يغ سام  

  C  لبيه مغتاهوي كفرلوان ماءنسي 

  D  فرتام دخيفتاكن اهلل يغ  اداله 
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 سكرياث كامو دتيمفا سسواتو مصيبة جاغنله كامو ممبنته دغن كتنتوان اهلل

 

يغ سسواي دغن مقصود دأتس  ؟ فيليه فوتوغن   5 

A  

B  

C  

D  

 

 

 6 مموهون فرليندوغن درفد   دأتس مروفاكن سبهاضني درفد دعاء رسول اهلل  فوتوغن 

مالس دان  مله   A  

فغخوت دان كدكوت    B  

  C عذاب قبور دان فتنه مساس هيدوف سرتا ماتي

  D بنب هوتغ دان توندوق دباوه كضانسن  لالكي
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؟كفوفوسن علمو فد ماس كيين  افاكه   7 

  A اهلل مغهيلغكن علمو درفد دادا ماءنسي 

  B ماءنسي تيدق مغعملكن علمو يغ دفالجري

  C ماءنسي تيدق منداملي سفنوهث علمو يغ دفالجري 

اورغ راماي  وجودث اجرن سست يغ مغلريوكن   D  
 

 8   ؟العذابانتارا يغ برايكوت يغ ماناكه خونتوه فثلساين مسئلة  ماللوءي قاعدة 

  A ممربي امارن كفد مريك يغ ملغضر فرينته اهلل

  B مالكوكن سبنت باضي اورغ يغ مالكوكن 

  C منصيحيت اورغ يغ سريغ مالكوكن دوسا كخيل

يغ الاليممبوات تضورن كفد اومت إسالم   D  
 

ي ضين باءال ۲دأنتارا برايكوت يغ ماناكه نام  9 

i  

ii  

iii  

iv  
 

i ،ii دان iii A  

i ،ii دان iv B  

i ،iii دان iv C  

ii، iii دان iv  D  
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 10  وغنايسي كاند كدري اسفي ي كمعجزتن ءن يغ بنر مغناءثاتافرفيليه 

  i انءين س برتفنت دغن اية القرءفنموان سا

  ii نيب دان اومت تردهولوقيصة اد 

  iii منجريتاكن فركارا 

  iv وسون ستريغ  سرتوكتور اية
 

i ،ii دان iii A  

i ،ii دان iv B  

i ،iii دان iv C  

ii، iii دان iv  D  

 

 
 

 

 11  فرثاتاءن دأتس مروجوع كفد كتاب  

A  

B  

C  

D  
 

 

 

 

  فرتغهن دان موده 

ترضولوغ دامل   

 مروجوع كتاب  
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 12 مقطوع؟ انتارا يغ برايكوت يغ ماناكه مروجوع كفد 

  A تنفا مثبوت نام صحابة نيب حممد  درفد ساندركند  يغ حديث

   Bد تابعني تنفا دكاءيتكن دغن صحابة اتاو نيب حمم كفددساندركن يغ  حديث

   Cنيب حممد  كفدصحابة سهاج دان تيدق دهوبوغكن  كفديغ دساندركن  حديث

  D ثقةلبيه تتايف برخغضه دغن فراوي  ثقةاوليه فراوي يغ مقبول دان  يغ دروايتكن حديث

 

 13 كخواليضعيف  حديثاونتوق برعمل دغن  ٢شرطبرايكوت اداله 

  A بيلغن فراوي يغ راماي

  B ضائل األعمالفبركاءينت دغن 

  C سدرهانصفة كضعيفنث برورفكت

  D يقني اكن كصحيحنث كتيك برعمل

 

 

 14 يغ دمقصودكن اياله : 

A  

  B مدرج

  C معلل

  D مقلوب
 

 

 

 

 بهن عنصور لوار فد سند دان منتيغ تردافت فرمت 
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 15 ؟افاكه حكمه ممربي بارغ يغ دسايغي كتيك برصدقه

  A سوفاي لبيه دهرضاءي

  B اوليه فنرميا  دمنفعتكناضر 

  C يقكن امييج ديريءاضي مناب

  D فمربي اونتوق منوجنوقكن 

 

                                      

                                                                                                     (  :29) 

مروجوع كفد فرجواغن دري سودوت دليل دأتس  16 

  A نفسومالون هاوا 

  B ايكونومي

  C فنديديقن

  D اضام
 

 17 انتارا يغ برايكوت يغ ماناكه عملن برهياس ديري يغ منفيت شريعت إسالم ؟

  A د باهن  يغ سوخيمماكاي فاكاين يغ دبوات درف

  B منوتوف  سبهاضني درفد اغضوتا  بادن

  C فاكاين بغ دبوات اوليه اورغ إسالم

  D خريي فاكاين منفيت فركمبغن مساس
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 18 بين عباسية اياله  فرانن دار احلكمة دامل فركمبغن علمو فد زمان 

  A دان ساءين س فوست فنرتمجهن بوكو دامل بيدغ 

  B روفاكن اينستيتوسي فغاجني اول باضي كانق م

  C مروفاكن متفت عبادة  باضي كضوناءن عموم 

  D انءالقر منجادي متفت  فغاجني 

 

 19 جمليس املقابلة اياله ساتو اونيت دباوه ديوان اجلندي 

  اونيت ترسبوت ؟ غسيافاكه 

  A  مغينتيف كقواتن فرتاهنن موسوه

  B ان التيهن كتنرتاءن   مغوروس فغمبيلن د

  C ممبوات فندوان دان منصيحيت فغليما اغكنت تنرتا 

  D مغواسي فرءايرن دان مثوسون اغكنت تنرتا الءوت

 

 20  املودودي ؟انتارا يغ برايكوت يغ ماناكه حاصيل كريا  

اإلسالم يفاجلهاد   A  

  B معراج الصاحلني

علوم الدين  احياء  C  

  D جمموع 

 

 

  



SULIT 10 5227/1 

5227/1 © 2015 Hak Cipta BPSBPSK  SULIT 

 
 B بهاضني

 ] مركه 80 [

 سوءالن سهاج امفت جواب

  (a) 1 

 

                                         

                                         

                                            

                                                                               : (12-12) سورة احلشر 
 

    اهلل يغ ممباوا مقصود برداسركن ايات دأتس توليسكن  ] مركه 2 [
 "مها ملغكايف دان مها فغاول"  

 

(i)   

اندوغي حكوم غبرداسركن ايات دأتس توليس ساتو كلمة يغ م 
 جتويد  برايكوت :

(ii)   

 (a)    

 (b)     

 (c)     

(d) صلة قصرية  مد ] مركه 4 [     

 

https://cikguadura.wordpress.com/
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 ا باضيثاله كواسفد اهللمقصود : سضال يغ اد دالغيت دان دبومي سنتياس مغوخفكن تسبيح ك      
 فمرينتهن دان باضيث سضال فوجني دان دي مها كواسا اتس سضال سسواتو      

 

         

 

  (iii) ؟ جلسكن كسيمفولن برداسركن معلومت دأتس  ] مركه 4 [

 

  (b)  
 

 

اإليمان  , اي األعمال أفضل قال : قلت يا رسول اهلل اهلل عنه قال : رضى  عن أبي ذر

 )متفق عليه(                                                        سبيل اهلل في  باهلل واجلهاد
 

 

 ] مركه 2 [

  :برايكوت  حديثجلسكن مقصود فوتوغن 
اي األعمال أفضل قال : اإليمان باهلل والجهاد في  "

 "سبيل هللا

(i)   

   (ii) ترغكن دوا خارا فارا فالجر بوليه برجهاد مساس منونتوت علمو  ] مركه 4 [

   (iii) دأتس  جلسكن دوا فغاجرن درفد  ] مركه 4 [
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  (a) 2 

 

                            

                               

                             

                              

                              (11-1 سورة املؤمنون:) 

 (a) (i) ثاتاكن دوا اينتيساري اية دأتس ] مركه 2 [

  (ii) دباوه يغ برضاريس ثاتاكن حكوم جتويد باضي فركاتاءن 

 
     (a) 

  

 
 (b)  

  

 
 (c) 

  

 ] مركه 4 [  (d)  
  

     

  (iii) 2اءوهي فركارا يغ سياجلسكن دوا خارا منج ] مركه 4 [
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  (b)   

 

         

 

 

 ] مركه 2 [

  :برايكوت  حديثجلسكن مقصود فوتوغن 
 " َوُكلُّ َبْيعٍ َمْبُرْور " 

(i)   

   (ii) ترغكن دوا كلبيهن بكرجا ] مركه 4 [

 

    

 

  (iii) ؟فد فندافت اندا, مغافاكه سيتواسي دأتس برالكو دنضارا كيت  ] مركه 4 [
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 3 (a) : ترغكن فغرتني فركاتاءن برايكوت منوروت اصطالح 

   (i)  حسي معجزة ] مركه 2 [

  ىأبالر  ] مركه 2 [

(ii) 
  

 

                          

  (b) القرءان  أتس مروفاكن دليل باضي د ان ات القراي 

   (i)  دمكني  ؟  القرءانافاكه مغ ] مركه 2 [

   (ii) دغن كتاب مساوي الءين القرءانجلسكن فربيذاءن انتارا  ] مركه 4 [
 

(c) (i)  مدنية دان مكية ايات تاهويغم  دوا نكجلس ] مركه 4 [   

   (ii) دامل كهيدوفن مو جلسكن كفنتيغن عل ] مركه 2 [

 

 القرءان اداله معجزة اضوغ يغ ككل        

 

 

 

 
 ] مركه 4 [

براداسركن راجه  دأتس  باضامياناكه خيفتاءن اهلل ترسبوت دافت منمبه 
 ؟كيقينن ترهادف كبنرن القرءان 

(d)   
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: فغرتني اصطالح برايكوت ترغكن  (a) 4 

   (i)  (a)  ] مركه 2 [

(b)  ] مركه 2 [     

 ] مركه 4 [
دامل فنوليسن  ممربي كأيذينن  هورايكن 
 

(ii)   

 

يغ مندافت ضلرن احلاكم  سنارايكن دوا اورغ توكوه  ] مركه 2 [ (i) (b)  

 (ii) مغافاكه توكوه دأتس مندافت ضلرن احلاكم ؟ ] مركه 2 [
  

 

 كموخنولن  ا  وترغكن د ] مركه 4  [
 

(i) (c)   

 

 

 

 

يغ دريكا اونتوق  يغ دسندركن كفد نيب سخارا دوستا  فلسو اداله  
 كفنتيغن ترتنتو 

 ] مركه 4 [

كه احجه اندا مغاف جلسكندأتس ،  معلومت برداسركن 
 جاءوهكن  د فرلو دأتسفركارا 

(ii) (c)  

 

 

BAHAYA !! 
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فاي سسواتو متالمتخمني ضسالم مواجبكن اومتث برجواغ باإ  (a) 5 

 (i) مقصود برجواغ منوروت شرع ترغكن  ] مركه 2 [
  

   (ii) سالم.إ داملجلسكن دوا جنيس فرجواغن يغ دتونتوت  ] مركه 4 [

عملن برصدقة ساغت دتونتوت اوليه إسالم   (b)  

 (i) ي صدقهجلسكن دوا ادب ممرب ] مركه 4 [
  

 (ii) ؟ يغ درماون ساءورغ اميان اندا منديديق ديري منجادي ضبا ] مركه 4 [
  

   (iii) بيذاكن انتارا برصدقه دغن  ] مركه 2 [

 

 

 ] مركه 4 [

مرب دأتس افاكه يغ اكن برالكو سكرياث فربواتن دأتس ضبرداسركن 
 ؟ مساكني برللواس

(c)  

 

 

 

    

عوام يغ دسدياكن اوليه كمودهن 
فيهق بركواسا برتوجوان ممودهكن 

 مشاركت دامل كهيدوفن سهارين 
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 6 (a)  الراشدين  زمان  دوتن بارو يغ دوجودكن فاتاكن دوا جثا ] مركه 2 [

 ] مركه 4 [

 الراشدين اونتوق موجودكن فرساماءن  ترغكن  دوا اوسها 
  دامل كالغن رعية

(b)   

 

 

 

 
 

 

 

 ] مركه 4 [

 منخونتوهي خارا اندا برداسركن معلومت   دأتس،  هورايكن 
 ؟ له اندا كوس د فميمفني عمر ك

(c) 

 

 ] مركه 3 [

كتنرتاءن يغ دضوناكن سباضاي سرتاتيضي  سنارايكن تيض 
 ففرغن فد زمان امية دان عباسية  

(d)   

 

(e) اداله توكوه ضرقن يغ بركاليرب .امام حسن البنا     

 (i) بلياو سخارا ريغكس رواية هيدوف ثاتاكن  ] مركه 3 [
  

 (ii) جنوغن خنديكياون ترهادف حسن البنا ترغكن دوا سا ] مركه 4 [
  

 

 سوءالن متت

 فمبهاروان فد زمان سيدنا عمر 

فغضوناءن كاليندر هجري 

ضوناءن مات واغ فغ 

 فغضوبلن قانون تانه نضارا 
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                          SULIT 
 

BAHAGIAN A 
 

Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Jawapan C D C C D D B B C A C B A B D D A A B A 

 

BAHAGIAN B 
 

1 (a) (i)  اهلل يغ ممباوا مكصود    "مًا ملغهايف داى مًا فغاول" ةصف 

   
 املتهرب -

 1X2=2M املَٔنً -

 

 

 (ii) :  حهوم جتويد 

  

  -مد جائز منفصل  
 -اليف الم قمرية     /    /     /      /    / 

    /    
 -مد عارض للسكون    /    /     

 -مد صلة قصرية     4X1=4M 

 
 اليف الم قمرية   

 (iii)  بسداسسنو معلومت دأتس  :نسينفولو 

  

نطاعنت داى نصهوزى سباضاي تهدا  (1M)سهتياس بستسبيح نفد اهلل  خملوقمسوا 
 خملوقزوموسو : مسوا  (1M)دليل : اطيعوا اهلل وأطيعوا السسول  (1M)نفد اهلل 

 (1M)بسعبادة نفد اهلل سخازا تسسهديسي

 4X1=4M صبارؽ دْاؾً ٓؼ مياصبُ دتزميا
 

b)) (i)  حديثمكصود فوتوغو : 

  
 ساءوزغ صحابة بستاث زسول اهلل افانٌ عنلو يغ فاليغ باءيل ؟ جواب زسول اهلل 

 1 بسامياى نفد اهلل سستا بسجًاد فد جالهثX2=2M 
  

 

 

 (ii) دوا خازا فازا فالجس بوليٌ بسجًاد مساس مهونتوت علنو: 

 

 

 اضز داؾت مػْاصاءٖ ؾلباضاٖ بٔدؽ علنْ / بزّصَا ميْىتْت  ؾلباضاٖ علنْ -
 أخرية اضز بزداٖ ددىٔا داٌ / صْغطِْ-بالدز بزصْغطِْ -
 4X1=4M اضز مخزلؼ  دامل نَٔدّؾً/ مػْلػهادٕ ؾالدزٌ سنتياس  -
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(iii)  دأتس حديثدوا فغاجسى دزفد: 
 

 

  أخرية ددىٔا داٌاضس بسجاي  /  نيت مستيلٌ مهحاض امياى -

اونتوم مهدافت  /  إسالم مستيلٌ سغضوف بسجواغ فد جالو اهللاومت  -
  ثكزضاءن

4X1=4M 
  

    

 

2 (a) (i)  دأتط آات آيتٔضارٖدّا : 

   

نفد اوزغ  بسامياى يغ مهونايهو  فزدَضتلٌ مهحهحيهو بالسو شسض  اهلل  -
 خظُعصالة دعو 

 2X1=2M ممزِهتًلو ماءنشْ ملقشاناكو امانٌ داى مهُناِلو جهحْ اهلل  -

 

   

 (ii) حهْو جتْٓد : 

  

 صغرى قلكلٌ  -

 إظًار طفُى  -

 د جاءِز مهفصلم -

 4X1=4M الغنهَاجب  -
   

 

 (iii)  يالٌ :ادوا خازا مهحاءويي فسنازا يغ سيا 

  
 بسسام نلوازض  ضٌابزِسكستي  بزفاءِدٍممهويي ماس الفغ دغو انتيوييت  -

 2X2=4M مثستاءي فسوضسم بليا سفستي زانو مودا , زانو مسحد داى سبضايث -
   

 (b) (i)  ًحديثمكصْد ؾْتْغ  :  
َِر " "     ََُكلُّ َبِّعٍ َمِبُز

 1X2=2M مهحالههو فسنياضاءى يغ مغيهوت فساتوزى شسيعة إسالم -
 

(ii) ٌدوا نلبيًو بهسجا ايال : 
   

 نلْارٌ بزضْىا اّىتْم نؿزلْاٌ ىطارا مػخصٔلهً -

 مئػهتهً طزف آهْىْمٕ ىطارا -

 داؾت مميٍْٕ ماظ دغً نطٔاتً بزؾاءٓدٗ -

 2X2=4M داؾت مملَٔارا مزّاِ داٌ ٍزض دٓزٖ -
   

(iii) نساى سيتواسي دأتس بسالنو دنضازا نيت : 

   
 (1M) ٓؼ ٍاخ مػَارف بيتْاٌ دارٖ نزاداءٌ   (1M) نزاٌ مالط بزاّصَا

  شمً العذ أ عوذبكصؿ٘ مالط : اللَه إىٕ  رصْل اهلل بزدعا اضز دداءٍّهً 
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نضٔنؿْلً : صضٔاف ٓؼ مالط بزاّصَا تٔدم انً بزداٖ ددىٔا  (1M)ّالهضل 
                                                (1M) أ خريةداٌ 

 صبارؽ دْاؾً ٓؼ مياصبُ دتزميا

 
 
 

2x2= 4M 
    

3 (a)  ؾػزتني اصطالح بزآهْت : 
  (i)  معذشٗ ٓؼ داؾت دنضً داٌ دلَٔت اّلُٔ ؾيداإٓيدرا صؿزتٕ تْغهت ىيب مْصٙ : احلسي  معجزة 

(ii) :ؾيداؾت داٌ إدتخاد مفسرين منتفسريكن اية لبيو بايق برداسركن ؾارا  تفسري بالرأى
 2X2=4M مزٓو صيدٓزٖ

  

(b) (i) ٌنزاٌ:بزصؿ٘ دمٔهني  الكزءا 

 
اٖ مػَْرآهً اٖ مػَْرآهً ادزٌ اصالو نؿد صلْرِّ  نزاٌ ؾيزؽ ادالُ املبني 

 1X2=2M اّمت ماءىضٕ

 (ii) : ٌفسبيرأى باضي الكسءاى دغو نتاب مساوي يغ الءيو ايال 

  

 نتاب مساّٖ الكزءاٌ

 

ىدّغً ملٔؿْتٕ صلْرِّ اإٓضٕ ن -
 أصؿٔو عكٔدٗ, عزٓع٘ داٌ اخالم 

 تزتيتْ صَاجملٔؿْتٕ  أصؿٔو   -

درّآتهً صدارا متْاتز داٌ تٔدم  -
 مْغهني تزصٔلـ

تٔدم درّآتهً صدارا متْاتز داٌ  -
 تزددِ نؿد ؾجلْٔٓػً

بْلُٔ دضْىانً اّلُٔ صلْرِّ  -
 اّمت ماىضٕ

بْلُٔ دضْىانً اّلُٔ اّمت تزتيتْ  -
 صَاج

ددامني نهل داٌ تزؾلَٔارا ٍٔػض  -
 قٔام٘

ددامني نهل داٌ تزؾلَٔارا تٔدم  -
 4X1=4M ٍٔػض قٔام٘

 

 (c) (i)  اية مكية دان مدنية ايالو ٍْءٖامػتدوا فائده :  

  

 القرءان  مفسرن منتفسريبوليٌ ممبهتو  -

2X2=4M 

 مهنبًهو نيانيهو تسيادف نأصلني الكسءاى -

 ٍْءٖ صريٗ رصْل اهللاداؾت مماٍنٕ داٌ مػت -

 ٍْءٖ صذارِ ؾزاّىدغً إصالواداٌ مػت داؾت مماٍنٕ -
  

  (ii)  ْدامل نَٔدّؾً آالُ: تفسرينؿيتٔػً علن  

 

  

 دغً بتْل انالقرء منتفسريممؿْ  -

2X1=2M 

 الكزءاٌ منتفسريداؾت مماٍنٕ مٔتْدّلْضٕ علناء دامل  -

 ةري دأختْم بزداٖ دامل ٍٔدّف ددىٔا داٌ ىمميدّ ماىضٕ اّ -
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 (d)  : ٌخٔؿتاءٌ اهلل داؾت مينبَهً نٔكٔيً تزٍادف نبيزٌ الكزاء 
 

  

ذادًٓ نزّصٔط ؾيْرّىً ٍْدً داٌ ؾداٌ مامل,  ؽصٔاريت ڤتاءن هللا سڤچي -
  (1M)ظ  دني صاءًٓناً ماللْءٖ هتاءٌ ٓؼ دبْقتٔخٔؿماءىضٕ ادالُ صالُ صاتْ 

فرمان هللا  (1M) .ٌ الكزءاٌ ادالُ بيزکٓؼ ميْجنْم  -  :         

             . (1M) صباضاٖ صأّرؽ ٓؼ کاّلُٔ ٓؼ دو ًٓ
دامل مسؿآهً ٓؼ  فتيتؼ ا ؾزخآٖت ّادب ٓكني داٌ کالكزءاٌ,  غًبزامياٌ د
 (1M) الكزءاٌ

 2X2=4M صبارؽ دْاؾً ٓؼ مياصبُ دتزميا     

    

 

 

 

4 (a) (i) ؾػزتني اصطالح بزآهْت : 
   (a) دان عادل يغ   رغهآً ؾزاّٖدروايتكن اوليو  ٓؼحديث :  لذاته صحيح 

2X1=2M 
 بسمسبوغ سهد ، تياد علة سستا تياد شاذ،  ضابط 

(b) ؾزاّٖ امؿت اّرؽحديث يغ دروايتكن اوليو : أخراجو أصحاب السنن   
2X1=2M      ، الرتميذي ، النسائي دان ابن ماجوياءيت : ابو داود 

      

  (ii) حديث الرغً ميْلٔط :  

  .لاعماألفضائل نت دغً ءٓآً مضتٔلُ بزناحديث  -   
 .برصفة سدرىان كضعّفهثفكتور  -
 .اد ؾد ىص عزع ٓؼ صخٔحمفهوم حديث ضعيف  -
  .مضتٔلُ مػَارؾهً نصخٔخيححديث ضعيف  نتٔو بزعنل دغً -

  حديث كأِذِهو  مهُلّص   

 / تّدق تُرَى القرءانكتّم  -   

 / سلرياث دتُلّص دامل ملبارى ِؼ بزاسّػو -

 2X2=4M /مزِم ِؼ مُدٍ لُفا باضٕ -
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 (b) (i)  ِْانهٓؼ ميداؾت ضلزٌ احل  حديثدّا اّرؽ تْن  

 مالو بو أنس -   
 اإلمام أمحد بو حهبل -
 البخاريحمند بو إمساعيل  -
 مسلم بن احلجاج -
 2X1=2M الرتميذيحممد بن عيسى  -

     

  (ii) نه :اصبب ميداؾت ضلزٌ احل  
 1X2=2M حدٓح ، ٓاءٓت درٖ صطٕ رّآ٘ داٌ درآ٘ 00000علناء ٓؼ مػْاصاءٖ ملبَٕٔ  -   
 

(c) 

 

 

(i) 
 

 : حديث موضوعننوخنولو  فكتور دوا
 

 

 

نالػً اّمت إصالو صاو اد ؾْلٔتٔو ، عكٔدٗ داٌ امل ٔضًَٔ دؾزصل بزالنْخ -
 ؾكُ.

 مجْنْؽ ؾيداؾت قْو اتاّ ؾنٔنؿني تزتيتْ. دامل تعصب -

مزّصكهً إصالو صؿزتٕ ٓؼ دالنْنً اّلُٔ نْمؿْلً سىدٓل ٓؼ ميدٔؿتا  -
 .صخٔحبزٓبْ حدٓح ؾلضْ داٌ ميدنؿْر ادّقهيح دغً حدٓح ٓؼ -بزٓبْ

 

 
 
 
 

2X2=4M 

(ii) ًحذُ اىدا مػاؾانُ ؾزنارا دأتط ؾزلْ دداؤٍّه :  
 (1M)) ؾلضْ ( داٌ مجٔربنيح  موضوع حديث دغً بزعنل دالرؽ نٔت - 

 ضعيفٓؼ ؾالٔؼ نذٕ داٌ ؾالٔؼ  حديثمزّؾانً حديث موضوع   نزاٌ -
 حديثالءًٓ بَهً نباثكً علناء تٔدم مػػطؿح صباضاٖ حديث دنالػً 

تٔدم  حديث موضوععلناء صؿانت مػاتانً  بُقتّث  (1M)  صاو صهالٕ
اَمت اسالم   (1M)بْلُٔ  بزعنل  دغيح داٌ ددادٓهً حذُ صاو صهالٕ 

صحّح داى سهتّاض  حديثيهدقلٌ سهتّاض بزعمل داى بزححٌ دغو 
  (1M) ميذاءٍّٕ ؾزبْاتً بزدّصتا تزٍادف رصْ اهلل

 صبارؽ دْاؾً ٓؼ مْىاصبُ دتزميا

 4X1=4M 
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5 (a) (i) : مكصْد بزدْاؽ ميْرّت عزع 
ميداؾاٖ ندنزلػً ميْرّت عزٓع٘ ضٔطُٔ مالنْنً صضْاتْ ؾزنارا اّىتْم    

 1X2=2M صالو.إ
  

(ii) .دّا دئط ؾزدْاغً ٓؼ دتْىتْت اّلُٔ اصالو 

 

 صالو دامل مسْا إ  ؾزدْاغً اضاو، ٓأٓت ؾزدْاغً اّىتْم ميداّلتهً عزٓع٘ -   
 نَٔدّؾً مأىضٕ. بٔدؽ       

      ؾزدْاغً اّىتْم مئػهتهً طزف آهْىْمٕ ٓأٓت ؾزدْاغً آهْىْمٕ،  -  
 اّم٘ اصالو دصلْرِّ دىٔا.     

 ؾزدْاغً اّىتْم مالٍرينً مغارنت ٓؼٓأٓت ؾزدْاغً ؾيدٓدٓكً،  -  
 2X2=4M ٓؼ.اءبزعلنْ، مادْداٌ بزداٖ ص     

   

(b) (i) ُدّا ادب ممربٖ صدق :  

  
 مات نزاٌ اهلل داٌ بْنً مػَارؾهً بالضً-مسات اخالص -
 2X2=4M اءمزٍضٔانً ؾنربًٓ بزتْدْاٌ مػٔلكهً راظ رٓ -

 

 
 (ii) ٌّميدٓدٓل دٓزٖ ميذادٖ ؾالدز ٓؼ درما :  

  
 ممبيتْ ناٌّ ٓؼ ممزلْنً بيتْاٌ نْاغً نزاٌ نضْصًَ -

 2X2=4M عْفمػخٔاتٕ قصُ صخاب٘ رصْل ٓؼ درماٌّ صؿزتٕ عبد الزمحً بً  -
 

 
 (iii)  ًقفابرو ؾزبٔذاءٌ اىتارا بزصدقُ دغ : 

  

 : صدقو
 تاءٌ ، ؾزبْاتًاؾزن, ملٔؿْتٕ ٍزتا   -
 نؿد اّرؽ مضهني -

 : ّاقـ
 ملٔؿْتٕ ٍزتا -

 نؿد اّرؽ ناٖ ، آيتٔتْصٕ ، مضذد -
. 2X1=2M 

  

(c)  اؾانُ ٓؼ انً بزالنْ صهرياخ ؾزبْاتً دأتط مسانني بزللْاظ : 
 

 

انً مْٔصَهً ؾػطْىا بٔال بزالنْ  بزللْاظ مسانني ميذادٖ دأتط ؾزبْاتً صهرياخ
اّلُٔ آت صباناٖ ؾػهْىا ٍيدقلُ مػهْىانً تلٔؿٌْ دغً خارا ٓؼ  (1M)  ندناصً

ٓزاٌ ّاؽ نزادأٌ اّىتْم بتْل داٌ تٔدم مزّصكهيح نزاٌ انً بزالنْ ؾنباس
سٓزاٌ " اٌ اهلل ال حيب مبشرًٓ ؾنباصضْغهٍْح اهلل تٔدم مْٔنأٖ  (1M)ممبأٓكٔح 

"(1M) ُٔبتْل ٓؼ دارا دغً ننْداًٍ مػهْىانً ٍيدقلُ نٔت آت صبب اّل 
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 (1M) ؼ انً ٓؼ بْلُٔ مٔببهً  ؾنباسٓزاٌ.ٓ رّصل مْدِ تٔدم صْؾاٖ

 صبارؽ دْاؾً ٓؼ مْىاصبُ دتزميا

4X1=4M 

 

6 (a)   ٌالزاعدًٓ   خلفاءدّا داّتً بارّ ٓؼ دّدْدنً ؾد سما: 
 

  
 نتْا صتْٔاّصَا  -

 ؾطاّاٖ ؾْلٔط -

 1X2=2M .نتْا حانه -
 
 

(b)   دامل نالػً رعٔ٘ طرفالزاعدًٓ اّىتْم مْدْدنً ؾزصاماءٌ  خلفاءدّا اّصَا :  
 

  

  .ٍنباداٌ ممزدٓهانً تْقهً صذْمل٘ ّاؽ درؾد بٔت املال اّىتْم ممبلٕ ىممؿزاّ -
 ٍنبا. ٢بهطضً ؾزؽ نؿد ممؿزاّىتْقهً ٍزتا رمؿ -
 2X2=4M .ٖ ؾػْاتهْاظ دؾاصز مدٓي٘امالىتٔل ّاىٔتا اّىتْم ميذادٖ ؾطاّ -

 
 

(c)   د صهْلُ  اخلطابخارا صاٖ  ميدْىتٍْٕ نؿنٔنؿني عنز : 
 

  

 (1M) باضٕ ممادْنً ؾيتدبريٌ ىطارا (1M) ؾزّبًَ ممبْات اّىتْم نزٓتٔـ بزؾٔهريٌ

روموسن : ساءورغ فميمفني   (1M) ييريوا ماانفسهم ال ييري ما بقوم حى ان هللا دلٔل :
   (1M)مسيت بروسها مالكوكن فروهبن اونتوق كفنتيين برسام 

 4X1=4M                                                                                                                                       صبارؽ دْاؾً ٓؼ مْىاصبُ دتزميا
 

   
 

(d)  نتيرتاءٌ ٓؼ دضْىانً صباضاٖ صرتاتٔطٕ ؾؿزغً ؾد سماٌ امٔ٘ داٌ عباصٔ٘  فورماسي :  
 

  

 مكدم٘ -

 قلب اجلٔط -

 املٔني٘ -

 3X1=3M املٔضزٗ صاق٘ اجلٔط -
    
 (e) (i) رّآ٘ ٍٔدّف  بلٔاّ صدارا رٓػهط 
 

  

 امحد بً عبد الزمحً البيا شيخحضً بً  -

 1001صهيدرٓ٘ ؾد إدالٍرينً د -

 1101مئػطل دىٔا ؾد تاٌٍْ  -

 فرساتوان سفريت مجيعة السلوك االخالقيمػػطْتاءٖ برباف  -

 
 3X1=3M 

 

 (ii)  ًخيدٓهٔاٌّ تزٍادف حضً البيادّا صاجنْغ  : 
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 دضد مينبْصٕ تاِ ؾلْرّ"  مجاتانً مصز بضز علناء صأّرؽ اليزايل حممد شيخ -
 ؾػزباىً ممربٖ دامل نبٔاصاءىح ملنبػهً دأٍح ، ملُ داٌ نْرّظ ٓؼ البيا حضً
 ".بضز

أبْ حضً علٕ مجاتانً " دىٔا عزب صذل الو بلْو ؾزىُ مػيل اداخ نؿٔنؿٔيً ٓؼ  -
 2X2=4M لبُٔ نْات، بزؾػارِّ داٌ لبُٔ بضز ملبَٕٔ نؿٔنؿٔيً آً "

 

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT 
https://cikguadura.wordpress.com/


