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BAHAGIAN A 
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BAHAGIAN B 

 

 ]مركه 4[

  : دان خارا ممباخث حكوم تجويد 
   ، حركة  4/5ن دغن قدر ءدفنجغكن باخامد واجب متصل 

   ،داظهاركن بوثي ميم   دثاتاكن بوثي ميم ماتي /اظهارشفوي
  ماتي. 

(i) (a) 1 

     

 ]مركه 4[

  :  دالم صالةخشوع   امفت خارا اونتوق مندافت 

  .مغوسوغكن هاتي درفد سموا فركارا يغ مالاليكن 

  .ممهامي باخاءن دالم صالة دان مغحياتي مقصودث 

   سنتياس مغيغتي دان مراساءي بهاوا دي سدغ برهادفن دغن هللا
 يغ مها اضوغ. 

 تمفت صالة يغ سليسا، برسيه دان ترهيندر درفد   ممستيكن
 كغضوان فرسكيترن. 

   مغرجاكن صالة دالم كأداءن بادن يغ سليسا، سضر دان تيدق
 مغنتوق.  

(ii)   

     

 ]مركه 2[

 دوا عاقبة تيدق منجاض امانة : 

   ضجاال رسواه 

  فوليتيك واغ 

 اليمن ظك 

  فغخيانتن 

  فنيفوان 

(iii)   

      

 ]مركه 2[

  :  حديث وتوغن مقصود ف 

دواث (القرءان دان السنة)  -اورغ يغ برفضغ تضوه دغن كدوا
  تيدق اكن سست دالم منخاري فتونجوق كهيدوفن. 

(i) (b)  

      

 ]مركه 4[

الرتغيب  توجوان دان كضوناءن خارا فثلساين مسئله ماللوءي قاعدة 

    دان الرتهيب

 كومبا  -(خارا موتيؤاسي) : مغضالقكن ماءنسي برلومبا  الرتغيب

ممبوات كباءيقن. خارا اين دافت مغضرقكن سسأورغ مالكوكن  
سسواتو يغ باءيق اونتوق ممباغونكن ديري سنديري دان  

 مشاركت. 

 الترهيب (خارا انخمن) : مغيغتكن ماءنسي سوفايا برهاتي-

(ii)   



SET 3_SKEMA JAWAPAN 
 

هاتي ترهادف فركارا بوروق. خارا اين دان ممبندوغث درفد 
    برالكوث كموغكران.

 
   

 
  

 ]مركه 4[

 :  يغ برتنتغن دغن القرءان دان السنةامفت عملن  

  هللا، مموجا  عقيدة : مثمبه برهاال، ممفرخاياءي توهن سالءين
 قبور: مغهيتنا القرءان دان السنة. 

   عبادة : برسمبهيغ دغن نية سهاج، منونايكن عبادة حاج سالءين
 دمكة، بركهوين سخارا باطين. 

 فت، فتنه دان ممبونوه. اخالق : رسواه، بردوستا، مغوم 

  .معاملة : رباء، جودي دان مينوم ارق  

(iii)   

      

 

 ]مركه 2[

  فغرتيان فرثاتاءن دباوه : 
  ،هداية الحواس (هداية فنخاءيندرا) : ماللوءي فنخاءيندرا

  ماءنسي دافت مغنل دان ممبيذاكن سسواتو. خونتوهث ماللوءي  
 . فندغرن، انق دافت مغنل سوارا ايبو دان باف 

  (هدايه نالوري) : هداية دالم بنتوق نالوري سموال   الغريزةهداية

جادي سجق ماءنسي دالهيركن. خونتوهث بايي اكن مناغيس  
  افابيال الفر تنفا قرلو دتونجوق اجر اوليه سسيافا. 

(i) (a) 2 

     

 ]مركه 4[

 . خارا ممليهارا هداية هللا دوا 

  كر دان معصية. سنتياس منجاءوهي ديري درفد فربواتن موغ 

  سنتياس مندمفيغي اورغ عالم اتاو علماء 

  .سنتياس بردعاء سوفايا دككلكن هداية 

(ii)   

     

 ]مركه 4[

 مثوكوغ : دوا حجة اندا اونتوق 

 القرءان مروفاكن كالم هللا يغ سمفورنا دري سموا اسفيك 

   هللا يغ منورونكن القرءان دان هللا جوك يغ منخيفتا ماءنسي، مك
 بيه مغتاهوي كفرلوان ماءنسي يغ دجاديكنث. هللا ل

(iii)   

      

 ]مركه 2[

  :  حديث مقصود فوتوغن 

فارا علماء سنتياس برسام دغن اورغ يغ منونتوت علمو  
  فغتاهوان كران رضا فربواتن ترسبوت. 

(i) (b)  

      

 ]مركه 4[

 كاستيميواءن اورغ يغ برعلمو.  دوا

 سماس ددنيا دان دأخيرة. هللا منيغكتكن درجة سرتا كمولياءن 

   همبا يغ تاكوت كفد هللا كران مريك سنتياس مغكاجي فلباضاي
 علمو اونتوق مغهمفيركن ديري كفد هللا 

  .هاتيث سنتياس هيدوف دغن خهاي حكمة 

  ممفراوليه فهاال يغ برتروسن كران علموث يغ دأجر منجادي

(ii)   
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  عملن دان فندوان ماءنسي. 

      

 ]مركه 4[

  :  اورغ يغ تيدق برعلمو ترهادف مشاركت دان نضارا دوا كسن
 اءنسي اكن منجادي جاهيل، سبب مالس منخاري علمو  م

 فغتاهوان سباضاي بكلن هيدوف ددنيا. 

   ممبيناساكن ديري سنديري، كوان تياد فراساءن لغسوغ دان
 سماغت اونتوق ممفالجري علمو فغتاهوان. 

 دوان اونتوق  كموغكرن برالكو دغن برللواسا كران تياد فن
 مالكوكن سسواتو تيندقن. ممندو مريك دالم 

 مان سهاج. -برالكوث فغغضورن دان سوك برفليسيرن دمان  

(iii)   

      

 
 

 ]مركه 2[

  فغرتين علوم القرءان دري سضي اصطالح : 
ساتو ضاضاسن علمو يغ مغكاجي تنتغالقرءان دان فركارا يغ  

ن، فنوليسن دان  بركاءيتن دغنث سفرتي سجاره فنورونن القرءا
  املكي واملدين الناسخ واملنسوخ. نزول القرءان، فغومفولنث، سبب 

(i) (a) 3 

     

 ]مركه 4[

  . دوا فائده ممفالجري علوم القرءان
   منضوهكن كأيمانن ترهادف كأضوغن القرءان سباضاي كالم

 هللا. 

  .مغمبيل اعتبار درفد كهيبتن فارا علماء مغكاجي القرءان 

 لقرءان دغن بتول دافت ممهامي ا 

  .دافت مغعمل دان مغحياتي القرءان 

(ii)   

     

 ]مركه 4[

 امفت بيدغ كاجين علوم القرءان : 

   مقدمة علوم القرءان 

  كونسيف وحي 

  أسباب نزول االية 

  القرءان إعجاز 

  أمثال القرءان 

  أقسام القرءان 

(iii)   

      

 ]مركه 4[

  خارا القرءان دسيباركن دزمان رسول هللا.
 اخاءن ددالم صالة ب 

  مجليس تدارس القرءان 

  .خطبة يغ دسمفايكن اوليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

   رسول هللا مغوتوسكن واكيل دكالغن صحابة اونتوق مغاجر
  القرءان. 

(i) (b)  

      

دالم فروسيس مثالين سموال القرءان  ضاريس فندوان يغ دتتفكن  ]مركه 6[ (ii)   
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  دزمان سيدنا غثمان بن عفان 
    جيك برالكو فرسليسيهن دالم باخاءن هندقله دروجوع كفد

سبوتن دان لهجه قريش كران القرءان دتورونكن دالم لهجة  
 ترسبوت. 

  هاث اية القرءان يغ بنر  متواتر درفد رسول هللا دان تيدق
 دمنسوخ اكن دتوليس سموال. 

    نسخة القرءان دأيدركن كسلوروه نضارا باضي مغيلقكن
 ككليروان دالم باخاءن. 

  
 
 

 ]مركه 2[

  ترهادف القرءان.  حديثدوا فوغسي 

  .اونتوق مغوكوهكن حكوم يغ تله دتنتوكن اوليه القرءان 

  .منتفسريكن اية القرءان يغ جممل 

  منتقييدكن اية القرءان يغ مطلق 

  منتخصيص اية يغ عموم 

 تفكن حكوم يغ تياد دامل القرءان. من  

(i) (a) 4 

     

 ]مركه 4[

  حديث. ترهادف  حديثتيض فندغن ضولوغن اينتي 

 مات. - اداله ريكاءن سمات  حديث 

   رسول هللا اداله ماءنسي يغ جوض مالكوكن كسالهن سماس
 منجادي نبي دان سسودهث. 

 و  كفد باضيندا اداله اجرن فلس اتاو سنة نبي يغ دكاءيتكن  حديث

 تاهون كمودين.  250 – 200يغ مونخول انتارا  

   كونسيف سنة تيدق فرنه دسبوت فد زمان رسول هللا دان اي
 عمر بن عبد العزيز.   خليفةتيمبول فد زمان فمرينتهن 

 

(ii)   

 
  

 
  

 ]مركه 4[

  مرسل : حديثدوا شرط برعمل دغن 

  بركناءن دغن سند الءين يغ برمرتبة    حديثهندقله دسوكوغ

 اتاو حسن. صحيح 

   هندقله دروايتكن سخارا معنا منروسي سأورغ فراوي الءين يغ
 يغ سام.   شيختيدق مغمبيل سند درفد 

  .منفتي كات (فتوى) اتاو فربواتن سبهاضين صحابة 

  حديث دان فقهاء. دعملكن اوليه سبهاضين علماء  

(i) (b)  

     

 ]مركه 4[

  حديث موضوع. فكتور كمونخولن  دوا

  يهن دكاالغن اومت إسالم سام اد فوليتيك،  برالكوث فرسليس

(ii)   
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 . فقهعقيدة دان  

  .تعصب دالم مثوكوغ فندافت قوم اتاو فميمفين ترتنتو 

   مروسقكن إسالم سفرتي يغ دالكوكن اوليه كومفولن زينديق يغ
  حديثفلسو دان منخمفرادوقكن دغن  حديثربيو -منخيفتا بريبو

  يغ بتول. 
 
 

 ]مركه 4[

  روت إسالم.ادب برفيكير منو
   ،برفيكير منوروت وحي اونتوق مغحاصيل سسواتو يغ بركسن

 فروسيس برفيكير مستيله برفندوكن وحي. 

   برفيكير اونتوق منخاري كبنرن. ماءنسي برفيكير اونتوق
 مثلسايكن مسئله، ممبوات كفوتوسن اتاو منخاري كبنرن. 

   برفيكير اونتوق فمباغونن امة. اومت إسالم منجادي خونتوه
 م فمباغونن جسماني دان روحاني. دال

  

(i) (a) 5 

     

 ]مركه 4[

  :   تيفدغن نيضا  سيتيففربنديغن دأنتارا بنتوق فميكيرن فو

  تيففميكيرن نيضا  سيتيف فميكيرن فو

ممفوياءي كيقينن مالكوكن 
  تيندقن.

  راضو سبلوم مالكوكن تيندقن.

براني مغهادفي جابرن دان  
  ريسيكو. 

  رن.تاكوت برهادفن دغن خاب

صبر دان تابه مغهادفي اوجين 
  اتاو كضاضلن. 

موده مغاله دان كخيوا افابيال 
مغهادفي اوجين اتاو 

  كضاضلن. 
 

(ii)   

     

 ]مركه 4[

دوا ادب يغ فرلو اندا الكوكن سكيراث صحابة يغ برادا دلوار 
 نضارا منيغضل دنيا : 

   .مندعاء كسجتراءن روح بلياو 
   غيبمالكوكن صالة جنازة سخارا . 

   مغوخفكن تعزية كفد كلوارض بلياو 

(iii)   

      

 ]مركه 2[

  دوا كفنتيغن برنضارا : 

   .دافت ملقساناكن شريعة إسالم 
   .منجامين كعاديلن دان كباجيقن اومت 
   .مليندوغي اومت درفد انخمن موسوه 
   .ممبينا تمدون إسالم  

(i) (b)  

     

 ]مركه 4[

ضارا دري سودوت ايكونومي دوا كسن بوروق تيدق منخينتاءي ن 
 : 

  .فرتومبوهن ايكونومي نضارا ترججس 

  .فالبور اسيغ تيدق ماهو مالبور 

  .فلواغ فكرجاءن ترحد 

(ii)   
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  .فلنخوغ بركورغن  
      

 ]مركه 4[

 كسن ادب برنضارا ترهادف اينديؤيدو : دوا 

  .منيغكتكن راس كخينتاءن كفد نضارا 

  .براوسها مغهارومكن نام نضارا 

  جاتي ديري يغ كوكوه.  ممفوثاءي  

(iii)   

 
 

 ]مركه 2[

 : الراشدين خلفاءدوا فوغسي ديوان الجند فد زمان 

 .اونتوق مغوروسكن فندفترن ريكود 
   .اوروسن ايالءون اغضوتا تنترا  

(i) (a) 6 

     

 ]مركه 2[

 فرانن فميمفين كأره كستابيلن فوليتيك باضي سسبواه نضارا : 

 انهكن دغن ضيضيه دان  ملقساناكن تغضوغجواب يغ دأم
 جوجور. 

   ستياف توضس يغ دجالنكن فستي سمفاي كفد ساسرنث دان
 مغحاصيلكن نتيجه يغ باءيق كفد رعية. 

(ii)   

      

 ]مركه 4[

  اإلمام الشافعي رمحه هللا هيدوف رواية 

   .نام فنوه : محمد بن ادريس بن عثمان العباس شافع بن السائب 
   ن نبي صلى هللا عليه وسلم. كتورونن : قريش (برهوبوغن دغ 
   .تمفت الهير : غزة، فلسطين 
   : م 767/   هـ150تاهون الهير  

(iii)   

     

 ]مركه 4[

  أمية دان عباسية:  خالفةدوا كسن فركمبغن فنديديقن فد زمان 

  فمبوكاءن اينستيتوسي فغاجين تيغضي دأيروفه تراوتاماث
 سفاثول سفرتي اونيؤرسيتي كوردوؤا دان توليدو. 

  فركمبغن علمو فغتاهوان دنضارا إسالم تله مندوروغ فالجر
 منونتوت علمو دان مغمبغكن دنضارا مريك.  ايروفه

  تمدون ماءنسي تله براوبه دغن تيوري دان فنموان بارو دالم
فلباضاي بيدغ ترماسوف ساءين س سوسيال دان ساءين س 

  تولين. 

(i) (c)  

      

 ]مركه 4[

اركت إسالم دعالم ماليو دالم بيدغ دعوه  دوا فغاروه حمكا كفد مش
 : 

 .برجاي مغهافوسكن فهمن دان عملن يغ برتنتغن دغن إسالم 
  .فميكيرن دان اوسها دعوه بلياو دتروسكن اوليه فغيكوتث 
   فميكيرن دان دعوه بلياو باثق دمنفغتكن اوليه ضرقن دعوه

  دعالم ماليو. 

(ii)   
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 ]مركه 4[

 : محكا  فنوليسن دوا حاصيل 

  األزهار تفسري 

  فلسفه هيدوف 

  سجاره اومت إسالم 

  تصوف مودن 

  نضارا إسالم 
  دباوه ليندوغن كعبة  

(iii)   

 


