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  A بهاضين

  ] مركه 20 [
  

  .سوءالن سموا جواب
 
 
 

 ِ َباِط ٱۡلَخۡيِل تُۡرِهُبوَن ِبِهۦ َعُدوَّ ٱ�َّ ٖة َوِمن ّرِ ن قُوَّ ا ٱۡستََطۡعتُم ّمِ َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّ
ُ َيۡعَلُمُهۡمۚ َوَما تُنِفُقواْ ِمن َشۡيٖء فِي  ُكۡم َوَءاَخِريَن ِمن ُدوِنِهۡم َال تَۡعَلُمونَُهُم ٱ�َّ َوَعُدوَّ

ِ يَُوفَّ إَِلۡيكُ  ۞َوإِن َجَنُحواْ ِللسَّۡلِم َفٱۡجَنۡح لََها  ٦٠ۡم َوأَنتُۡم َال تُۡظَلُموَن  َسِبيِل ٱ�َّ
ِۚ إِنَّهُۥ ُهَو ٱلسَِّميُع ٱۡلَعِليُم   َوإِن يُِريُدٓواْ أَن َيۡخَدُعوَك َفإِنَّ   ٦١َوتََوكَّۡل َعلَى ٱ�َّ

ُۚ ُهَو ٱلَِّذٓي أَيََّدَك ِبَنۡصِرِهۦ َوِبٱۡلُمۡؤِمِني  َوأَلََّف َبۡيَن قُلُوبِِهۡمۚ َلۡو أَنَفۡقَت  ٦٢َن  َحۡسَبَك ٱ�َّ
َ أَلََّف َبۡيَنُهۡمۚ إِنَّهُۥ َعِزيٌز َحِكيمٞ  ِكنَّ ٱ�َّ آ أَلَّۡفَت َبۡيَن قُلُوبِِهۡم َوَلٰ   َما فِي ٱۡألَۡرِض َجِميٗعا مَّ

  63 - 60: سورة األنفال  ٦٣
  

 
 

  سورة األنفال منوجنوقكن  63برداسركن اية    1

 I   بربيلغ يغساممبوقتيكن رعية  
 II   فربيذأن اضاممنوجنوقكن  
 III نضارانكن  غو بكرجسام ممبا 

 IV   فرتاهنن نضاراكقواتن 
    

 A I دان II  

 B II دان III  

 C III دان IV  

 D I دان IV  
  

 

  هللا كخوالي 2دأنتارا برايكوت اداله موسوه  2
    

 A انيت حديث  ضولوغن  
 B انيت داده  ضولوغن  
 C اهلي بدعة  ضولوغن 

 D منافق  غاور  ضولوغن 
   

  
  
  

ِنيَن َجۡلَدٗة َوَال  ِت ثُمَّ َلۡم َيۡأتُواْ ِبأَۡربََعِة ُشَهَدآَء َفٱۡجِلُدوُهۡم ثََمٰ َوٱلَِّذيَن َيۡرُموَن ٱۡلُمۡحَصَنٰ
ِسقُوَن   ِٓئَك ُهُم ٱۡلَفٰ َدةً أََبٗدۚا َوأُْوَلٰ ِلَك َوأَۡصَلُحواْ  ٤تَۡقَبلُواْ َلُهۡم َشَهٰ  إِالَّ ٱلَِّذيَن تَاُبواْ ِمۢن َبۡعِد ذَٰ
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ِحيٞم   َ َغفُوٞر رَّ ٓ أَنفُُسُهۡم  ٥َفإِنَّ ٱ�َّ َجُهۡم َوَلۡم يَُكن لَُّهۡم ُشَهَدآُء إِالَّ َوٱلَِّذيَن َيۡرُموَن أَۡزَوٰ
ِدِقيَن   ِ إِنَّهُۥ لَِمَن ٱلصَّٰ ِتۢ ِبٱ�َّ َدٰ َدةُ أََحِدِهۡم أَۡرَبُع َشَهٰ ِ َعَليۡ  ٦َفَشَهٰ ِمَسةُ أَنَّ َلۡعَنَت ٱ�َّ ِه َوٱۡلَخٰ

ِذِبيَن   ِ ِإنَّهُۥ لَِمَن  ٧إِن َكاَن ِمَن ٱۡلَكٰ ِتۢ ِبٱ�َّ َدٰ َوَيۡدَرُؤاْ َعۡنَها ٱۡلَعذَاَب أَن تَۡشَهَد أَۡرَبَع َشَهٰ
ِذِبيَن   ِدِقيَن   ٨ٱۡلَكٰ ِ َعَلۡيَهآ إِن َكاَن ِمَن ٱلصَّٰ ِمَسةَ أَنَّ َغَضَب ٱ�َّ َوَلۡوَال َفۡضُل  ٩َوٱۡلَخٰ
ِ َعَلۡيكُ  اٌب َحِكيٌم  ٱ�َّ َ تَوَّ    10- 4: سورة النور  ١٠ۡم َوَرۡحَمتُهُۥ َوأَنَّ ٱ�َّ

  

  
  

  محصن غريحكومن ترهادف فنزنا   3
  

 A   3تو  دغندرجم    

 B   بسي  دغندسوال    

 C   كايل سبنت  100دسبت   

 D   كايل  80دسبت   

  
  
  

  سبب برإيكوت  دغنلعان بوليه برالكو    4

 I   >سقسي  اورغ  4  تنفاسوامي منودوه اسرتي برز  
 II   سقسي  مغموكاكن  تنفاسوامي منودوه اسرتي  
 

III 
 مغاكو سباضايدان تيدق  استريث كندوغنسوامي مرهسياكن 

  اسرتي
 IV   و منولق انق    مغاكوءيسوامي تيدقCيغ دكاندوغا  

    

 A I دان II  

 B II دان III  

 C III دان IV  

 D I دان IV  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

َوَسلََّم اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْريٌ َوَأَحبُّ ِإَىل اIَِّ ِمَن َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اIَِّ َصلَّى اIَُّ َعَلْيِه 
َفُعَك َواْسَتِعْن I3َِِّ َوالتـَْعَجْز َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء   اْلُمْؤِمِن الضَِّعيفِ  َوِيف ُكلٍّ َخْريٌ اْحِرْص َعَلى َما يـَنـْ
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َمَل َفال تـَُقْل َلْو َأّينِ فـََعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا َوَلِكْن ُقْل َقَدُر اIَِّ َوَما َشاَء فـََعَل فَِإنَّ َلْو تـَْفَتُح عَ 
  (رواه مسلم)        .     الشَّْيطَانِ 

 
 مقصود فوتوغن حديث يغ برضاريس دأتس اياله   5

  

A هللا لبيه سوك مؤمن يغ قوات بربنديغ مؤمن يغ لمه 
B مؤمن يغ قوات لبيه باءيق درفد مؤمن يغ لمه 
C هللا لبيه سوك كفد اورغ مؤمن 
D اورغ يغ قوات اداله لبيه باءيق 

 
 

      ن ايالهءاومت اسالم منوروت كأوتاماككواتن يغ دفرلوكن اوليه   6
  

  

 I  فنديديقن 
 II  فوليتيك 
 III ايكونومي 
 IV تيكنولوضي 

    

 A I ،II  ،III دان IV  

 B I ،III  ،II دان IV  

 C II  ،I ،IV دان III  

 D II،IV  ،III  ،دان I  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7   X  مرجوع كفد 
 

 A كلبيهن منونتوت علمو 
 B كواجيفن منخاري علمو 
 C كأيستيميوأن برجهاد 
 D منخينتاءي علمو فغتاهوان 

ممودهكن جالن  هللا 
 كشرض

هللا كرضاءن سنتياس مندافت   

سموا مخلوق سنتياس 
 مموهون

 مريك اومفام بولن فورنام
x 
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  مغناءي علماءانتارا برايكوت يغ ماناكه خيري يغ بنر    8

 I سنتياس تاكوتكن هللا 
 II اخالص مثامفايكن علمو يغ دميليقي 
 III ممفوثاءي علمو فغتاهوان اضام يغ مندالم 
 IV تمفت مرجوع مسئله 

    

 A I ،II  دان III   

 B II  ،III دان IV  

 C I، III  دان  IV   

 D I ،II  دان IV  
 

  

  انسور سالما-برانسوروحيو دتورونكن سجارا    9
  

A 21 هونC  

B 23 هونC  

C 25 هونC  

D 27 هونC  
  

  

  انسور-دانتارا بريكوت يغ ماناكه حكمة دتورونكن القرءان سخارا برانسور   10
A انتوق مغوجي كإيمانن ماءنسي ترهادف القرءان  
B ممبيذاكن القرءان دغن كتاب سماوى يغ الءين  
C  هللا صلى هللا عليه وسلم دالم مغهادفي اوجينمنتفكن هاتي رسول  
D منمبهكن كياقينن ترهادف القرءان  

  

  

 مصعب بن عمري  
 عبدهللا بن ام مكتوم  
 معاذ بن جبل 

  

  توكوه دأتس بركاءيتن دغن  11

A جورو توليس القرءان 
B فغحافظ القرءان 
C اوتوسن رسول هللا مغاجر القرءان 
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D فغومفول القرءان 
  

  مقطوع اياله حديثفمبهاضين    12

 I مقطوع قوىل     

 II مقطوع سند  
 III مقطوع فعلى 
 IV مقطوع منت 

    

 A I دان II  

 B II دان III  

 C III دان IV  

 D I دان IV      

  
  
  
  
  

  مرسل اياله حديث  13
    

 A دساندركن كفد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 B ترهنتي كفد صحابة سهاج 
 C ترهنتي كفد تابعين سهاج 
 D ضوضور نام صحابة 

  

  
  

عن عائشة رضى هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو ىف الصالة ويقول : 
 "اللهم أعوذبك من املأمث واملغرم".

  

  حديثدأتس دكلسكن سباضاي  حديث  14
  

A مقطوع 

B مرفوع 

C موقوف 

D مرسل 
  

  منونايكن حج  

 .منونتوت علمو 
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 .منخاري نفقه 
  

  ) اياله x) دالم برمسافير.حكوم (  xفثاتاءن دأتس مروجوع كفد حكوم (    15
  

A سنة    
B هاروس    
C واجب    
D حرام    

  
  
  
  
  
  
  

  تعريف جوال بلي دري سضي بهاس اياله   16
  

A .منجوال سسواتو دغن سسواتو يغ الءين    
B  سسواتو يغ الءين.مغوبه سسواتو دغن   
C .ممبري سسواتو دغن سسواتو يغ الءين   
D .منوكر سسواتو دغن سسواتو يغ الءين   

  
  

  دانتارا حكمة برمسافير اياله   17
 

A .مرافتكن صلة الرحيم    
B .مالفغكن فيكيرن    
C الءين. 2مالوت نضارا    
D .منيغكتكن ايكونومي نضارا الءين    

  
  
  
  

  كاليقن حاكيم اياله برصفة مجتهيد. مجتهيد برمقصودانتارا    18
  

A     ممفو اونتوق براجتهاد  
B مالكوكن سوروهن هللا  
C تيدق مالكوكن دوسا بسر  
D ممفوثاءي كأيمانن يغ  تضوه  

 
  
  

  الجواجيس اداله ساتو اونيت دباوه ديوان الجند.  19
  افاكه فوغسي الجواجيس؟  

 A ممبينا كيم تنترا  

 B      مغاوسي فراءيرن  

 C مغينتيف كقواتن موسوه  
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 D مغوروس سيمفنن سنجاتا  
    

  
  
  
  
  
  
  

    فرساتوان حسن البنا تله مغأغضوتاءي  20
 I مجعية مكارم األخالق االسالمية  
 II القخمجعية السلوك األ  
 III القخمجعية مكارم األ 

 IV مجعية السلوكيه 
    

 A I دان II  

 B I دان III  

 C III دان IV  

 D II دان IV      
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  Bبهاضين 
  ] مركه 80 [
  سوءالن سهاج امفتجواب 

  

1  (a)      

   

ِۚ َوَمن َيۡشُكۡر َفإِنََّما َيۡشُكُر ِلَنۡفِسِهۦۖ َوَمن َكَفَر  َن ٱۡلِحۡكَمةَ أَِن ٱۡشُكۡر ِ�َّ َفإِنَّ َوَلَقۡد َءاتَۡيَنا لُۡقَمٰ
َ َغنِيٌّ َحِميٞد   ِۖ إِنَّ ٱلشِّ  ١٢ٱ�َّ ُبنَيَّ َال تُۡشِرۡك ِبٱ�َّ ُن fِۡبِنِهۦ َوُهَو َيِعُظهُۥ َيٰ ۡرَك  َوإِۡذ َقاَل لُۡقَمٰ

لُهُۥ فِي   ١٣لَُظۡلٌم َعِظيٞم   هُۥ َوۡهًنا َعلَٰى َوۡهٖن َوِفَصٰ ِلَدۡيِه َحَمَلۡتهُ أُمُّ َن ِبَوٰ نَسٰ ۡيَنا ٱۡإلِ َوَوصَّ
ِلَدۡيَك إِلَيَّ ٱۡلَمِصيُر   َهَداَك َعَلٰىٓ أَن تُۡشِرَك ِبي َما  ١٤َعاَمۡيِن أَِن ٱۡشُكۡر ِلي َوِلَوٰ َوإِن َجٰ

ۡنَيا َمۡعُروٗفۖا َوٱتَِّبۡع َسِبيَل َمۡن أََناَب َلۡيَس َلَك ِبِهۦ  ِعۡلٞم َفَال تُِطۡعُهَمۖا َوَصاِحۡبُهَما ِفي ٱلدُّ
  12 - 15:  سورة لقمان  ١٥إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ َمۡرِجعُُكۡم َفأَُنّبِئُُكم ِبَما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن  

        

   (i) 
مغاندوغي حكوم تجويد برداسركن آية دأتس، توليس كلمة يغ 

  برايكوت :
 

   قلقلة صغرى       )أ(    

   مد جائز منفصل  )ب(    

   ظهار حلقىإ  )ت(    

 ]مركه 4[  قلقلة كربى  )ث(    
   (ii) .مركه 2[  جلسكن اينتيساري اية دأتس[ 
   (iii) .إسالم مواجبكن انق مغحورماتي كدوا ايبو باف   
 ]مركه 4[  ترهادف ايبو باف.ترغكن دوا فكتوربرالكوث فندرهاكاءن انق     
       

  (b)     

   

َلْن عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: تـَرَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْين 
: ِكَتاَب هللا وُسنََّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.                           َتِضلُّوا ما إن َمتَسَّْكُتْم �ما

  (رواه مالك)
 

       

   (i)  مركه 2[  يغ برضاريس دأتس. حديثجلسكن مقصود فوتوغن[ 
   (ii) ترغكن توجوان فثلسيان برداسركن قاعدة   

    
 ترهيب      )أ(
  شورى  )ب(

 ]مركه 4[

   (iii) 
جلسكن دوا اكتيؤيتي دفريغكت سكوله اونتوق منانم مينت 

  منخينتاءي 
 

 ]مركه 4[  القرءان دان السنة دالم كالغن فالجر.    
 

2  (a)      
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َفٱۡرِجۡعَنا َوَلۡو تََرٰىٓ إِِذ ٱۡلُمۡجِرُموَن َناِكُسواْ ُرُءوِسِهۡم ِعنَد َرّبِِهۡم َربََّنآ أَۡبَصۡرَنا َوَسِمۡعَنا 
ِلًحا إِنَّا ُموِقُنوَن   ِكۡن َحقَّ ٱۡلَقۡوُل ِمّنِي  ١٢َنۡعَمۡل َصٰ َوَلۡو ِشۡئَنا َألٓتَۡيَنا ُكلَّ َنۡفٍس ُهَدٰىَها َوَلٰ

ذَآ  ١٣َألَۡمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱۡلِجنَِّة َوٱلنَّاِس أَۡجَمِعيَن    إِنَّا َفُذوقُواْ بَِما َنِسيتُۡم ِلَقآَء َيۡوِمُكۡم َهٰ
ُكۡمۖ َوذُوُقواْ َعذَاَب ٱۡلُخۡلِد بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن   ِتَنا ٱلَِّذيَن إِذَا  إِنََّما ُيۡؤِمُن بِ  ١٤َنِسيَنٰ ٔ◌َ◌اَيٰ

ٗدۤا َوَسبَُّحواْ ِبَحۡمِد َربِِّهۡم َوُهۡم َال َيۡستَۡكِبُروَن۩   واْۤ ُسجَّ ُرواْ بَِها َخرُّ تَتََجاَفٰى  ١٥ذُّكِ
ُهۡم ُينِفُقوَن   ا َرَزۡقَنٰ َفَال  ١٦ُجُنوبُُهۡم َعِن ٱۡلَمَضاِجعِ َيۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ

ةِ أَۡعيُٖن َجَزآَءۢ ِبَما َكانُواْ َيۡعَملُوَن  تَعۡ  ن قُرَّ آ أُۡخِفَي لَُهم ّمِ أَفََمن َكاَن ُمۡؤِمٗنا  ١٧َلُم َنۡفٞس مَّ
ُت  ١٨َكَمن َكاَن َفاِسٗقۚا الَّ َيۡستَُوۥَن   ِت َفلَُهۡم َجنَّٰ ِلَحٰ ا ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ أَمَّ

 )  19 - 12 سورة السجدة :( ١٩ِبَما َكانُواْ َيۡعَملُوَن   ٱۡلَمۡأَوٰى نُُزَالۢ 

  
        

   (i) .برداسركن آية القرءان دأتس، ثاتاكن حكوم تجويد   

تُ   ) أ (        َجنَّٰ

  يُنِفُقونَ    )ب (    
ةِ    )ت (     ن قُرَّ   ّمِ
 ]مركه 4[  َكَمن َكانَ     )ث (    
   (ii)  مركه 4[  سورة السجدة. 16توليسكن سبب نزول أية[ 
   (iii) .مركه 2[  جلس دوا خيري اورغ فاسق[ 

  

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 

   

  (b)     

   

  

ْعُت َرُسوَل اIَِّ َصلَّى اIَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن َسَلَك  ْرَداِء رضي هللا عنه قال: مسَِ عن َأِيب الدَّ
َتِغي ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اIَُّ ِبِه َطرِيًقا ِإَىل اْجلَنَِّة َوِإنَّ اْلمالِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَـَها رِ  َضاًء َطرِيًقا يـَبـْ

 ِب اْلِعْلِم َوِإنَّ اْلَعاِملَ لََيْستَـْغِفُر لَُه َمْن ِيف السََّمَواِت َوَمْن ِيف األْرِض َحىتَّ اْحلِيَتاُن ِيف اْلَماءِ ِلطَالِ 
ِإنَّ اْلُعَلَماَء َوَرثَُة األنِْبَياِء ِإنَّ  َوَفْضُل اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َسائِِر اْلَكَواِكبِ 

َا َورَّثُوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذ بِِه َأَخَذ ِحبَظٍّ َواِفرٍ  .                                                      األَنِْبَياَء ملَْ يـَُورِّثُوا ِديَنارًا وَال ِدْرَمهًا ِإمنَّ
 (رواه أبو داود والرتمذي)

       
   (i)  مركه 2[  يغ برضاريس دأتس. حديثجلسكن مقصود فوتوغن[ 

   (ii) 
ترغكن دوا كلبيهن اورغ يغ برعلمو بربنديغ اورغ يغ 

  جاهيل.
 ]مركه 4[
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   (iii) .مركه 4[  جلسكن مغاف منونتوت علمو اداله جهاد[ 
  

 

3  (a)   لغسوغ.وحيو دتورونكن ماللوئي فرانتارأن مالئكة دان سخارا    
   (i) .مركه 6[  ترغكن خارا وحيو ماللوئي فرانتارأن مالئكة[ 
   (ii)  مركه 4[  عاقبة مغأبايكن وحيو دالم كهيدوفن. دواجلسكن[ 

       

  (b) (i) . مركه 6[  هورايكن تيض خيري كاندوغن آية مكية دان مدنية[ 

   (ii) 
دوا اوسها يغ دالكوكن دزمان بني أمية اونتوق منجامين جلسكن 

  كأصلين 
 ]مركه 4[

   القرءان اضر تروس برككلن.    
   

4  (a)      

   
سباضاي  حديثتردافت ببراف ضلرن يغ دبريكن كفد فراوي 

  .حديثفغهرضاءن دأتس اوسها دان كضيضهن مريك دالم بيدغ 
 

   (i)  مركه 2[  درفد ضلرن ترسبوت. دواثاتاكن[ 
   (ii)  مركه 4[  .حديثاوسها دان فغوربانن فارا علماء  دواجلسكن[ 

  

  
  
  
  
  
 

    

  (b) (i)  آحاد برايكوتحديث  ثاتاكن مقصود باضي جنيس   

   مشهورحديث          )أ(    

 ]مركه 4[  غريبحديث     )ب(    

   (ii)  شرط دواجلسكن مركه 4[  متواتر. حديث[ 

   (iii)  مركه 6[  صحيح. حديثشرط يغ واجب اد فد  تيضهورايكن[ 
 
  

5  (a)      
   (i) .مركه 4[  ثاتاكن فندوان برفيكير يغ بتول منوروت شريعة إسالم[ 
   (ii) .مركه 2[  جلسكن حكمة برفيكير[ 
   (iii) .مركه 4[  سنارايكن امفت ادب برجواغ[ 

  
  

     

  (b)     
   (i) .مركه 4[  افاكه كسن درفد فنخمرن سوغاي اتاو الؤت[ 

   (ii) 
جلسكن خارا مغافليكاسي "سكولهكو شرضاكو" دالم منجاض 

  فرسكيترن 
 ]مركه 4[

   سكوله.    
   (iii) .مركه 2[  ثاتاكن دوا ادب فنجوال[ 
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6  (a)      

   (i) 
الراشدين دالم مرياليساسيكن فرساماءن  خلفاءجلسكن دوا اوسها 

  طرف
 

 ]مركه 2[  دالم إسالم.     

   (ii) 
سنارايكن امفت سومبر ايكونومي فد زمان بني أمية دان 

  عباسية.
 ]مركه 4[

   (iii) 
جلسكن كسن هوبوغن دوا هاال دغن نضارا الءين دالم بيدغ 

  ايكونومي.
 ]مركه 4[

  
  

     

  (b) (i) .مركه 4[  جلسكن كتوكوهن إبن سينا[ 
   (ii) .مركه 2[  ثاتاكن سومباغن إبن سينا دالم بيدغ فروبتن[ 
   (iii) .مركه 4[  توليسكن التر بالكغ حمكا رحمه هللا[ 
  

 كرتس سوءالن تمت 
 


