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  A بهاضين
  ] مركه 20 [

  

  .سوءالن سموا جواب
 
 

  فرثتأن دباوه يغ مانكه بنر باضي لقمان الحكيم  1

 A زمان نيب نوح  فد  هيدوف  يغمهبا صاحل   غسأور  
 B زمان نيب نوح  فد  هيدوفصاحل، بركوليت هيتم دان    يغمهبا    غسأور 

 C زمان نيب دأود  فد هيدوف دان   2دبري كبيجقسنأن دامل بركات  يغ سأورغ 

 D زمان نيب صاحل   فد  هيدوف ،2دبري كبيجقسنأن دامل بركات  يغ  سأورغحبشي،    بربغسا  
  

 

  سورة لقمان 18هللا يغ تردافت دالم اية  2بريكوت اداله الرغن  2
 I سوارا  جاغن منيغضيكن  
 II مأنسي كفدرنده   جاغن ممندغ  
 III موغكر  يغ  فربواتنمالكوكن   جاغن 

 IV غسومبو  برالضق  دغنبرجالن دموكا بومي    جاغن 
    

 A I دان II  

 B II دان IV  

 C III دان IV  

 D I دان IV  
   

  
  بريكوت مروفاكن ضولوغن مأنسي فد هاري قيامة، كخوالي  3
  

 A اصحاب اليمني  
 B اصحاب الشمال  
 C اصحاب املشئمة 

 D اصحاب املقربون 
  
  
  
  
  

ِۚ َوِتۡلَك ٱۡألَ  َّۡن َخۡشَيِة ٱ ٗعا ّمِ تََصّدِ ِشٗعا مُّ ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن َعلَٰى َجَبٖل لََّرأَۡيتَهُۥ َخٰ ُل َلۡو أَنَزۡلَنا َهٰ ۡمثَٰ
ِلُم ٱۡلَغۡيِب َوٱل ٢١َنۡضِربَُها ِللنَّاِس لََعلَُّهۡم َيتََفكَُّروَن   هَ إِالَّ ُهَوۖ َعٰ ُ ٱلَِّذي َالٓ إَِلٰ ََّدةِۖ ُهَو ٱ شََّهٰ

ِحيُم   ُن ٱلرَّ ۡحَمٰ ُم ٱۡلُمۡؤِمُن  ٢٢ُهَو ٱلرَّ َلٰ هَ إِالَّ ُهَو ٱۡلَمِلُك ٱۡلقُدُّوُس ٱلسَّ ُ ٱلَِّذي َالٓ إَِلٰ َُّهَو ٱ
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ا ُيۡشِرُكوَن   ِ َعمَّ ََّن ٱ ِلُق ٱلۡ  ٢٣ٱۡلُمَهۡيِمُن ٱۡلَعِزيُز ٱۡلَجبَّاُر ٱۡلُمتََكّبُِرۚ ُسۡبَحٰ ُ ٱۡلَخٰ ََّباِرُئ ُهَو ٱ
ِت َوٱۡألَۡرِضۖ َوُهَو ٱۡلَعِزيُز ٱۡلَحِكيمُ  َوٰ ُرۖ َلهُ ٱۡألَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَٰىۚ ُيَسّبُِح َلهُۥ َما فِي ٱلسََّمٰ   ٱۡلُمَصّوِ

  24  -  21سورة احلشر :      ٢٤
  
  
  
  
  
  
  

4  X    ا;له  
    

 A المهيمن  
 B العزيز  
 C اجلبار 

 D امللك 
  
  
  

 انتارا فرانن ايمان دالم كهيدوفن اياله  5
   

I بينتيغ درفد مالكوكن كمنكرن دان معصية 
II مننغكن فراساءن كلوه كسه 

III مموفوق سماغت سوك برقربان 
IV فندوان برفيكير سبلوم برتيندق 

  

A I ،II  دان III   

B II  ،III دان IV  

C I، III  دان  IV   

D I ،II  دان IV  
 
 
 

عن اىب ذر رضى هللا عنه قال : قلت ; رسول هللا ، أى األعمال أفضل قال : اإلميان 
  PQ( متفق عليه ) واجلهاد ىف سبيل هللا        .   

  

      برضاريس دأتس اياله حديثمقصود فوتوغن   6
  

  

 A برايمان كفد هللا 
 B برجهاد فد جالن هللا 
 C فمرجاءن يغ ترباءيق 
 D فغوربانن سماس برجهاد 

مها فثايغ –الرحيم   
 

مها سوخي –القدوس   
 

x – مها فغاول  
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 كخواليكصيحتن ممفوثاءي هوبوغن يغ رافت دغن عباده سسأورغ    7
 

 A دافت مالهيركن تندا كشكورن كفد هللا 
 B ملقساناكن تغضوغجواب سخارا مطلق 
 C ممبري فلواغ مأنسي كلوار برجهاد دجالن هللا 
 D رجا كبجيقن سسام مأنسيك- مالكوكن كرجا  

  

  

  مغاتاسي فركارا يغ مالاليكن بوليه دلقساناكن دغن فلباضاي خارا.   8
  انتارا برايكوت خارا يغ مانكه يغ فاليغ سسواي .

    

 A .مثدياكن فلواغ اونتوق مالكوكن كباجيقن 
 B مغهافوسكن تمفت .معصية 
 C  لغكف.ممباغونكن فراسارانا يغ  
 D ممبري فنديديقن كفد سموا 

 

  

  الشهيد سيد قطب بن ابراهيم رحمه هللا عنه اداله فنوليس كتاب تفسير   9
  

A القرطىب 

B ابن الكثري 

C القرءان احلكيم 

D ىف ظالل القرءان 
  

  

  كتاب تفسير بريكوت اداله ترضولوغ دالم تفسير بالرأي    10
A تفسري القرطىب 

B   كثريتفسري ابن 

C تفسري القرءان احلكيم 

D تفسري ىف ظالل القرءان 
  

  

   الرين ابن عباس  –مكة  
   الرين أيب بن كعب  –مدينة  
   عراق -  X 
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  ضمبر راجه دأتس اداله بركاءيتن دغن فركمبغن تفسير القرءان دزمان تابعين.  11
   "X "  : مروجوع كفد  

  

A بتg الرين زيد بن 

B الرين مصعب بن عمري 

C الرين عبد هللا بن ام مكتوم 

D الرين عبد هللا بن مسعود 
  
  

  ممبوات كاجين مندالم ترهادف سند
  حديث

  حديثممباحث تنتغ متن سواتو  

  حديثمغكلسكن 
  

  اوسها دأتس اداله بركأيتن دغن   12
 I  حديثمنجاض مرتبة سواتو     

 II  حديثمغومفول دان ميبر  

 III  حديث موضوعمناغني 

 IV  حديثمنجاض كسوجيان 
    

 A I ،II  دان III   

 B II  ،III دان IV  

 C I، III  دان  IV   

 D I ،II  دان IV      

  
  

  علماء يغ برضلر الحاكم اياله   13
    

 A مالك بن أنس 

 B ابن ماجه 

 C أمحد بن سلمة الرباز 

 D حممد بن حيان 
  

  
  

  دضلر حديث 700,000علماء يغ مغواسائي لبيه   14
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A احلافظ 

B احملدث 

C احلاكم 

D احلجه 
  
  

  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا (ص) : ..........
َصاِين.   ( متفق عليه)      َ◌وَمْن يـَْعِص اَألِمْريَ فـََقْد َع

  

  دأتس اياله حديثادب ترهادف فميمفين يغ دثاتاكن دالم    15
  

A .مغحرمتي فميمفين  
B .منطاعتي فميمفين  
C .منزيارهي فميمفين  
D .منجاض مرواه فميمفين  

  
  
  
  
  
  
  

  اسالم مغضالقكن اومتث منزيارهي اورغ ساكيت كران   16
  

A .ملقسناكن تغضوغجواب سباضاي سأورغ مسلم  
B  كلوارض سي ساكيت.مالو كفد  
C .منخاري فغاروه دالم مشاركت  
D .مننجوقكن كتيغضين بودي بهاس  

  
  

  انتارا توجوان اوتام كراجاءن مثدياكن كمودهن عوام اياله   17
 

A .اونتوق مغايندهكن سواسان فرسكيترن  
B  دان كمودهن فندودوق سكيتر. فرخدمنتاونتوق ممبري  
C  كفريهاتينن كراجاءن ترهادف رعيتث.اونتوق ممبوقتيكن  
D .اونتوق منجاديكنث سباضاي المبغ كمعمورن دان كماجوان نضارا  

  

  
  
  

  دالم اسالم ففرغن يغ مليبتكن فرلواسن واليه تيدق بوليه دالكوكن دغن سبب   18
  

A دعوه اسالميه دموسوهي  
B ملغضر فرجنجين يغ تله دمتراي  
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C  نضارا اسالمففرغن برسنجات ترهادف  
D اونتوق منونجوقكن ككواساءن ترهادف موسوه  

 
  
  

ممفالجري  القراءن  سكوله رنده يع دديريكن برهيمفيرن مسجد اونتوق كانق  19
  دزمان حلفاء الرشيدين دناماكن

 A  ْكتُب  

 B ُكتَّاب      

 C كتابه  

 D كاتب  
    

  
  
  

  اخيه دكنلي سرمبي مكة كران  20
 A  فركمبغن علمو إسالم فوست  
 B مشاركت برمينت اونتوق بالجر دأخيه 
 C  دالم مجليس فرمشوارتن اخيه علماءراماي 
 D  تمفتن علماءباثق كريا اضام دحاصيلكن اوليه  
    

    

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



SET 6_SOALAN RAMALAN PQS 

7 
 

  
  
  
  

  Bبهاضين 
  ] مركه 80 [
  سوءالن سهاج امفتجواب 

  

1  (a)      

   

ُكۡم  ِ َوَعُدوَّ ََّباِط ٱۡلَخۡيِل تُۡرِهُبوَن ِبِهۦ َعُدوَّ ٱ ٖة َوِمن ّرِ ن قُوَّ ا ٱۡستََطۡعتُم ّمِ َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّ
ِ يَُوفَّ  َُّ َيۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنِفقُواْ ِمن َشۡيٖء فِي َسِبيِل ٱ ََّوَءاَخِريَن ِمن ُدونِِهۡم َال تَۡعلَُمونَُهُم ٱ

ِۚ إِنَّهُۥ  ٦٠ۡم َوأَنتُۡم َال تُۡظَلُموَن  إَِلۡيكُ  َّ۞َوإِن َجَنُحواْ ِللسَّۡلِم َفٱۡجَنۡح لََها َوتََوكَّۡل َعَلى ٱ
ُۚ ُهَو ٱلَِّذٓي أَيََّدَك  ٦١ُهَو ٱلسَِّميُع ٱۡلَعِليُم   ََّوإِن ُيِريُدٓواْ أَن َيۡخَدُعوَك َفإِنَّ َحۡسَبَك ٱ
آ  ٦٢َن  ِبَنۡصِرِهۦ َوِبٱۡلُمۡؤِمِني  َوأَلََّف َبۡيَن قُلُوِبِهۡمۚ َلۡو أَنَفۡقَت َما فِي ٱۡألَۡرِض َجِميٗعا مَّ

َ أَلََّف َبۡيَنُهۡمۚ إِنَّهُۥ َعِزيٌز َحِكيٞم   َِّكنَّ ٱ   63 - 60:  سورة األنفال ٦٣أَلَّۡفَت َبۡيَن قُلُوِبِهۡم َوَلٰ

   
  
 

    

   (i) 
تجويد باضي كلمة يغ برداسركن آية دأتس، ثاتاكن حكوم 

  برضاريس.
 ]مركه 4[

   (ii) .مركه 2[  ثاتاكن خونتوه موسوه هللا سبحانه وتعالى[ 
   (iii) .مركه 4[  جلسكن فرسدياءن يغ فرلو دسدياكن باضي مغهادفي موسوه[ 
       
  (b)     

   

  

َىل ا�َِّ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْريٌ َوَأَحبُّ إِ 
ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف َوِيف ُكلٍّ َخْريٌ اْحِرْص َعَلى َما يـَنـَْفُعَك َواْسَتِعْن �Qَِِّ َوالتـَْعَجْز َوِإْن 

فَِإنَّ َلْو َأَصاَبَك َشْيٌء َفال تـَُقْل َلْو َأّينِ فـََعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا َوَلِكْن ُقْل َقَدُر ا�َِّ َوَما َشاَء فـََعَل 
  .                                                 (رواه مسلم) تـَْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَانِ 

 

       

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

   (ii) 
مغافاكه اومت اسالم فرلو قوات دالم علمو فغتاهوان، فوليتيك 

  دان 
 

 ]مركه 6[  فرتاهنن.    
   (iii) .مركه 2[  ترغكن مقصود توكل منوروت فندغن إسالم[ 
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2  (a)      

   
ۡن أَنُفِسُكۡم َعِزيٌز َعَلۡيِه َما َعِنتُّۡم َحِريٌص َعَلۡيُكم ِبٱۡلُمۡؤِمِنيَن َرُءوٞف  َلَقۡد َجآَءُكۡم َرُسوٞل ّمِ

ِحيٞم   هَ إِالَّ ُهَوۖ َعَلۡيِه تََوكَّۡلُتۖ َوُهَو َربُّ ٱۡلَعۡرِش  ١٢٨رَّ ُ َالٓ إَِلٰ ََّفإِن تََولَّۡواْ َفقُۡل َحۡسبَِي ٱ
  )  129 - 128 سورة التوبة :( ١٢٩ ٱۡلعَِظيِم 

        

   (i) 
برداسركن آية القرءان دأتس، ثاتاكن حكوم تجويد فد كلمة يغ 

  برضاريس 
 

   دان خارا باخاءن.    
   أَنفُِسُكمۡ   ) أ (    
 ]مركه 4[ َعِنتُّۡم َحِريصٌ   )ب (    
   (ii) .مركه 2[  ثاتاكن دوا توضس فارا رسول[ 
   (iii)  مركه 4[  توكل دالم ممبينا كخمرلغن فالجر.جلس دوا فرانن[ 
  

  
 

  (b)     

   

  

َعْن َأِيب َذرٍّ رضى هللا عنه قال : قـُْلُت َ; َرُسوَل ا�َِّ َأيُّ األْعَماِل أَْفَضُل قَاَل :  
 اإلميَاُن �Qَِِّ َواجلَِْهاُد ِيف َسِبيِلِه                                (متفق عليه)

       

   (i)  مركه 2[  دأتس. حديثثاتاكن دوا عملن يغ فاليغ باءيق برداسركن[ 

   (ii) 
باضيماناكه سأورغ فالجر بوليه برجهاد دالم منونتوت 

  علمو؟
 ]مركه 4[

   (iii)  مركه 4[  دأتس. حديثترغكن دوا فغاجرن يغ دافت دأمبيل درفد[ 
  

 

3  (a)      
   (i) .مركه 2[  جلسكن فغرتين معجزة معنوى[ 
   (ii) .مركه 4[  بيذاكن انتارا معونة دان كرامة[ 

   (iii) 
كأضوغن معجزة القرءان دافت دليهت دري سضي بهاس، 

  كاندوغن دان 
 

 ]مركه 4[  علمو فغتاهوان. جلسكن كمعجزتن القرءان دري اسفيق بهاس.    
       

  (b) (i) .مركه 6[  ترغكن قاعده تفسير بالمأثور[ 
   (ii)  مركه 4[  تفسري ابن كثريجلسكن ميتودولوضي[ 

   
4  (a)      

   (i)  مركه 2[  حديث مشهور.ترغكن فغرتين[ 

   (ii) جلسكن شرط  مركه 4[  حديث ضعيف.برعمل دغن[ 
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   (iii) 
رسول هللا  حديثهورايكن فرانن اندا دالم ممفرتاهنكن كسوخين 

.  
 ]مركه 4[

       

  (b) (i)  اصطالح بريكوت :ترغكن فغرتين   
   اخرجه اخلمسة        )أ(    

 ]مركه 4[  متفق عليه  )ب(    

   (ii) جلسكن اوسها    مركه 6[  حديث. فثيبارنعلماء دامل[ 
 
  

5  (a)      
   (i) .مركه 2[  ثاتاكن دوا كمودهن عوام يغ منجادي كفرلوان مشاركت مسلم[ 

   (ii) 
سريغ هورايكن دوا خونتوه فثالهضوناءن كمودهن عوام يغ 

  برالكو
 

 ]مركه 4[  دالم مشاركت كيني.    
  
  

     

  (b)     
   (i) .مركه 2[  جلسكن كونسيف برهياس ديري منوروت إسالم[ 
   (ii) مركه 2[  افاكه يغ دمقصودكن دغن برهياس ديري مغيكوت كممفوان؟[ 

   (iii) 
جلسكن تيندقن يغ فرلو اندا الكوكن سكيراث برهادفن دغن 

  اورغ
 

 ]مركه 4[  يغ سدغ مالكوكن كروسقن ترهادف كمودهن عوام.    
  

  (c)     
   (i) جلسكن دوا تغضوغجواب يغ واجب دلقساناءن اوليه سسئورغ   
 ]مركه 4[  مسافير سماس دالم فرجالنن.    

   (ii) 
باضايماناكه برمسافير دافت منيغكتكن ايكونومي سسبواه 

  نضارا ؟
 ]مركه 2[

  
  
  
  
 
6  (a)      

   (i)  مركه 4[  الراشدين. خلفاءسنارايكن امفت جابتن يغ تله دتوبوهكن اوليه[ 

   (ii)  مركه 2[  الراشدين. خلفاءثاتاكن فروسيس فرالنتيقن جاوتن دزمان[ 
   (iii) .مركه 4[  جلسكن بيدغ توضس ديوان الجند[ 

  
  

     

  (b) (i)  مركه 4[  .الغزاىلثاتاكن دغن ريغكس رواية هيدوف امام[ 
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   (ii)  مركه 4[  .الغزاىلهورايكن فرانن فنديديقن منوروت امام[ 

   (iii)  مركه 2[  دالم بيدغ تصوف. الغزاىلسنارايكن حاصيل كريا امام[ 

  
 كرتس سوءالن تمت 

  
  
  
  
  
  
  
 

 


