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  A بهاضين

  ] مركه 20 [
  

  .سوءالن سموا جواب
 
 
 
 

ۦٓ أَن تُۡبَسَل  ۡر ِبِه ۡنَيۚا َوَذّكِ ۡتُهُم ٱۡلَحَيٰوةُ ٱلدُّ َوذَِر ٱلَِّذيَن ٱتََّخُذواْ ِديَنُهۡم لَِعٗبا َوَلۡهٗوا َوَغرَّ
ِ َوِلّيٞ َوَال َشِفيٞع َوإِن تَۡعِدۡل ُكلَّ َعۡدٖل الَّ  َنۡفُسۢ ِبَما َكَسَبۡت َلۡيَس لََها ِمن ُدوِن ٱ1َّ

ۡن َحِميٖم َوَعذَاٌب أَِليُمۢ بَِما يُۡؤَخۡذ ِمۡنَهآۗ أُوْ  ِٓئَك ٱلَِّذيَن أُۡبِسلُواْ بَِما َكَسُبواْۖ لَُهۡم َشَراٞب ّمِ َلٰ
  70: سورة األنعام     ٧٠َكانُواْ يَۡكفُُروَن  

 
 

  ممفرسنداكن اضام 2برداسركن اية دأتس فرثتأن مانكه يغ منونجوقكن خيري  1

  

A  مثمبوت فرايأن دغن هيبورن دان مماكن فاكاين يغ خنتيق  
B   رمضانراماي فد بولن  دخاليقماكن دسياغ هاري  
C  مغكريتيك وانيتا يغ مماكاي تودوغ يغ برفيشين  
D  أضام ألين 2تيدق مغحورمتي كتاب  
 

 

  
  ضجاال ممفرسنداكن اضام اياله  2فكتور  2
 

 I كجاهيلن  
 II  كبندأنفغاروه  
 III لمه ايمان دان جاتي ديري 
 IV أضام ألين 2تيدق مغحورمتي كتاب 

    

 A I ،II  ،دان III  

 B I ،II  ،دان IV  

 C I ،III  ،دان IV  

 D II ،III  ،دان IV  
   

  
  
  

َنُكۡم أَۡوِلَيآَء إِِن ٱۡستََحبُّواْ ٱۡلُكۡفَر عَ  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َال تَتَِّخذُٓواْ َءاَبآَءُكۡم َوإِۡخَوٰ َلى َيٰ
ِلُموَن   ِٓئَك ُهُم ٱلظَّٰ نُكۡم َفأُْوَلٰ ِنۚ َوَمن َيتََولَُّهم ّمِ يَمٰ قُۡل إِن َكاَن َءاَبآُؤُكۡم َوأَۡبَنآُؤُكۡم  ٢٣ٱۡإلِ

ِكُن وَ  َرٞة تَۡخَشۡوَن َكَساَدَها َوَمَسٰ ٌل ٱۡقتََرۡفتُُموَها َوِتَجٰ ُجُكۡم َوَعِشيَرتُُكۡم َوأَۡمَوٰ نُُكۡم َوأَۡزَوٰ إِۡخَوٰ
 ُ ِ َوَرُسوِلِهۦ َوِجَهاٖد ِفي َسِبيِلِهۦ َفتََربَُّصواْ َحتَّٰى َيۡأتَِي ٱ1َّ َن ٱ1َّ تَۡرَضۡونََهآ أََحبَّ إَِلۡيُكم ّمِ

ِسِقيَن  ِبأَۡمرِ  ُ َال َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفٰ   24 - 23:   التوبةسورة  ٢٤ِهۦۗ َوٱ1َّ
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  سورة التوبة، الرغن هللا يغ تردافت دالم اية ترسبوت اداله  24 - 23برداسركن اية    3
 I جاغن ملنتيق دكاالغن اورغ كافير منجادي فميمفين  
 II  رسولجاغن منخينتأي دونيا ملبيهي هللا دان  
 III جاغن ممفورق فرنداكن مشاركة  
 IV جاغن ملنتيق دكاالغن كلوارض سباضاي فميمفين  

    

 A I دان II  

 B II دان III  

 C III دان IV  

 D I دان IV  
  
  
  

  فميمفين يغ بأيك اياله 2دأنتارا خيري   4
  

A مغأوتاماكن كفنتيغن كلوارض  
B ممفوثأي كسمفورنأن فمخأيندرا  
C فميمفين يغ دسايغي أوليه اورغ باوهن 
D برسيكف فوسيتيف، برحكمة دان تربوكا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

َلْن َتِضلُّوا   أَْمَرْينعن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: تـَرَْكُت ِفيُكْم 
  ما َمتَسَّْكُتْم Bما: ِكَتاَب هللا وُسنََّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. (رواه مالك)

 

  يغ برضاريس اياله حديثمقصود فوتوغن   5
  

A فركارا باءيق دان بوروق  
B حكوم دان فراتورن  
C وحى دان معجزة  
D  القرءان دان السنه   

 
 

  ين سباضاي فندوان مأنسي. ءكتاب سماوى يغ ال-القرءان دان كتابهللا منورونكن   6
      يثءفاسغن ماناكه بتول مغنا         

  
  

 I  سلوروه مأنسي –القرءان  
 II  قوم عرب –زبور  
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 III  قوم نصراني –انجيل  
 IV  بنى اسرائيل –توراة  

    

 A I ،II  ،دان III  

 B I ،III  ،دان IV  

 C I ،II  ،دان IV  

 D II ،III  ،دان IV  
  

  

  

  

  ينءوي يغ الاسم 2ي كلبيهن القرءان دغن كتابءفربنديغن يغ ماناكه فاليغ تفت مغنا   7
 

 A دواث اونتوق منولوغ مأنسي-كاندوغن كدوا  
 B دواث اداله معجزة درفد هللا-كدوا  
 C سلوروه ايسي كاندوغنث اداله تفت 
 D سمواث اداله وحى درفد هللا 

  

  

  

  ن يغ فاليغ تفت مغناءي كونسيف هجره دالم كهيدوفن سأورغ فالجر ايالهءكثاتا   8
 

A اخروى  برهجره درفد تونتوتن دنيوى كفد 

B  كفايه فرضعين كفد  فرضبراليه درفد كفرلوان 
C برفينده درفدكامفوغ هالمن كبندرمنخاري فكرجاءن 
D  سيتيففو  صفةكفد  تيفنيضا صفةبرهجره درفد 

  

  مقصود فنورونن القرءان سجارا متواتر اياله   9
  

A توروت- دتورونكن سجارا برتوروت  
B دروايتكن ماللوءي خبر احاد  
C دتورونكن ماللوءي فرانتارأن مالئكة  
D  نبوى دان قدسى حديثممبيذاكن القرءان دغن  

  

  د انتارا بريكوت يغ مانكه دكاتيضوريكن سباضاي صفة القرءان   10
I الرحمة  

II المبين  
III الذكر  
IV الفرقان  

   

A I   دانII  
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B II  دانIII  
C III  دانIV  
D I  دانIV  

  
  

  فركاتاءن وحيو دري سضي بهاس ممباوا مقصود  11

I لينتسن هايت  
II اإلهلام الفطرى  

III  بيسيكن شيطان  
IV سروان روح  

   

A I   دانII  
B II  دانIII  
C III  دانIV  
D I  دانIV  

  
  اورينتاليس 2جيري   12
 I ترديري درفد اورغ يهودى دان كرستيان 
 II منجاري كلمهن اومت اسالم 
 III ممبوات فيليديقن اونتوق مغهنجور اسالم 
 IV  حديثمنولق كوجودن  

    

 A I ،II  ،دان IV  

 B II  ،III  ،دان IV  

 C I ،III  ،دان IV  

 D I ،II ،III  ،دان IV      

  
  

  علوم احلديث اTله اونتوق  ممفالجريتوجوان   13

 I  مغتاهوءي عنصور اسرائيليات دالم منتفسيركن القرءان  
 II مغتاهوءي كفريبادين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 III منولق تودوهن اورينتاليس دان ضولوغن انتي حديث 
 IV مغتاهوءي سند دان منت حديث 

    

 A I ،II  ،دان III  

 B II  ،III  ،دان IV  
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 C I ،III  ،دان IV  

 D I ،II ،III  ،دان IV  
  

  
  
  
  
  
  

  اياله حديثدانتارا فوغسي   14
  

A  عموم  يغمنتخصيصكن آية 

B  خاص  يغمنتقييدكن آية القرءان 

C منتفسريكن آية القرءان يغ مطلق 

D دامل حديث  يغ تردافتحكوم   مغوكوهكن 
  
  

  برايكوت يغ مانكه فونخا برالكوث فنخمرنانتارا    15
  

A .سيكف فوسيتيف مشاركت  
B .فغواتكواساءن يغ كتت  
C .سيستم فغوروسن كيلغ يغ لوغضر  
D .فمبواغن سامفه دتمفت يغ سسواي  

  
  

  مقصود صدقة دري سودوت اصطالح اياله   16
  

A .فمبرين هديه    
B .فمبرين سخارا سوكاريال   
C  مغهارفكن بالسن.فمبرين تنفا   
D .فمبرين تنفا فقساءن كران هللا   

  
  

  فميكيرن فوسيتيف كخوالي 2برايكوت اداله انتارا بنتوق   17
 

A بارو. 2قوات كإيغينن منخوبا ايديا  
B .برسيكف اوفتيميس دالم كهيدوفن  
C .برسيكف فاسيميس مليهت ماس هدافن  
D  فندافت اورغ الءين.برسيكف تربوكا دان سديا منريما  

  

  
  
  

        ماناكه انتارا برايكوت بوكن فورماسي كتنتراءن دزمان بني اميه دان عباسي   18
  

A   الميمنه  
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B المقدمة  
C قلب الجيش  
D فرقة الجيش  

 
  
  

  برايكوت توجوان ممفالجري متدن  19

 I مغنل فستي سومبغن سسواتو بغسا  
 II  سسواتو بغسادافت مغنل فستي فرانن  
 III منددهكن خورق كهيدوفن مأنسي كيني 
 IV منددهكن كماجوان مأنسي دالم بيدغ فنتدبيران 

    

 A I ،II  ،دان III  

 B II  ،III  ،دان IV  

 C I ،II  ،دان IV  

 D I ،II ،III  ،دان IV  
    

  

       تله ممبري ضالرن كفد داءود الفطاني دغن ضالرن خالفه عثمانيهكراجاءن   20
    

A العامل العالمه 

B العالمة العارقه 

C العارقة العاقلة النهامة 

D       ينhّالعامل العالمة النهامة العارف الر 

  
  
  
  
  
  
  
  

  Bبهاضين 
  ] مركه 80 [
  سوءالن سهاج امفتجواب 

  

1  (a)      
ُبوَك َفَقۡد َكذََّبۡت َقۡبلَُهۡم َقۡوُم ُنوٖح َوَعاٞد َوثَُموُد      ِهيَم َوَقۡوُم لُوٖط   ٤٢َوإِن يَُكذِّ َوَقۡوُم إِۡبَرٰ
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ِفِريَن ثُمَّ أََخۡذتُُهۡمۖ َفَكۡيَف َكاَن َنِكيِر   ٤٣ َب ُموَسٰىۖ َفأَۡمَلۡيُت ِلۡلَكٰ ُب َمۡدَيَنۖ َوُكّذِ  ٤٤َوأَۡصَحٰ
ن َق  َلٖة َوَقۡصٖر فََكأَّيِن ّمِ َعطَّ َها َوِهَي َظاِلَمٞة فَِهَي َخاِوَيةٌ َعلَٰى ُعُروِشَها َوِبۡئٖر مُّ ۡرَيٍة أَۡهَلۡكَنٰ

ِشيٍد   أََفَلۡم َيِسيُرواْ فِي ٱۡألَۡرِض َفتَُكوَن لَُهۡم قُلُوٞب َيۡعِقلُوَن بَِهآ أَۡو َءاذَاٞن َيۡسَمُعوَن  ٤٥مَّ
ُدوِر  بَِهۖا َفإِنََّها َال تَۡعَمى ٱۡألَ  ِكن تَۡعَمى ٱۡلقُلُوُب ٱلَِّتي فِي ٱلصُّ ُر َوَلٰ  42:  سورة احلج ٤٦ۡبَصٰ

- 46  
        

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

   برايكوت :

   واجب الغنة  )أ(    

   اظهار حلقي  )ب (    

   ال قمرية  )ت (    

 ]مركه 4[  مد صيلة طويلة   )ث (    

   (ii)  مركه 2[  نزول اية دأتس. جلسكن سبب[ 
   (iii) .مركه 4[  ترغكن دوا خارا اونتوق اندا مغهادفي اوجين هللا تعالى[ 
       

  (b)     

   

 َِّoَعْنُه قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل ا َُّoعن أمري املؤمنني أيب حفص  ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب َرِضي ا
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكانَ  َا األْعَماُل hِلنِّيَّاِت َوِإمنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإمنَّ َّoْت َصلَّى ا

ومن كانت هجرته لُدنـَْيا ُيِصيبـَُها أَْو  له فهجرته إىل هللا ورسوله، هللا ورسو ِهْجَرتُُه ِإَىل 
 (متفق عليه)   .اْمرَأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 

 

       

   (i)  مركه 2[  افاكه مقصود نية؟[ 
   (ii)  مركه 4[  يغ برضاريس. حديثهورايكن مقصود فوتوغن[ 

   (iii)  مركه 4[  .اخالصجلسكن دوا كلبيهن اورغ يغ برصفة[ 
 

2  (a)      

   

َنُكۡم أَۡوِلَيآَء إِِن ٱۡستََحبُّواْ ٱۡلُكۡفَر عَ  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ َال تَتَِّخذُٓواْ َءاَبآَءُكۡم َوإِۡخَوٰ ِنۚ َيٰ يَمٰ لَى ٱۡإلِ
ِلُموَن   ِٓئَك ُهُم ٱلظَّٰ نُكۡم َفأُْوَلٰ نُُكۡم قُۡل إِن َكاَن َءاَبآُؤُكۡم َوأَۡبَنآُؤُكۡم وَ  ٢٣َوَمن َيتََولَُّهم ّمِ إِۡخَوٰ

ِكُن تَۡرَضۡوَنَهآ  َرٞة تَۡخَشۡوَن َكَساَدَها َوَمَسٰ ٌل ٱۡقتََرۡفتُُموَها َوِتَجٰ ُجُكۡم َوَعِشيَرتُُكۡم َوأَۡمَوٰ َوأَۡزَوٰ
ُ ِبأَۡمرِ  ِ َوَرُسوِلِهۦ َوِجَهاٖد ِفي َسِبيِلِهۦ َفتََربَُّصواْ َحتَّٰى َيۡأِتَي ٱ1َّ َن ٱ1َّ ِهۦۗ أََحبَّ إَِلۡيُكم ّمِ

ِسِقيَن   ُ َال يَۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفٰ   )  24 - 23 سورة التوبة :(  ٢٤َوٱ1َّ
        

   (i) .برداسركن آية القرءان دأتس، ثاتاكن حكوم تجويد   
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   َوِجَهاٖد ِفي  ) أ (    
ٌل ٱۡقتََرۡفتُُموَها  )ب (       َوأَۡمَوٰ
  َوَمن َيتََولَُّهم  )ت (    
 ]مركه 4[  َءاَبآُؤُكمۡ   )ث (    

   (ii) 
فركارا يغ  دواسنارايكن  برداسركن آية القرءان دأتس،

  دخينتاءي اوليه 
 

 ]مركه 2[  ماءنسي.    
   (iii) .مركه 4[  جلس دوا عاقيبة مميليه اورغ فاسق سباضاي فميمفين[ 
       

  (b)     

   

  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإنَّ  َّoَصلَّى ا َِّoْعُت َرُسوَل ا اoََّ ال َعْن َعْبِداoَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل مسَِ
َتزُِعُه ِمَن اْلِعَباِد َوَلِكْن يـَْقِبُض اْلِعْلَم بَِقْبِض اْلُعَلَماِء َحىتَّ ِإذَ  ا ملَْ يـُْبِق يـَْقِبُض اْلِعْلَم انِْتزَاًعا يـَنـْ

                                                      .فَأَفْـتَـْوا بَِغْريِ ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّواَعاِلًما اختَََّذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّاًال َفُسِئُلوا 
  )رواه البخارى(

 
       
   (i)  مركه 2[  يغ برضاريس دأتس. حديثجلسكن مقصود فوتوغن[ 
   (ii) .مركه 4[  سنارايكن امفت خيري علماء[ 
   (iii)  مركه 4[  ترغكن دوا كسن كتياداءن علماء دالم كهيدوفن اينديؤيدو دان[ 
   مشاركت.    

 

3  (a)      
   (i) مركه 6[  هورايكن سجاره فركمبغن علوم القرءان دزمان صحابة[ 
   (ii)  مركه 2[  القرءان منوروت اصطالح .تعريفكن[ 
   (iii) سنارايكن صفة مركه 2[  .القرءان[ 
       

  (b) (i) مركه 4[  .تعريفكن اصطالح مكية دان مدنية منوروت ماس[ 
   (ii) بنديغكن خيري مركه 6[  .آية مكية دان مدنية[ 

   
4  (a)      

   (i) 
 حديثمالرغ  صلى هللا عليه وسلمترغكن سبب رسول هللا 

  دتوليس فد 
 ]مركه 4[

   .فريغكت اول اسالم    
   (ii)  مركه 6[  رواية دزمان تابعين حديثجلسكن سجاره فركمبغن[ 

       

  (b) (i)  مركه 4[  بريكوت حديث دوا درفدترغكن حكوم برعمل دغن[ 
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   حديث مرسل        )أ(    

   حديث موضوع    )ب(    

   حديث مرفوع    )ت(    

   (ii)  مركه 6[  حديث موضوع.هورايكن فكتور كمونخولن[ 
 
  

5  (a)  
رسول هللا سماس حياتث ساغت مغمبيل برت تنتغ اخالق دان 

  ادب سوفن.
  

   (i) .مركه 4[  جلسكن دوا ادب فارا صحابة كتيك برضاءول دغن رسول هللا[ 

   (ii) 
سباضاي سأورغ فالجر باضايماناكه اندا برادب ترهادف 

  رسول هللا سلفس 
 ]مركه 4[

   كوافتنث.    
  
  

     

  (b) .مركه 2[ جلسكن مقصود تمفت ريكرياسي منوروت فنداغن إسالم[ 
      

  (c) .اندا دالم فرجالنن كسواتو ديستيناسي يغ جاءوه  
 ]مركه 4[ ترغكن دوا تغضوغجواب اندا سفنجغ فرجالنن ترسبوت.    

  

  
  
  
 

   

  (d) (i) .بريكن خونتوه باضي حكوم جوال بلي دباوه   
   حرام       )أ(    
 ]مركه 4[  مكروه  )ب(    
   (ii) .مركه 2[  ثاتاكن مقصود جوال بلي دري سضي اصطالح[ 
      

 

6  (a)   مركه 4[  . خلفاء الراشدينترغكن دوا خارا فرالنتيقن فميمفين فد زمان[ 

  (b)  
جلسكن دوا فكتور يغ ممفرخفتكن فثيبرن دعوه دزمان خالفة بني 

  أمية دان 
 

 ]مركه 4[  .عباسية   
  (c)  .مركه 4[  هورايكن امفت بيدغ كواس محكمة الحسبة فد زمان عباسية[ 

  (d)  
جلسكن دوا فرانن خالفة بني أمية دالم مغضالقكن رعية 

  ممفلباضايكن سومبر 
 

 ]مركه 4[  ايكونومي.   
  (e)  .مركه 2[  سنارايكن دوا حاصيل كريا اإلمام ابن تيمية رحمه هللا[ 
  (f)  .مركه 2[  سيافاكه دوا توكوه يغ فرنه مندافت بيمبيغن اإلمام احمد بن حنبل[ 
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  سوءالن تامتكرتس 
 

 


