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PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIYYAH 

Kertas 1 

SATU JAM LIMA BELAS MINIT 

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

1. Kertas ini mengandungi Empat Puluh soalan. 

2. Jawab Semua Soalan 

3. Jawab pada Kertas Jawapan OMR yang disediakan 

 

Kertas soalan ini mengandungi  14   halaman bercetak 

 دصحكن اوليه      دسدياكن اوليه
                       

………….........................………….     …………………………… 

Pendidikan  

Syariah 

Islamiyyah 

5228/ 1 
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2019   

1 1/4 jam  
 



 فرتولوغن ممربي بوليه يغ غائب كواس ممفوثاءي دفرخاياءي يغ سسواتو كفد مموهون مأنسي 
 سبنر يغ توهن منخاري براوسها مأنسي
 كسوسهن دتيمفا افابيال اهلل فرليندوغن مموهون مأنسي

ممبوقتيكن دأتس فرثاتاءن  .1 

كتقواءن دان كإميانن   A  

براميان اداله مأنسي فطره  B  

اهلل كفد براميان كواجيفن     C  

اهلل كواس دغن برالكو يغ سضاال بهاوا براميان  D  

 

؟"الدين" سباضاي إسالم مقصود افاكه  2. 

اهلل دترميا يغ اضام   A  

زمان سفنجغ سسواي يغ اضام  B  

نسيأم كفد رمحة ممربي يغ فراتوران  C  

نسيأم كهيدوفن اسفيق مسوا مليفوتي لغكف يغ هيدوف خارا  D  

 

تعاىل اهلل فرمان  
اْلَحىِّ ِمَن اْلَميِِّت ُم ْرِج  َو اْلَميِِّت ِمَن اْلَحىَّ ُيْخِرُج َوْالنََّوى اْلَحبِّ فَاِلق   اهلَل ِإنَّ  "    

(95:  األنعام سورة)   

3.  

ينسأم وناءنضك اونتوق _______ منجاديكن اهلل منجلسكن داتس اية   
تومبوهن – تومبوه                                                             A  

سوغاي دان ألوت                      B  

بومي دان الغيت             C  

  D خكراواال
 



؟ايندوؤيدو يغ تيدق برتوبة درفد كساهلن دان دوسا يغ دالكوكنثافاكه عاقبة ترهادف   4. 

  A تيدق دترميا خصوص عبادة

  B مشاركت تيدق اكن امان

  C كرونتوهن اينستيتوسي

  D جيوا تيدق تنرتام

 

.5 افاكه كونسيف توكل يغ برتنتغن دغن اسالم؟  

  A برعزم مندافتكن كجايأن

اهلل سبحانه وتعاىلمات كفد  -برسره مسات  B  

  C بردعاء اضر دكورنياكن اف يغ دحاجيت

سوغضوه -دان براوسها برسوغضوه برإختيار  D  

 
 : سبدا رسول هللا 

 
 د قَ وَ  هِ يِ عِ ى بِ لَ عَ  طَ قَ م سَ ك  دِ حَ ن اَ مِ  هِ بدِ عَ  ةِ وبَ ت  فرََح بِ اَ  لل  : اَ  هللاِ  ولَ س  ر  ال الَ : قَ  الَ قَ  سَ ن  ن اَ عَ   

 )رواه البحاري(       ة  لَ فَ  رضِ  اَ ِف  ه  ل  ضَ اَ    
 

؟خلفمنوروت علماء  " فَرحََاَ هلُلاَ "افاكه مقصود   6. 

رضا لبيه   اهلل A  

مبرياض لبيه   اهلل B  

  C اهلل  منرميا توبة همباث

  D لبيه بركواسا دبومي اهلل 
 



كداتغن فنجاجهن بارت ترهادف فراوندغن إسالم اياله ففوسيتيكسن    7. 

  A وجود دواليسمي دامل سيستم فراوندغن

  B حمكمه شرعية دلتقكن دباوه كواس نضري

راج ماليو-بيدغ كواس اضام ترلتق دباوه راج  C  

  D سيستم فراوندغن منجادي لبيه سيستماتيك

 

 مرجوع ترسبوت كثاتاءن. فنصيحة سباضاي برتيندق يغ ريسيدن سيستم منرميا ماليو ۲راج
 كفد

8.  

1948 حمكمه اوردينن  A  

1874 فغكور فرجنجني    B  

1937 سيؤيل ۲اوندغ اينيكمن  C  

  D    1807 كعاديلن فياضم كلولوسن

 
.9 انتارا تندا القرءان ايت سباضاي معجزة اياله  

۲فنوروننث سخارا برانسور  A  

دتورونكن دامل بهاس عربالقرءان   B  

  C كإيندهن بهاساث يغ تيدق دافت دتنديغي.

.نسيأميغ فنتيغ اونتوق كمصلحنت  ۲فرينسيفمغاندوغي   D  

 
 

.______________فرثاتاءن دأتس اداله خونتوه فنتفن حكوم مغيكوت   10. 

  A القرءان

  B احلديث

 ادامل حرام ممابوقكن يغ تافايير ءحكوم مينوم ا



  C االمجاع

  D   القياس

 

.11 خونتوه حكوم برداسركن داليل استصحاب اياله  

  A ضالقن سوفاي منغضلكن كاسوت افابيال ماسوق رومه

  B دهاروسكن منجوال سسوات يغ بلوم اد سخارا جوال سالم

ث تربطلوضوءدكريا برككلن سالضي تياد بوقيت  بروضوءسأورغ يغ تله   C  

نسيأسيسا مينومن بورغ هلغ دأغضف سوخي دغن مغقياسكن كفد لبيهن مينومن م  D  

 
 : سبدا رسول هللا 

 
 [   رواه أصحاب السنن األربعة وابن شيبة]ِف الَبْحِر ه َو الطُّه ور  َماؤ ه  احِللُّ َميتَ ت ه .            
 وت اداله سوخي دان بغكاي دريث اداله حالل.                              ءمقصودث: اير ال  

 
دأتس اياله: حديثعام يغ تردافت دامل  لفظبنتوق   12. 

  A  إضافةكران  معرفةمجع يغ منجادي  لفظ

معرفة كران إضافةيغ منجادي  مفرد لفظ  B  

ال اإلستغراقيةمعرفة كران منجادي  يغمجع  لفظ  C  

ال اإلستغراقية معرفة كرانمنجادي  يغ مفرد لفظ  D  

 

.13 ؟خاص لفظيغ مغاندؤغي  ايةانتارا يغ برايكوت يغ ماناكه   

  A وما حممد إال رسول

فليصمهشهد منكم الشهر  فمن  B  



 

  C فلم جتدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا

  D يآيها الذين ءامنوا إذا نودى للصلوة من يوم اجلمعة

 
.14 نسخ.. كالي يغ مغحرامكن فركهوينن مروفاكن 5كالي سوسوان كفد  10 وخنفمنس  

  A حكوم تنفا ضنيت

  B باخاءن دان حكوم

  C باخاءن تنفا حكوم

  D حكوم تنفا باخاءن

 
 اهلل: فرمان

َأن َيُكنَّ  الَِّذيَن آَمُنوا َلا َيْسَخْر َقوٌم مِّن َقْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْيًرا مِّْنُهْم َوَلا ِنَساء مِّن نَِّساء َعَسىَيا َأيَُّها 
 َوَمن لَّْم َيُتْب َفُأْوَلِئَك َخْيًرا مِّْنُهنَّ َوَلا َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوَلا َتَناَبُزوا ِباْلَأْلَقاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِإمَياِن

َجسَُّسوا َوَلا َيْغَتب ُهُم الظَّاِلُموَن . َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم  َوَلا َت
ًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب رَِّحيٌم      بَّْعُضُكم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن  َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْي

 ( 12 -11)سورة احلجرات: 
. بردغكور كأداءن ماكن اللو ترتيدور ككثغن دامل الفارسيمنوروت ابن املنذر فد سواتو هاري سلمان 

 .راماي اورغ كفد مثيربكن تله الفارسي سلمان كأداءن مغتاهوي يغ اورغ

آية فوتوغن باضي نزول سبب اداله دأتس فرثاتاءن  15. 

  A َوالَ تَ َنابَ ز وا ِِبْْلَْلَقابِ 

  B َوالَ ِنَساء مِ ن نِ َساء

  C الَ َيْسَخْر َقوٌم مِ ن قَ ْوم  

 D َوالَ يَ ْغَتب ب  ْعض ك م بَ ْعًضا



 

 

كران  كفد باف اغكت اغكتمنسبكن انق  مالرغ إسلم  16. 

  I اغكتممليهارا حق انق 

  II ممليهارا سلسيله كتورونن

اغكت ممولياكن كدودوقن انق  III  

صح دسيسي شرع فركهويننممستيكن   IV  

II ,I A دان  III   

II ,I B دان IV  

III , I C دان IV 

D ,II III دان IV 
 

 اخفض هلما جناح الذل من الرمحةو
 

دأتس اايله برضاريسيغ دامل آية تركاندوغ  يغفرينته هللا     17. 

  A مندعاءكن كدوا ايبو ِبف

بافبربوات ِبءيق كفد ايبو   B  

بافمرنده ديري دان مندعاءكن كدوا ايبو   C  

باف ايبو كفد باءيق يغ ۲كات دغن برخاكف  D  

 

.18 الزحيلي وهبة دكتور منوروت ففرغن مقصود  

إسالم مثيربكن اونتوق كافي اورغ ممرغي  A  

إسالم ممفرتهنكن اونتوق كافي اورغ ممرغي  B  

إسالم ممفرتهنكن اونتوق معاهد كافي اورغ ممرغي  C  

الءين يغ نضري دغن نضري ساتو انتارا سنجات دغن فرمتفورن  D  



 
كخوالي اهلل خيفتاءن مغوبهسواي دحرامكن ۲سبب اداله برايكوت  19.  

اهلل نعمة ممليهارا دان برشكور  A  

اسالم هيدوف بودايا بوكن  B  

كصيحنت منججسكن  C  

كخنتيقن ممفامريكن  D  

 

 .20 اياله فقهاء مجهور منوروت وصية قدر

  A هرتا 1/3 درفد لبيه تيدق

هرتا 1/3 درفد لبيه هاروس  B  

هرتا  ½ درفد لبيه تيدق  C  

هرتا  ½ درفد لبيه هاروس  D  

 

 .21 ارق؟ مينوم حكومن منثابيتكن خارا فاكها

  I سومفه ماللوءي

  II مولوت فد ارق باءو

ارق فمينوم فغاكوان  III  

عاديل يغ لالكي سقسي دوا كرتغن  IV  

I A دان II 

II B دان IV  

I C  دانIII 

D III دان IV 
 

 



 

كخوالي ديري ممبونوه الرغن حكمه مروفاكن برايكوت  22. 

  A معصية مالكوكن برتروسن درفد سسأورغ مغيلقكن

  B سنديري ديري منظاليمي ترسبوت فربواتن

  C اهلل حق اداله كيت بادن توبوه دان ثاوا

جنايه ساتو اداله ديري ممبونوه فربواتن  D  

 
دم سباضاي قربان دبوات بوليه يغ اونتا يكورإس مثمبليه ايسرتيث دان علي  

 

.23 حج؟ منونايكن كتيك مريك اوليه دالكوكن موغكني يغ كساهلن افاكه  

وداع طواف مالكوكن تيدق    A  

احرام دامل كتيك بيناتغ بربورو  B  

اول حتلل سبلوم فرستوبوهن مالكوكن  C  

احرام برنية سوده سدغكن مكة مماسوقي درفد ترتاهن  D  

 
شرط اونتوق مالكوكن سعي؟ بوكنانتارا برايكوت يغ ماناكه   24.  

دصفامستيله دموالءي   A  

اتاو قدوم إفاضةطواف دالكوكن سلفس   B  

كخيل دان بسر حدث مستيله سوخي درفد  C  

دان مروة دصفا هندقله  مسفاي كفغهوجوغ متفت سعي  D  

 

كخواليبرايكوت مروفاكن فرانن ملباض تابوغ حج   25. 

تابوغن رخدمنتڤمثدياكن   A  

  B مغلواركن ؤيسا كفد مجاعة حج



 

  C ممربي كورسوس دان التيهن كفد باكل حج

فاكر رجوع حج دان عمرة خدمتمثدياكن   D  

 

 سأيكور كرباو ترجاتوه دامل فريضي دان سوكر اونتوق دكلواركن

.26 برداسركن سيتواسي داتس، باضاميناكه خارا مماتيكن بيناتغ ترسبوت سوفايا حالل دماكن؟   

بهاضني دغن نية مسبليهن ۲دلوكاكن مان  A  

  B مماتيكنث دغن سنجات تاجم

  C دمسبليه سفرتي كأداءن بياسا

 دتيمبق اونتوق مماتيكنث
  

D  

 .27 ؟مسبليهن سنة فركارا بوكن ماناكه يغ برايكوت نتاراا

مريء مموتوكن  A  

  B مموتوسكن الودجان

اكرب اهلل، اهلل بسم ممباخ  C  

نيب كأتس صلوات ممباخ  D  

 

.28 .فيليه فربيذاءن يغ بنر مغناءي قربان دان عقيقه دامل جدوال برايكوت  

  عقيقه قربان 
A دان كايدبريكن كفد اورغ ميسكني  دبريكن كفد اورغ ميسكني سهاج   
B  ذواحلجة 11 – 10دالكوكن فد ماس ۲دالكوكن فد بيال    
C  دبهاضيكن داضيغ يغ سوده افضل

 دماسق
دبهاضيكن داضيغ دامل كأداءن  افضل
  منته

D  كأتس كتوا كلوارض مؤكدسنة كأتس ايبو باف كفايةسنة     
 



.29 يغ ماناكه فرثاتاءن يغ تفت مغناءي مقصود معاملة دامل إسالم.   

نسي.أتاتاخارا اتاو فراتورن فرهوبوغن سسام م  A  

الءين. ُملوقسي دغن أنفرهوبوغن دأنتارا م  B  

  C فراتوران يغ بركاءينت دغن كأواغن إسالم.

 تاتاخارا دامل اوروسن فرنياضاءن.
 

D  

اوليه دجالنكن هندقله املضاربة دامل فروجيق اتاو كرجا  30.  

  A فمودل

  B   فغوسها

ساهم فنجوال       C  

  D   شريكت فضوام
 

اياله السلم بيع صح شرط  31. 

  I تغضوه سخارا دباير بوليه هرض

  II ( سلم)  فركاتاءن  مغضوناكن هندقله عقد

دبلي هندق يغ بارغ اساس ۲صفة دتتفكن هندقله  III  

دبوات اكن يغ بارغ فثرهن متفت دان ماس دتنتوكن هندقله  IV  

II ,I A دان  III   

II ,I B دان IV  

III , I C دان IV 

D ,II III دان IV 
 
 

 



 .32 انتارا تغضوغجواب برسام سوامي ايسرتي اياله

  A هرتا مواريثي

نسب اثبنتحق           B  

  C فرضاولن يغ حالل

 مغكلكن كاسيه سايغ
 

D  

X Y 

 

X دان  Y نكاح عقد سبب دغن ايسرتي كفد دبريكن واجب يغ فمربين تنتغ منرغكن  
 تغضوغنث دباوه يغ ۲اورغ كفد فربلنجاءن

33.  

مهر دان نفقه  A  

ةمتع دان نفقه  B  

ةمتع دان مياث  C  

مهر دان مياث  D  

 
فسخ دان خلع انتارا ممبيذاكن يغ فركارا    34.  

  A طالق جومله فغورغن

متعة حق مندافت تيدق ايسرتي  B  

بارو يغ عقد كخوالي رجوع بوليه تيدق  C  

سهاج تيغضل متفت مندافت برحق هاث ايسرتي  D  

 
عدة تيمفوه مغناءي بنر يغ فرثاتاءن فيليه  53.  

  A بولن امفت اياله سوامي كماتني عدة

دخرايكن يغ حاميل ايسرتي باضي عدة اد تيدق  B  



ضنف بولن تيض حيض فوتوس يغ فرمفوان باضي عدة  C  

  D حيض درفد سوخي كالي تيض اياله دستوبوهي بلوم يغ ايسرتي باضي عدة

 

برفوليضامي؟ دهاروسكن شرط  ماناكه يغ برايكوت يغ انتارا  36. 

  A موليا براخلق

سكوفو يغ فرمفوان  B  

ايسرتي كبنرن مندافت  C  

ماس ساتو فد ايسرتي امفت درفد لبيه تيدق  D  

 

.37 .افابيال سنديري ديري كاليقن هيلغ سبب دغن ترلوخوت بوليه حاكيم جاواتن  

اليق لبيه يغ محاكي اد    A  

فاسق يغ سأورغ حاكيم    B  

دغنث سطرف يغ حاكيم تردافت      C  

  D   حاكيم كلمهن دان كضورغن ثات

 
سالم كخوالي:إينسيف كحاكيمن دامل رثاتأن بريكوت اداله بنر تنتغ فرف  38.  

  A شريعة منجادي اساس فندوان

  B ملقساناكن حكومن دمي منجاضا كمصلحنت مأنسي

  C مغمبيل كريا مخفور تاغن فيهق ترتنتو

  D ممربي فمبيألن يغ سواجرث كفد سسياف يغ برحق

 

 .39   كخوالي ممبونوه كساهلن باضي قصاص فلقسانأن شرط اياله برايكوت

وارث اهل كأيذينن مندافت    A  

إسالم سبب دغن دارهث ترفليهارا بونوه مغسا    B  



مكلف اداله حكومن دجاتوهكن هندق يغ اورغ    C  

  D   كأتاس داتوق اتاو ،ايبو ،باف درفد ترديري بوكن فمبونوه

 

إسالم جناية حكومن دامل فغمفونن كواس مغنأي ساله يغ كثاتأن ماناكه برايكوت، يغ يغ انتارا  40.  

فغمفونن ممربيكن بوليه فمرينته تعزير كساهلن دامل    A  

قصاص كساهلن دامل فغمفونن ممربي برحق مغسا واريث    B  

فغمفونن كواس ممفوثأي يغ فيهق تياد حدود جناية دامل    C  

   كماتينث سبلوم فمبونوه مغمفونكن تله مغسا واالوفون دية دكناكن فمبونوه
 

D  

  
   

 كرتاس سوألن متت
 مسوضا براوليه كجيأن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


