
 A بٗاضني
 ] َزن٘ 20 [

 

 .صٛءائ مسٛا جٛاؾٔ
 
 

 اي٘ددامل صال٠ ا افتتاح دعاءنؿٓتٝػٔ ممباخ  1
 

I  ؾُٛرٙ مالهريكن صفةاونتوق 
II ٞءٕذْٝان ممٓتٝػهٔ منجاءوهلن صفة باض 

III  َالنٛنٔ عباد٠ ذخ صهايٞ صعُٛر ٖٝذٚفاضز 
IV َات نزإ اهلل-َػعبذٜهٔ دٜزٟ مسات دافت صٛؾاٜا 

  

A I ٕدا  II  

B I ٕدا III 

C II ٕدا IV 

D III ٕداIV  

 
 
 
 
 
 

 ؾزثاتاءٕ دأتط اداي٘ خْٛتٛٙ ؾزبٛاتٔ   2
 

   

A خرافة 
B بدعة 
C كفور 
D عريٜو 

 

 دغٔ َػضْٛانٔ صُٝبٍٛ دإ راج٘ تزتٓتٛ َالنٛنٔ اٚؾاخارا مجؿني



  

 ؾرتْبًٍْ نباجٔكً إشالو ملٔصٔا مرّؾانً اىتارا آيصتٔتْشٕ دعِْ دملٔصٔا. 3

 ؟تترشبْؾرتْبًٍْ  غصٕفواىتارا ٓؼ برآهْت ٓؼ ماىانُ 
  
  

A ّممؿزنًٓهٔ إصالّ نؿذ َغارنت بٛنٔ إصال 

B َٓحادٟ اضني ؾُٛغٛت سنا٠ ؾزٜػهت ؾٛصت 

C ٙٛؾزٜػهت ْضزٟ  َجالرظ نضٝاتٔ دع 

D َٙػٓذايٝهٔ ؾزٚضزّ ؾُٛيٝٗٔ عكٝذ  
 
 

  
 

  

 ٖذا١ٜ تعريفثاتاءٕ دأتط َزٚجٛع نؿذ زؾ 4
 
 

A  ةز الغريٖذا١ٜ 

B  احلٛاظٖذا١ٜ  
C  التوفيقٖذا١ٜ 
D  ايذٜٖٔذا١ٜ  

 
 

 ؾػْمؿْلً الكرءاٌ ؾد زماٌ شٔدىا أبْ بهر الصدٓل آالُ فكتوراىتارا  5
 

 

A  ٌعثماين مجراضه تْلٔصً الكرءا 
B  عفانبً  عثمانحاصٔل خادغً شٔدىا 
C  ٔٗخاءٕاإصالّ بزٖٛبٛؽ ب تَٚاَػًٝكهٔ ؾزؾد 
D  القرءاى يغ ضوضور شًيد دميدى فرغ حافظراماي 

 

 

 نؿذ ُٖباث ٜؼ بٛيٝ٘ ممبٝذانٔ اْتارا ٜؼ ذل دغٔ ٜؼ باطٌ نٛرْٝاءٕ اهلل 



  

 .دباِّامرب ضبرداشرنً  6 صٛءائ
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

راٖاهلل تلُ مجالمتهً ثاّا شصأّرؽ دامل ننالػً جالً   

 

  ٓصتْٔا دأتض ادالُ خْىتِْ باضٕاؾر  6
 

A ٌمعون 

B ٌكرام 
C إرياص 
D إستدراج 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتاب َزجٛع نؿذؾزثاتاءٕ دأتط  7
 

A تفسري يف ظالل القرءان 
B  احلكيم القرءانتفسري 

C  ابن كثريتفسري 

D  القرطيبتفسري 
 

 

  ٟالتفسري بارأيتزضٛيٛؽ دامل ناتضٛر 

  ًٓؼ معترب تفسريناجني ميدامل تيتؼ الكرءاٌ داٌ الصي٘ برداشرن  

  يلياتئاسرا ٢خرٓتاعلمو فقو دان  ،علمو كالم ؾربٔيخػًتيدق مماسوقكن 



  

 ((... َوِإنَّ اْلُعَلَماَء َورَثَُة األنِْبَياءِ ))...  8

 ؟دأتط اٜاي٘ حديثَكصٛد ؾٛتٛغٔ 
 

A  ٜؼ َْٓٛتٛت عًُٛ اٚرؽ كنء مندعاؾارا ْيب 
B  ٜؼ َْٓٛتٛت عًُٛ ؽاٚر كنء مندعا علماءؾارا 

C  را ْيبؾا ارثؾَٛزٚؾانٔ  علماءؾارا  

D  ٔعًُٛ ارثؾٛؾارا ْيب َزٚؾان  

 

 

 

 

 

 

 دأتط؟ ديثحان٘ ٜؼ َٓذاؾت ْاٚغٔ َالئه١ بزداصزنٔ ؾٛتٛغٔ صٝاؾ  9
 

A اوسهاون 
B رسول 
C جماٖذ 

D ؾْٓٛتٛت 
 
 

ؾُُٝؿني دؾزٜػهت تٝػضٞ ٚاجب َْٓٛاٜهٔ اَاْ٘ ٜؼ تً٘ دؾزتػضٛغحٛابهٔ نؿذ   10
 َزٜو.

 صضٛاٟ دغٔ ؾزثاتاءٕ دأتط. ٜؼ ؾايٝؼ حديثؾًٝٝ٘ ؾٛتٛغٔ  
  

A  ُْهم  َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى أَْىِل بَ ْيِتِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعن ْ
B  ِفَاألِمرُي الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتو 
C  ْ ُهمْ َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت بَ ْعِلَها َوَوَلِدِه َوِىَي َمْسُئوَلٌة َعن 
D  َُواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُىَو َمْسُئوٌل َعْنو 

  ِبَا َصَنعَ  اْلِعْلِم ِرضا   َوِإنَّ اْلمالِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَ َها ِلطَاِلبِ 



  

 ٜؼ بزجاٟ؟ َضًِ ن٘ خريٟ اٚصٗإٚااْتارا ٜؼ بزاٜهٛت ٜؼ َاْ  11

  
 

I ٔصٓتٝاظ ممبٓتٛ ضٛيٛغٔ ٜؼ ممزيٛن  
II لثممؿٛثاءٟ صُٝؿٓٔ ٜؼ با  

III  ٟخريةاصٓتٝاظ َػٝػيت ٖار  
IV ذغْٔبٝذؽ ؾزاٚ ممؿٛثاءٟ نؿانزٕ دامل 

  

A ii  i دإ 

B  iii  ٕدا i  

C iv  ii دإ 

D iv  iii دإ 

 

 ترٍادف الكرءاٌ آالُحديث غصٕ فواىتارا   12

 

A الكرءاٌ تٝاد ْص ذهّٛ ٜؼ منثابتكن 

B  خصوصميتكٔٔد آٓ٘ الكرءاٌ ٓؼ 

C الكرءاٌ ٓؼ مطلل ۲ٓ٘آ منتخصيص 

D ٌاميتؿهً حهْو ٓؼ تلُ دتيتْنً الكرء 

 
 ". نما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىإ"   13

 دأتض درّآتهً اّلُٔ شأّرؽ ؾراّٖ شَاج. حديث 
 ؾزثاتاءٕ دأتط َزجٛع نؿذ

 
 

A حديث عزيز 
B  متواترحديث 

C  غريبحديث 

D  مشهور حديث 



  

      
    
 ؾزثاتاءٕ داتط َزٚجٛع نؿذ  14

 
A امام البخاري 
B رتميزيامام ال 
C بْ داّدأاو ام 
D ئٕاماو اليصا 

 
 ؟كفاية فرضاْتارا صٝتٛاصٞ بزاٜهٛت ٜؼ َاْان٘ َٓٛجنٛقهٔ جٛاٍ بًٞ صاتٛ تْٛتٛتٔ   15

    

A ٍعًٞ َٓحٛاٍ بارؽ درؾذ صَٛرب ٜؼ ذال 
B صٓتٝاظ ًَبٝٗهٔ تُٝبػٔ نؿذ ؾُبًٞ عُز  

C صٓتٝاظ َٓحاض نٛايٝيت بارؽ جٛائ عثمان  

D زيٛإ َغارنت صتُؿتابٛ بهز َٓحٛاٍ بارؽ نؿ  
 
 

 ؟تزٖادف جٓاسٙ بٛنٔ إصالّ اْتارا ٜؼ بزاٜهٛت ٜؼ َاْان٘ ادب رصٍٛ اهلل   16
 

A  رصٍٛ اهلل  ّممبٓتٛ َػٛرٚظ ؾػهبَٛني جٓاسٙ بٛنٔ إصال 

B  رصٍٛ اهلل َٟػرزَيت جٓاسٙ بٛنٔ إصالّ دغٔ بزدٜز 

C  رصٍٛ اهلل َٕػريٜػٞ جٓاسٙ بٛنٔ إصالّ نؿزقبٛر 

D اهلل رص ٍٛ نضحٗرتاءٕ َزٜو  كنء مندعا 

 

  ًشخام الصجصتاىٕابً  األشعثىاو شبير بلٔاّ آالُ شلٔناٌ ب 

 دإ  خرسان، مسٓٓحٛؽ عزب ،َالنٛنٔ ؾػُباراءٕ عًُٝ٘ نرحاس
 عزام

  ًخٔحص حديثدمسؿٔؼ  ضعيفحصً داٌ  ۲حديثمرّآته 

-  



  

  ؟برمسافريَػٓاءٟ ذهّٛ  ؾًٝٝ٘ ؾزثاتاءٕ ٜؼ بتٍٛ 17
 

  

A  ٍاّرط : مػنبارا باضٕ ميْىآهً حج 

B شي٘     : رحل٘ برشاو نلْارض نلْار ىطارا 

C   ًفجرشلؿض تربٔت  مسافريمهرِّ  : ممْالن 

D  نلْارض  نفقةباضٕ ميخارٖ  برمسافري:  ّاجب 
 
 

  ٔغٛيٛضٜؼ دؾزاْٚتٛقهٔ اْٚتٛم  ؾادؽ راضٛتاداي٘  احل٢ُ أرض 18
 

A فتاين 

B كافري ذمي 

C فقري ميسكني 

D بزؾزؽ تٓرتا ٜؼ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دأتس؟ فكتا صٝاؾان٘ تٛنٛٙ ٜؼ بزناءٜنت 19
  

A شيخ داود فطاين 
B شيخ طاىري جالل الدين 

C شيخ حممد ادريس املربوي 
D  عبد الكرمب أمر اهلل )محكا( بن املًوشيخ عبد 

 
 
 

 صَٛرتا بارتػضدبٛنٝت تٝ الٖري ٞ 

  ًٖٞدعامل َالٜٛ  فلمتٛنٛٙ ا 

 َاّإلَٓزبٝت جمً٘ ا 

  



  

 ؟طاٖري جالٍ ايذٜٔ شيخصَٛبػٔ ٜؼ َاْان٘  بزاٜهٛتٜؼ اْتارا  20
 

A  دؾٛالٚ ؾٝٓؼ مفيتصباضاٟ صأٚرؽ منجاوت 
B  ٝٓتانٔ بٗاظ َالٜٛخَٓامنهٔ مساغت 

C َػاغضٛتاءٟ ؾزتٛبٖٛٔ حمُذ١ٜ 

D  املضائٌ فروع نتابَٓٛيٝط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 B بٗاضني

 ] َزن٘ 80 [
 

 .ائ صٗادءصٛ اَؿت جٛاب
 

 

1  (a) اهلل  فرمان: 
 
 
 
 
 
 
  (i)  دأتط صٛر٠ األْعاّ 263-262آٜتٝضارٟ آ١ٜ  صاتٛتٛيٝط.      

 ] مركٌ 2 [ 

(ii) ٔإصالّعباد٠ َٓٛرٚت عزط ؾٓزمياءٕ  دٚا تزغه. 
 ] مركٌ 4 [                  

(iii) ًَُػاْذٚغٞ ذهّٛ جتٜٛذ ٜؼ  ١بزداصزنٔ آ١ٜ دأتط تٛيٝضهٔ ن
 بزاٜهٛت:

 

(a) واجب الغنة 

(b ) قمرية يف المال 
 (c) مد صلة قصرية 

 (d) مد عارض للسكون    
 ] مركٌ 4 [

 

(b)  سبدا رسول اهلل: 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                          

 (  261-261 : نعامسورة األ) 
 

: أْي الَكْسِب  عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال : سئل رسول اهلل 
 أَْفَضْل ؟ قال : َعَمُل الرُجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ُْرور.

 (رواه الطرباين)



  

  (i)  ٔدأتط ٜؼ بزضارٜط حديثجًضهٔ َكصٛد ؾٛتٛغ. 
 ] مركٌ 1 [                     

(ii) ٔمنوروت إسالم "مَبْ رُور ب َيْعٍ   خريٟ" دٚا جًضه. 
 ]مركٌ  4 [                   

(iii)  َٔٝٓتا.-ؾزبٛاتٔ ممٝٓتاصبب إصالّ َالرؽ   دٚاٖٛراٜه 
 ] مركٌ 4 [          

 

1 (a) اهلل فرمان : 
 

 

 

 

 

 

  

 

(i) ٔدامل ْضارا إصالّ كافريذل اٚرؽ  دٚا ثاتان. 
 ] مركٌ 2 [                      

(ii) ٚا خارا رصٍٛ اهلل جًضهٔ د  ٔدإ ؾارا صراب١ بزآٜرتنضٞ دغ
 .اٚرؽ بٛنٔ إصالّ

 ] مركٌ 4            [           

(iii)  ٜؼ بزضارٜط القرءانثاتانٔ ذهّٛ جتٜٛذ ؾذ ن١ًُ: 
 

(a)     

(b)       

 (c)        

 (d)       
 ] مركٌ 4 [                  

 
 

                                

                        

 ( 6: سورة التوبة  )  

 



  

(b)  سبدا رسول اهلل : 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i) َٓزغهٔ تٓتؼ نًبٝٗٔ نؿذ اٚرؽ ٜؼ َْٓٛتٛت عًُٛ. دأتط حديث 
  تزصبٛت.نًبٝٗٔ  دٚاجًضهٔ 

 ] مركٌ 4 [          

(ii) ٜؼ تٝذم بزعًُٛ دامل نايػٔ َغارنت جًضهٔ نذٚدٚقٔ اٚرؽ.  
 ] مركٌ 4 [     

(iii) بزجٗاددغٔ َْٓٛتٛت عًُٛ ٛغٔ اْتارا تزغهٔ ٖٛب.  
 ] مركٌ 1 [             

 
 

 

3 (a) (i) ٔبزاٜهٛت: اصطالحؾػزتني  جًضه 
 رٍاصا )أ(   

                                              ٖبالرأ تفسري (ب)

 ] مركٌ 4 [            
  (ii)  َٔكصٛدث. ابزصزت صفة القرءان صاتٛثاتان 

 ] ٌمرك 2 [  
(iii)  ٔنتاب مساٟٚ الءٜٔدغٔ  القرءانؾزبٝذاءٕ اْتارا  دٚاتزغه. 

 ] مركٌ 4 [           
 

ْرَداِء رضي اهلل عنو قال: َسَِْعُت َرُسوَل اللَِّو  يَ ُقوُل َمْن  عن َأِب الدَّ
نَِّة َوِإنَّ طَرِيق ا ِإََل الَْ  َلوُ اللَُّو  هَّلَ َسَلَك طَرِيق ا يَ ْبَتِغي ِفيِو ِعْلم ا سَ 

ِبَا َصَنَع َوِإنَّ  اْلِعْلِم ِرضا   اْلمالِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَ َها ِلطَاِلبِ 
اْلَعاِِلََ ُيْستَ ْغِفُر َلُو َمْن يف السََّمَواِت َوَمْن يف األْرِض َحَّتَّ احْلِيَتاِن يف 

ِر َعَلى َسائِِر اْلَكَواِكِب اْلَماِء َوَفْضُل اْلَعاِلِِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقمَ 
َا  َوِإنَّ اْلُعَلَماَء َوَرثَُة األنِْبَياِء َوِإنَّ األَْنِبَياَء ِلَْ يُ َورِّثُوا ِديَنار ا واَل ِدْرََه ا َوِإَّنَّ

  .َورَّثُوا اْلِعْلَم. َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِِبَظٍّ َواِفرٍ 
 )رواه أبو داود والرتمذي(  



  

(b) (i)  ٔؾد زماٌ صخاب٘ الكرءاٌ فنتفسرينقاعدٗ  ٖٛراٜه. 
 ] مركٌ 4 [          

(ii)  ٔبن كثرياتفسري  ٜؼ بزناءٜنت دغٔ فكتا دٚاتٛيٝضه . 
 ] مركٌ 1 [                    

 

(c )  ًدلٔل عكلٕ تيتؼ معجسٗ الكرءاٌ. دّاجلصه 
 ] مركٌ 4 [       

 
 

4 (a) (i) اصطالح بزاٜهٛت ؾػزتنينٔ ثاتا: 
 مشَْر حديث )أ(   
 أخرجو أصحاب السنن (ب)   

                                              مكطْع حديث )ت(

 ] مركٌ 6 [            

(ii)  ًحديثْم ميْلل ؾيدغً ضْلْغً اىيت اّىت علناءحجُ  دّاترغه 
       . رشْل اهلل حديثترٍادف 

 ] مركٌ 4 [   

(iii) رشْل  حديثتهً ٓؼ بْلُٔ اىدا النْنً باضٕ ممرتب جلصهً اّشَا
       . اهلل

 ] مركٌ 2 [   
 

(b)  ٔبزاٜهٛت: يثذذجًضهٔ ذهّٛ بزعٌُ دغ 
  (i) متواتر حديث 
  (ii)  آحادحديث 

 ] مركٌ 4 [
 

(c) َتٛاتز. حديثَػٓاءٟ جًَٛ٘ ؾزاٟٚ  علماءؾٓذاؾت  َؿتثاتانٔ ا 
 ] مركٌ 4 [          

 



  

5 (a) ْدامل إشالو تميجاض اّرؽ شانٔت شاغت دتْىت. 
(i)  ٔنًبٝٗٔ َٓحاض اٚرؽ صانٝت دٚاثاتان.            

 ] مركٌ 1 [

(ii)  ٔادب َٓحاض اٚرؽ صانٝت درٟ اصؿٝو ؾٓحاضاءٕ  اَؿتصٓاراٜه
 ٞ.رٚذاْ

 ] مركٌ 4 [
 

(b) ٙاْتارا ذل صأٚرؽ َضًِ نأتط َضًِ ٜؼ الءٜٔ اٜاي٘ َٓشٜارٖٞ جٓاس.   
(i) ؾزنارا ٜؼ دالرؽ مساظ َٓشٜارٖٞ جٓاسٙ دٚاتانٔ ثا. 

 ] مركٌ 1 [ 

(ii)  ٔتٛجٛإ َػريٜػٞ جٓاسٙ نؿزقبٛرٕ دٚاتزغه. 
 ] مركٌ 4 [

 

(c) (i)  ٔصالّ.إٜؼ دتْٛتٛت دامل  برمسافريادب  اَؿتصٓاراٜه 
 ] مركٌ 4 [               

(ii)  َٔٓٛرٚت إصالّ. برمسافرينًبٝٗٔ  دٚاتزغه 
 ] مركٌ 4 [           

 

 
 
 

6 (a)  رصٍٛ اهلل  كوفاتنصًؿط  ٌخلفاءنطارا إسالم تلٌ دفريهتٌ اولي  
  .الراشديو

(i) اْٚتٛم َٓٝػهتهٔ  َزٜواٚصٗا ٜؼ تً٘ ديكضاْانٔ اٚيٝ٘  دٚا تانٔثا
 .طرفٕ اَاءؾزص

 ] مركٌ 2 [          

(ii)  ٔدبٓزنٔ دامل ٟ ؾؿزغٔ َاليٛءصبب ؾزيٛاصٔ ؾػارٚٙ  دٚاتزغه
 إصالّ.

 ] مركٌ 4 [           
 



  

(b) (i) 21-نزاجاءٕ َالٜٛ َالى َٛخنٍٛ صباضاٟ اميؿاٜز إصالّ ؾذ ابذ ى. 
      صالّ دَالى.إنضٔ ؾٝٝبارٕ دٚا جًضهٔ 

 ] مركٌ 4 [         
 

 َالىٖٔ نحاتٛ فكتور
  قاصِٝ دغٔ راد ابزاِٖٝراد ؾزبٛتٔ نٛاظ اْتارا 
 ٕعًُٔ رصٛاٙ  بزيًٛاصٔ دامل ؾٓتذبري 
 ٛٝط نأتط نٛتا َالىضصزغٔ تٓرتا  ؾٛرت 
 َالىؼ اصٝؼ تزٖادف نزاجاءضصابٛتخ ؾذا ٕ 

 

(ii) ؾػاجزٕ درؾذ نحاتٖٛٔ  دٚا ٖٛراٜهٔ ،بزداصزنٔ جذٚاٍ دأتط
 َالى.صالّ إٕ جاءانز

 ] مركٌ 4 [

(c) (i)  فيكري إسالم. تزنٌٓ صباضاٟ اًٖٞأبو حنيفة 
 بٝذؽ ؾُٝهريٕ بًٝاٚ. دٚاجًضهٔ    

 ] مركٌ 4 [         

(ii)  ٔجالٍ ايذٜٔ. طاٖري شيخبٝذؽ نتٛنٖٛٔ دٚا ثاتان 
 

 ] مركٌ 1 [          
   

KERTAS SOALAN TAMAT 


