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 جواب مسوا سوالن دباوه 
 سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
1  

 
 

 دأتس اياله  حديثانتارا فرانن اميان برداسركن  
 A منجاءوهي فركارا منكر 
 B ممبنخي فركارا منكر 
 C منخضه فركارا منكر 
 D مناهن ديري دري فركارا منكر 

 

 برمقصود إسالم سباضاي الدين 2
 A  دترميا اهلل سبحانه وتعاىلاضام يغ 
 B فراتورن يغ ممربي رمحة كفد ماءنسي 
 C اخالق اجرن يغ مليفوتي عقيدة ، شريعة دان 
 D  خارا هيدوف يغ لغكف مليفوتي مسوا اسفيق 

 

 فرمان اهلل : 3
 
 

 برداسركن أية دأتس  اهلل منخيفتاكن ماءنسي درفد 
 A اءير ماني 
 B فاتي تانه 
 C سضومفل داره 
 D ادم دان حواء 

 

 

َى اهللُ َعْنُه قَالَ  ْعُت َرُسوَل اهللى )ص( يَ ُقْوُل::َعْن َأِبى َسعىْيد اخلُْدرىي َرضى  اكر  نْ مُ  مْ كُ نْ ى مى أَ رَ  نْ " مَ َسَى
 ن "اَ اإليى  فُ عَ ضْ أَ  كَ لى وذَ  هى بى لْ قَ بى فَ  عْ طى تَ سْ يَ  لَْ  ، فإنْ  هى انى سَ لى بى فَ  عْ طى تَ سْ يَ  لَْ  ، فإنْ  هى دى يَ بى  هُ ّيِ غَ ي ُ لْ ف َ 

                                 (12:   منونؤ امل ) 
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4  
 
 
 

 ماللوءيفركارا يغ ممبطلكن اميان  فرثاتاءن دأتس مروجوع كفد  
 A نية 
 B فركاتاءن 
 C فربواتن 
 D اعتقاد 

 

 انتارا يغ برايكوت يغ ماناكه خونتوه باضي قدر 5
 A ماتاهاري تربيت دري سبله تيمور 
 B هيدوف دان ماتي ماءنسي 
 C كجادين سياغ دان مامل 
 D بوروق باءيق ماءنسي 

 

 العباد منوروت جربية اياله أفعال 6
 A  مات -ستياف فربواتن ماءنسي دجاديكن دغن كهندق اهلل مسات 
 B ماءنسي بيبس مالكوكن سسواتو تنفا اد هوبوغ كاءيت دغن اهلل 
 C ستياف فربواتن ماءنسي برضنتوغ كفد اوسها ماءنسي  
 D ماءنسي بركواس فنوه اتس  فربواتن ماءنسي سنديري 

 

 أفاكه فرانن علماء أهل السنة واجلماعة  دامل مننتغ فندافت الرين فهمن يغ مثليويغ دمي ممفرتاهنكن  7
 كسوخني إسالم ؟ 

 A رين فهمن يغ مثستكن  دغن مغضوناكن كبيجقساناءن عقل .لمننتغ ا 
 B  احلديثبرحجه دغن مغضوناكن  دليل القرءان دان 
 C  علمو . 2دامل فنوليسن  كتابمغضوناكن دليل نقلي دان عقلي 

 مغهينا حكوم إسالم 

 ممباخ القرءان دغن خارا ممفرسنداكنث 

  مالهريكن كبنخني كتيك مثبوت نام اهلل 
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 D باضي مثوكوغ فنوليسن دان فركمبغن فلسفه  2منوليس كريا 
 

 دامل فرينسيف فراوندغن إسالم مرجوع كفد التدرج يف التشريع 8
 A فراوندغن إسالم تيدق ممببنكن ماءنسي 
 B إسالم اداله لغكف دان مثلوروه 2اوندغ 
 C  ماءنسي تيدق تراللو باثقشريعة يغ دفرتغضوغجوابكن كفد 
 D انسور-إسالم سخارا برانسور 2فنورونن دان فغواتكواساءن اوندغ 

 

 خيفتاءن ماءنسي كخوالي 2اسالم دان اوندغ 2برايكوت اداله فربيذاءن اوندغ 9
 خيفتاءن ماءنسي 2اوندغ اسالم 2اوندغ  
 A خيفتاءن ماءنسي  خيفتاءن اهلل 
 B  براوبه مغيكوت كاداءن براوبهحكومن يغ تتف دان تيدق 
 C مغناكن دندا / كومفاون ممفراونتوقكن  ضنجرن/ بالسن 
 D  مليفوتي دنيا . اخّيةمليفوتي دنيا دان 

 

10  
 

 مغيكوت طريقة الفقهكرتغن دأتس مروجوع كفد قاعدة فنوليسن علمو أصول  
 A املتكلمني 
 B األحناف 
 C الشافعية 
 D املتأخرين . 

 

 

 

 

 

 مذهب . 2تله دفوتوسكن اوليه امام يغقاعدة  أصول دبوات برداسركن حكوم 
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11  
 
 
 
 
 
 
 
 

 اياله xيغ برتندا   وضعي حكوم 
 A حتريم 
 B مانع 
 C  كراهة 
 D اباحة 

 

  
 
 

 فرثاتاءن دأتس مرجوع كفد 12
 A اجياب 
 B حتريم 
 C ندب 
 D كراهة 

 

 

 

 

 ضعيحكوم و 2بهاضني

 باطل
 صحيح

 x سبب شرط

سوفايا مالكوكن سسواتو فربواتن  مكلفتونتوتن شرع كأتس 
 دغن تونتوتن تيدق فسيت
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 برايكوت اداله روكون قياس كخوالي 13
 A الشرط 
 B األصل 
 C الفرع 
 D العلة 

 

 خونتوه  فلقساناءن باضي شرع من قبلنا اياله 14
 A الرغن ممينوم ارق يغ منجادي بودايا مشاركت جاهلية 
 B حكوم واجب جهاد برككلن هيغض هاري قيامة 
 C حكوم حرام منجوال اغضور كفد فمبوات ارق 
 D غرم امفت اون دامل اسالم دغن حد مقسيموفوليضامي يغ منجادي عملن مشاركت عرب دتروسك 

 

  
 

 كرتاغن دأتس مروجوع  دليل  15
 A سد الذرائع 
 B ستحساناال 
 C املصاحل  املرسلة 
 D والعادة العرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرام 2ممباوا كفد فركارامغهالغ فركارا هاروس يغ  بوليه   
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 اياله xبرفندوكن راجه دأتس  16
 A دغن قياس ختصيص 
 B دغن سنة ختصيص 
 C حسىدغن  ختصيص 

 D استحسان دغن ختصيص 

 

 دليل مطلق فيليه كثاتاءن يغ بنر مغناءي 17
 i  عاملبيه عموم دري دليل 
 ii تو فركاراواسترتنتو يغ بركاءيت دغن س لفظ 
 iii  ترتنتو 2اتاو شرط صفةدايكت دغن 
 iv مطلق صفة حكوم مغيكوت 
 A  i دان  ii 

 B i  دان  iii 

 C ii  دان iv 

 D iii  دان iv 

 

 

 

 

 

 

 دغن دليل بوكن نص ختصيص

 

 إمجاع دغن ختصيص x عقل دغن ختصيص العرف دغن ختصيص
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 سبدا رسول اهلل )ص( 
  

 
 

 دأتس اياله يثدامل حد خكنحكوم يغ دمنسو 18
 A الراغن منزيارهي قبور 
 B فثوسوان سفولوه كالي كثغ مغحرامكن كهوين 
 C كواجيفن بروصية كفد كدوا ايبوباف دان قوم قرابة 

 D تيمفوه عدة ستاهون باضي فرمفوان يغ كماتني سوامي 
 

 برايكوت اياله حكمة الرغن ماسوق كبيليق ايبوباف تنفا ايذين كخوالي  19
 A مغحرميت  حق ايبوباف 
 B منطاعيت كدوا ايبوباف 
 C ممليهارا مرواه دان رهسيا ايبوباف 
 D  دان ادب ترهادف ايبوباف اخالقمنجاض 

 

 بورق سغك ترهادف اورغ الءين ايالهفوخنا برالكوث سيكف  20
 A  هاتي دان حسد دغكيايري 
 B تيدق مغحرميت اورغ الءين 
 C منخال دان مغهينا اورغ الءين 

 D  براغضفن ديري سنديري لبيه هيبت 
 

 

 

 

 

 

ىَ  َعْن َعائىَشةَ  َْمٍس  َرضى ْخَن ِبى َها قَاَلْت : فىْيَما أُْنزىَل مىَن الُقْرآنى َعَشَر َرَضَعاٍت ُُيْرىْمَن ُُثَّ نُ ْنسى اللَُّه َعن ْ
َن الُقْرآنى .                            )رواه البخار  ي َمْعُلْوَماٍت َوتُ ُوَّفَّ َرُسْوُل اهللى )ص( َوُهنَّ فىْيَما يَ ْقرَأُ مى

      ومسلم(          
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 فرمان اهلل سبحانه وتعاىل : 
  

 
 
 
 

 ايةكواجيفن منسبكن انق اغكت كفد باف كاندوغ مروجوع كفد فوتوغن  21
 A            

 B             

 C         

 D         

 

 : فرمان اهلل سبحانه وتعاىل 
 
 
 

 جاس دان فغوربانن ايبو يغ تركاندوغ دامل أية دأتس 22
 A  2كفد انق نفقهممربي 
 B ممليهارا دان منديديق انق 
 C مغاندوغ دان مالهريكن 

 D  مالهريكن دان مثوسوكن ،مغاندوغ 
 

 

 

 

 

                                   

                                 

           : (5)سورة  األحزاب   

 

                                      

                                    (14اية :)سورة االسراء 
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  : فرمان اهلل سبحانه وتعاىل 
 
 
 
 

مسوا يغ برايكوت اياله مقصود "    23     "  منوروت فندغن علماء كخوالي 
 A  توا 2اورغ 
 B ضولوغن وانيتا 
 C يغ ماسيه كخيل 2ضولوغن كانق 
 D اورغ يغ تيدق بركممفوان مغوروس هرتا 

 

 خارا مثرهكن هرتا انق يتيم 
  

 
 
 
 
 

  اياله x برفندوكن راجه دأتس 24
 A  بالغمنخافاي عمور 
 B ممبلنجاكن هرتا دغن  برهيمه 
 C يتيم 2مثرهكن مسوا هرتا كفد انق 

 D  مغوجي كممفوان مريك مغوروسكن هرتا 
 

 

 

 

                                    

                 : (5)سورة النساء 

 تاهف كاليقن مغوروسكن هرتا  منخافاي

ْx 

 مثرهكن هرتا دهادفن سقسي
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 : سبحانه وتعاىلفرمان اهلل  
  

 
 
 
 

 
 برداسركن آية دأتس ، افاكه حكومن باضي سسأورغ يغ ممبونوه تنفا سغاج ؟ 25
 A واجب ممباير دية 
 B واجب ممرديكاكن سأورغ همبا 
 C واجب دكناكن حكومن قصاص 
 D واجب ممرديكاكن سأورغ همبا يغ براميان دان ممباير دية 

 

 بادن اياله احكمة الراغن فغوبهسواين اغضوت 26
 A ملغضر عادة 
 B مالهريكن كخنتيقن 
 C منججسكن كصيحنت 
 D مليبتكن كوس يغ تيغضي 

 

 انتارا يغ برايكوت  اياله حكمة سجود سهوي كخوالي 27
 A مغهيلغكن كراضوان 
 B فغهيناءن كفد شيطان 
 C مثمفورناكن صالة سسأورغ 
 D منجاديكن صالة سسأورغ ايت صح 

 

 

 

                                         

                                      

                                        

                             : (92)النساء 
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 ؟ وصية مغناءيبنر يغ ماناكه فرثاتاءن  يغ  برايكوت يغ  انتارا 28
 A   هرتا سهاج . منفعتبوليه مواصيتكن 
 B اورغ كاي تيدق بوليه منرميا وصية 
 C يثدان بوكن وار يثبوليه دبري كفد اهلي وار 
 D  منولقثدشرطكن برسضرا سام اد منرميا وصية اتاو 

 

 علة فغحرامن ارق مغيكوت مجهور علماء اياله 29
 A ممابوقكن 

 B برالكو فمبذيرن 

 C كوخني كفد معصية 

 D منداتغكن فثاكيت 
 

 خارا مغرجاكن حج يغ تيدق دكناكن دم اياله 30
 A حج متتع 

 B حج مربور 

 C  قران حج 

 D   افرادحج 

 

 

 
 
 

 أفاكه حكوم نيابة ترسبوت ؟ 31
 A هاروس جك دي تله منونايكن حاج اونتوق ديريث 
 B يثهاروس جك مندافت كأيذينن اهلي وار 
 C سنة جك امحد ممفوثاءي كممفوان كأواغن 
 D  يثبلياو اداله اهلي وارواجب كران 

 

سبلوم مسفت منونايكن عبادة حاج .امحد برحسرت باف أمحد تله منيغضل دنيا 
 اونتوق مالكوكن نيابة حاج باضي بافاث
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 دامل فغوروسن حج اياله انتارا فرانن كمنرتين فالجرن مليسيا 32
 A  حج 2اونتوق باكل خاصمغاداكن خرامه 

 B مالتيه فارا ضورو اونتوق منولوغ تابوغ حج 

 C ممربي فنددهن اول تنتغ فلقساناءن حج دان عمرة 

 D بركناءن حج . 2مغيدر رسالة 
 

 فيليه فربيذاءن يغ بنر مغناءي قربان دان عقيقة دامل جدوال برايكوت  33
 عقيقة قربان  

 A دبريكن كفد اورغ ميسكني دان كاي دبريكن كفد اورغ ميسكني سهاج 

 B  كأتس ايبوباف كفايةسنة  كد كأتس كتوا كلوارضمؤسنة 

 C دبهاضيكن داضيغ دامل كاداءن منته أفضل دبهاضيكن داضيغ يغ سوده ماسق أفضل 

 D  ماس 2دالكوكن فد بيال ذواحلجه 13 – 10دالكوكن فد 
 

 
 
 

 فرينسيف معاملة يغ تردافت دامل نص برضاريس اياله 34

 A موجودكن مساغت بكرجاسام 
 B دالكوكن سخارا عاديل 
 C تياد اونسور فنينداسن 
 D برداي ساءيغ 

 

 

  
 

 فرثاتاءن دأتس مرجوع كفد 35
 A رهن 
 B وديعة 

 سسأورغ مثرهكن هرتا بندا يغ دميليكيث كفد اورغ الءين اونتوق منجاضث 

 

            :فرمان اهلل سبحانه وتعاىل 
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 C مضاربة 
 D شريكة 

 

 انتارا تغضوغجواب برسام سوامي ايسرتي اياله 36
 A مغكلكن كاسيه سايغ 

 B فرضاءولن يغ حالل 

 C  بينت نسبثاحق 

 D هرتا  يثيموار 

 

 فيليه فرثاتاءن يغ بنر مغناءي تيمفوه عدة. 37
 A عدة كماتني سوامي اياله امفت بولن 
 B تيدق اد عدة باضي ايسرتي حاميل يغ دخرايكن 
 C  تيض بولن ضنف حيضعدة باضي فرمفوان يغ فوتوس 
 D  حيضعدة ايسرتي يغ بلوم دستوبوهي اياله تيض كالي سوخي درفد 

 

 فربواتن ايسرتي يغ داغضف نشوز اياله 38
 i ايسرتي تيدق منطاعيت سوامي 

 ii كلوار رومه تنفا فغتاهوان سوامي 

 iii تيدق مماسق ماكنن كفد سوامي 

 iv برفواسا سنة تنفا ايذين سوامي 

 A i ،ii   دان  iii 

 B i ،ii   دان iv  

 C i   ،iii  دان iv 

 D ii  ،iii دان iv 
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 جاوتن حاكيم بوليه ترلوخوت دغن سبب هيلغ كاليقن ديري سنديري افابيال  39
 A اد حاكيم يغ لبيه اليق 

 B  قسفاحاكيم سأورغ يغ 

 C دغنث فتردافت حاكيم يغ سطر 

 D ثات ككورغن  دان كلمهن حاكيم 
 

 بوليه دكناكن حكومن تعزير اياله كساهلن يغ 40
 A رشوة 

 B زنا 

 C بغاة 
 D فقذ 
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