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JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi tujuh soalan.
2. Soalan 1 mesti dijawab. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan berikutnya.
3. Kesemua lima soalan yang mesti dijawab.
4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak
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Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain
1

(a)

dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu; Siapakah
yang menurunkan hujan daripada langit. Lalu Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi, sesudah
matinya. ? Sudah tentu mereka menjawab; “Allah”. ( Surah an-Ankabut, 29 : ayat 63)
Ayat al-Quran diatas membuktikan bahawa semua manusia mempunyai firah beragama.

(b)

2

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan fitrah beragama. ?

[2 markah]

(ii)

Jelaskan peranan agama kepada kehidupan manusia

[ 4markah]

(iii)

Nyatakan ciri-ciri orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama

[4markah]

Alam ghaib merupakan alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera manusia

(i)

Nyatakan dua hikmah Allah SWT merahsiakan alam ghaib

[2 markah]

(ii)

Terangkan empat contoh alam ghaib yang dilalui oleh manusia selepas mereka
meninggal dunia.

[4 markah]

(c)

(i)

Apakah cara yang anda dapat lakukan bagi mengekalkan keindahan alam
musyahadah

[4 markah]

(a)

Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang menjadi asas kepada semua ilmu pengetahuan, sama ada
ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah

(b)
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(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain dan berikan contohnya sekali

[2 markah]

(ii)

Mengapakah umat Islam mesti mempelajari ilmu fardu ain

[4 markah]

(iii)

Nyatakan keistimewaan wahyu al-quran jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang [4 markah]
terdahulu.

Akal manusia boleh berkembang mengikut perkembangan hidup manusia, ini kerana akal manusia
mempunyai 10,000,00 sel dan mampu mengumpul lebih daripada 50,000,00 maklumat
(i)

Apakah maksud akal

[2 markah]

(iii)

Jelaskan peranan akal dalam melahirkan umat yang cemerlang.

[4 markah]

(iii)

Nyatakan perbuatan yang boleh merosakkan akal manusia

[4 markah]
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(a)

(b)

4

(i)

Jelaskan maksud Islam sebagai addin

[2 markah]

(ii)

Huraikan bukti bahawa Islam adalah addin

[4 markah]

(iii)

Apakah kesan kepada seseorang yang meragui kesucian dan kesyumulan ajaran [4 markah]
Islam.

Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi berpegang teguh
kepada kedua-duanya, iaitu Kitab Allah dan Hadisku. ( Maksud hadis Bukhari dan Muslim)
(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan hadis

[2 markah]

(ii)

Jelaskan kepentingan hadis dalam menguatkan hukum al-Quran

[4 markah]

Berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah pengaruh budaya asing dalam
kehidupan remaja muslim.

(a)

Rabaniyyah adalah ciri penting yang membuktikan keunggulan Islam.

(a)

(b)

(c)
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Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah SWT ialah Islam –
( Maksud surah Ali Imran, 3 : ayat 19 )

(c)

(b)

5

2

[4 markah]

(i)

Jelaskan pengertian Rabaniyyah

[2 markah]

(ii)

Nyatakan dua prinsip Rabaniyyah

[4 markah]

(iii)

Apakah yang perlu anda lakukan untuk menghayati sifat Rabaniyyah dalam
kehidupan seharian

[4 markah]

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan Waqiiyyah ?

[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua prinsip waqiiyah

[4 markah]

(iii)

Terangkan bukti Islam bersifat wasatiyah dalam beribadat

[4 markah]

Negara Islam ialah negara yang mengarahkan segala urusan pentadbiran dan pemerintahannya tunduk
kepada hukum Islam yang berteraskan al-Quran dan Hadis
(i)

Nyatakan dua prinsip negara Islam

[4 markah]

(ii)

Jelaskan matlamat penubuhan negara Islam

[6 markah]

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan Majlis syura

[2 markah]

(ii)

Huraikan kepentingan majlis syura kepada sistem pemerintahan negara Islam

[4 markah]

Senaraikan empat elemen penting dalam pembentukan sesebuah negara

[4 markah]
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(a)

(b)

7

(a)

(b)

3
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Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan ….
(Surah an-Nisa, 4: ayat 34)
(i)

Jelaskan pengertian khalifah

[2 markah]

(ii)

Senaraikan empat ciri khalifah yang dikehendaki dalam Islam

[4 markah]

(iii)

Apakah yang akan berlaku jika khalifah mengabaikan tugasnya dalam
menguruskan negara.

[4 markah]

Rakyat mempunyai tanggungjawab dan peranan yang sama penting dengan pemerintah.
(i)

Terangkan tanggungjawab rakyat kepada negara

[6 markah]

(ii)

Huraikan hak yang mesti diperolehi oleh rakyat dalam sesebuah negara

[4 markah]

Sistem kehakiman Islam merupakan satu unsur yang penting dalam syariat Islam bagi mengatur kehidupan
manusia agar lebih aman dan sejahtera.
(i)

Jelaskan sumber sistem kehakiman Islam

[4 markah]

(ii)

Bincangkan matlamat sistem kehakiman Islam

[6 markah]

Islam telah menyediakan sistem sosial yang bersifat Rabbani
(i)

Jelaskan ciri-ciri sistem sosial yang bersifat rabanni

[6 markah]

(ii)

Terangkan dua tanggungjawab anda sebagai hamba Allah SWT di muka bumi

[4 markah]
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