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TINGKATAN 4 

 

BAHAGIAN   : ADAB ISLAMIAH 

PELAJARAN  :  28 

TAJUK  : AKAL CAHAYA KEHIDUPAN  
 

 

OBJEKTIF 

 

1. B 

2. A 

3. A 

4. B 

5. D 

 

 

ISI TEMPAT KOSONG 

 

1. Akal 

2. wahyu 

3. bukti-bukti kajian/ matlamat 

4. matlamat/ bukti-bukti kajian 

 

 

BAHAGIAN B 

 

 

 

 

 

 

1.i Dua adab befikir dalam Islam: 

- Berdasarkan akal fikiran yang waras 

- Mempunyai matlamat yang jelas 

- Mengetahui tujuan berfikir 

- Berfikir berdasarkan wahyu 

 

 

 

 

 

2 x 2m =  4 m 

1.ii Dua hikmah berfikir menurut Islam: 

- Memantapkan iman 

- Boleh menyelesaikan masalah dengan cepat dan berkesan 

- Proaktif dan berdaya maju 

- Dapat menceburi bidang-bidang baru dan berdaya saing 

- Dapat menghindari dari unsure-unsur khurafat yang merosakkan 

akidah 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

2 x 2m = 4 m 
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Contoh jawapan : 

Isi Huraian Huraian Lengkap 

( sebab/akibat/contoh ) 

Kesimpulan 

( cadangan ) 

 

 

Seorang pelajar 

perlu berfikir 

berdasarkan ilmu 

yang ditetapkan 

oleh Allah S.W.T./ 

Seorang pelajar 

hendaklah 

menggunakan 

nikmat  dengan 

sebaik mungkin. 

 

Supaya dapat 

mengelakkan 

perkara yang 

merosakkan diri 

sendiri dan orang 

lain 

 

Akal yang berfikir 

berlandaskan wahyu 

dapat menyelesaikan 

pelbagai masalah./ 

Akal yang berdasarkan 

ilmu Al-Quran dan 

Sunnah dapat 

meyelamatkan diri dari 

kemusnahan. 

 

 

 

Kesimpulannya kita 

sebagai seorang 

pelajar, perlu 

sentiasa menjaga 

akal mengikut 

landasan syarak 

supaya dapat berfikir 

secara rasional / 

dapat menangani 

pelbagai 

masalah/suasana. 

 

 

 

 

2. Dua kelebihan berfikir berdsarkan wahyu: 

- Dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. 

- Dapat mendekatkan hubungan antara hamba dengan  

   penciptanya. 

- Dapat mengetahui sesetengah perkara ghaib yang  

   diberitahu oleh wahyu 

- Dapat memantapkan lagi keimanan dan ketaqwaan kepada 

   Allah. 

- menyedari kekuasaan, kebijaksanaan dan rahmat Allah  

  kepada kita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 2m = 4 m 

 

3. Tiga akibat seseorang yang bertindak tanpa berfikir terlebih 

dahulu. 

- Tidak mendapat menyelesaikan masalah yang timbul / yang 

dihadapi. 

- Menghasilkan keputusan yang tidak berkualiti. 

- terjerumus ke dalam aktiviti yang tidak sihat. 

- Jauh dari rahmat Allah 

- Terpengaruh / terikat dengan emosi dan tidak terkawal 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 2m = 4 m 
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