UJIAN PENILAIAN KELAS KAFA pustaka nadwa

سرية

SIRAH - SET 1

سوءالن ضرق ضمفور فوستا ندوى
اوجين فنيالين كلس كا (او.ف) . .

سيت 1
مركه

بهاكين A
بهاكين B
جومله

تاهون  1442 / 2020
 1جم  30مينيت

][UPKK03/01

دأيسي اوليه خالون.
اغك ضيليرن ________________________ :نومبور كد فغنلن___________________ :
هيتمكن رواغن يغ بركناءن :تيدق حاضري

 /فينده فوست

 /خالون هوسفيتل

جاغن بوك سوءالن اين سهيغض دبريتاهو
 .1کرتس سوءالن اين مڠاندويڠ دوا بهاݢني:
بهاضين  40 :Aسوءالن
بهاضين  4 :Bسوءالن

 .2جواب سموا سوءالن دالم بهاضين  Aدان .B
 .3اندا دکهنديق منجواب سموا سوءالن دالم توليسن جاوي.

 .4جواڤن اندا هندقله دتوليس ڤد رواڠن جواڤن يڠ دسدياکن ددالم کرتس سوءالن اين.
فرايغتن کفد خالون
 .1باچ ارهن سوءالن دان فهيم کهندق سوءالن دڠن بتول سبلوم منجواب.

 .2جواڤن هندقله دتوليس مڠݢوناکن ڤينسيل  2Bاتاو ڤني برورنا بريو اتاو هيتم سهاج.

 .3تتڤکن ماس منجواب دالم وقتو يڠ دتتڤکن.
 .4ستياڤ سوءالن ممڤوڽاءي کات كونچي جواڤن باݢي ممودهکن چالون ممهمي کهندق سوءالن.
سيال روجوع کات کونچي برايکوت.

کات کونخي جوافن

		
 .1تاريخ

 .2نام توکوه /تمفت

 .3بيلغن		

 .4سبب

 .5حکمه

 .6فوغسي

كرتس اين مغاندوغي  10هالمن برخيتق
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بهاضين A
سوءالن  1هيغض سوءالن  10( 10مركه)
بولتكن جوافن يغ بتول.
.1

.2

َْ
ُ
‘‘المِني’’ اياله ضلرن يغ دبريكن كفد نبي _______.
ب .موسى 
ا .ادم 
د .محمد 
ج .عيسى 

.3

2

كتيك مغاسيغكن ديري دضوا حراء رسول اهلل ﷺ برعمور _______.
ب 30 .تاهون
ا 20 .تاهون
د 50 .تاهون
ج 40 .تاهون
		
نبي محمد بردعوه سخارا تربوك سالما _______ تاهون.
ب .سفولوه
ا .سـمبيلن
د .امفت بلس
ج .تيض بلس

.4

اهلل مثرو نبي محمد  بردعوه سخارا رهسيا دالم سورة _______.
ب .المدثر
ا .البقرة
د .الفلق
ج .العلق

.5

جومله تنترا إسالم يغ مثرتاءي ففرغن خندق سراماي _______ اورغ.
ب5000 .
ا2000 .
د6000 .
ج3000 .
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.7

فراوندغن إسالم موال دفركنلكن فد تاهون _______.
ب .كدوا هجرة
ا .فرتام هجرة
د .كأمفت هجرة
ج .كتيض هجرة

.8

اذان دشريعتكن فد تاهون _______ هجرة.
ب .كدوا
ا .فرتام
د .كأنم
ج .كليم

.9

قوم أنصار اياله فندودوق اصل نضري _______.
ب .شام		
ا .مكة
د .مدينة
ج .حبشة

.10

برايكوت اياله خادغن اونتوق مننداكن ماسوق وقتو صالة كخوالي...
ب .ممبوثيكن لوخيغ
ا .مثاالكن افي
د .ممبوثيكن سيرين
ج .منيوف ترومفت
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.6

باف ساودارا رسول اهلل ﷺ ،سيدنا حمزة تربونوه دالم ففرغن _________.
ب .بدر
ا .أحد
د .غطفان
ج .خندق
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سوءالن  11هيغض سوءالن  5( 15مركه)
فادنكن كومفولن ( ا ) دغن كومفولن (ب).
                                          ( ا )

(ب)

.11

تمفت رسول اﷲ  برسمبوثي دري موسوه.

مسجد الحرام

.12

تمفت رسول اﷲ منريما كفرضوان صالة.

بوكيت صفا

.13

تمفت سوخي يغ فرتام ددنيا.

دار األرقم

.14

تمفت رسول اﷲ  بردعوه سخارا تربوك.

.15

تمفت فثيبارن إسالم يغ فرتام.

ضوا ثور
سدرة المنتهي

سوءالن  16هيغض سوءالن  5( 20مركه)
ضاريسكن جوافن يغ بتول.

4

.16

مسجد فرتام يغ دديريكن اوليه رسول اﷲ ( .مسجد قباء  /مسجد النبوي)

.17

تمفت رسول اﷲ  منريما وحي ( .ضوا ثور  /ضوا حراء)

.18

		
فندودوق مكة ترديري درفد قوم (قريش  /أوس)

.19

تنترا إسالم مندافت ككالهن ددالم ففرغن( .بدر  /أحد)

.20

رسول اهلل منريما ضلرن__( .األمير  /األمين)
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سوءالن  21هيغض سوءالن  5( 25مركه)
ايسيكن تمفت كوسوغ دغن جوافن يغ بتول .
خدجية

يهودي

رمضان

 13تاهون

شعبان

 27رجب

.21

إسراء معراج برالكو فد ____________.

.22

رسول اﷲ  بردعوه دمكة سالما ____________.

.23

سبلوم كداتغن إسالم ،ايكونومي مدينة دكواساءي اوليه قوم ____________.

.24

وانيتا فرتام يغ مملوق إسالم اياله ____________.

.25

وحي فرتام دتورونكن فد بولن ____________.

سوءالن  26هيغض سوءالن  5( 30مركه)
فادنكن فرثاتاءن (ا) دغن فرثاتاءن (ب).
                                     ( ا )

(ب)

تربله بولن د الغيت

.26

فنورونن القرءان فد ____.

.27

خونتوه معجزة حسي.

 17رمضان

.28

تمفت دعوه سچارا رهسيا دجالنكن.

بضيندا وفاة

.29

كتيك اوسيا بکيندا  63تاهون ____.

سيدنا حمزة

.30

فغليما إسالم يغ تربونوه دالم فرغ أحد.

دار األرقم
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سوءالن  31هيغض  10( 35مركه)
تنداكن ( )فد فرثاتاءن يغ بتول دان ( )Xفد فرثاتاءن يغ ساله.
(

							
 .31نبي محمد  فرنه برنياض كشام.
						
 .32انتارا كسن درفد صحيفه د مدينة اياله نبي محمد  دأكوءي سباضاي كتوا نضارا( .

)

فرجنجين حديبية برالكو انتارا قوم مهاجرين دان أنصار		.

(

)

				
 .34حج وداع جوض دكنلي سباضاي حج فرفيسهن.

(

)

(

)

.33

.35

سالءين درفد اخالق ،رسول اهلل  جوض منكنكن بيدغ فنديديقن دمدينة.

)

سوءالن  36هيغض سوءالن  5( 40مركه )
توليسكن ‘‘بتول’’ اتاو ‘‘ساله’’ فد فرثاتاءن دباوه.
.36

رسول اﷲ  دمقامكن دمدينة					 .

(

)

.37

					
دعوه رسول اﷲ  هاث برالكو دمكة.

(

)

		 .38مسجد النبوي ترلتق دمكة						.

(

)

صالة دفرضوكن سلفس  ،27رجب					

(

)

						
 .40فرغ أحد برالكو فد بولن شوال.
_
				

(

)

.39
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بهاضين  60( Bمركه)
سوءالن فرتام
جواب سوءالن برايكوت برفندوكن فتيقن.
إسراء اياله فرجالنن مالم رسول اهلل  دري مسجد الحرام كمسجد األقصى دفلسطني.
		
معراج فوال اياله فرجالنن رسول اهلل  دري مسجد األقصى كسدرة المنتهى ياءيت كالغيت
يغ تيغضي.
ٌ
ستله فروسيس فمبلهن دادا نبي سلساي ،نبي دداتغي سأيكور بُ َراق يغ فنجغ برورنا فوتيه،
		
بادنث لبيه بسر درفد كلداي دان كخيل درفد كودا سرتا بوليه ملغكه سجاءوه مات ممندغ .نبي
ٌ
مناءيقي بُ َراق اونتوق مموالكن فرجالنن دري مسجد الحرام دمكة منوجو كمسجد األقصى
دفلسطني دأيريغي مالئكة جبريل.
.1

.2

.3

.4

.5
__

( 4مركه)
توليس ارتي إسراء.
_____________________________________________________
ٌ
( 2مركه)
افاكه فروسيس يغ داللوءي اوليه نبي محمد  سبلوم مناءيقي بُ َراق؟
_____________________________________________________
( 2مركه)
بريكن نام بيناتغ توغضغن نبي محمد .
_____________________________________________________
				
ٌ
( 2مركه)
توليس ورنا دان بنتوق فزييكل بُ َراق.
_____________________________________________________
( 4مركه)
سنارايكن دوا نام مسجد يغ تردافت دالم فتيقن.
		 __________________________________________________ .i
__________________________________________________ .ii
SIMULASI UPKK 2020
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سوءالن كدوا
جواب سموا سوءالن دباوه.
.1

ثاتاكن دوا نام اورغ يغ موال ٢مملوق إسالم فد فريغكت اول دعوه رسول اهلل .
			
( 4مركه)
		 __________________________________________________ .i
__________________________________________________ .ii

.2

( 2مركه)

__

ناماكن دوا بهاضين جهاد.
بهاضين جهاد

.i
.3
__

.ii

( 2مركه)_
ناماكن دوا ففرغن فد زمان رسول اهلل .
		 __________________________________________________ .i
__________________________________________________ .ii

( 4مركه)
 .4ثاتاكن دوا ايسي كاندوغ صحيفة مدينة.
		 __________________________________________________ .i
__
__________________________________________________ .ii
		
( 2مركه)
سنارايكن دوا اخالق رسول اهلل .
.5
		 __________________________________________________ .i
__
__________________________________________________ .ii
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سوءالن كتيض
جواب سوءالن برايكوت برفندوكن فتفين.
رسول اهلل  موالءي ضريغ (ساكيت) فد هاري ۲تراخري بولن صفر تاهون ك 11-هجرة.
فد هاري فرتام بضيندا جاتوه ساكيت ،بضيندا تله منزيارهي تانه فرقبورن بقيع دان فرقبورن
شهداء فرغ أحد .رسول اهلل  تله دتمني اوليه اورغ سوروهن بضيندا يغ برنام أبو مويهبة .رسول
اهلل  دراوت اوليه ايستريث سيدتنا عائشة درومهث.
سماكين هاري رسول اهلل  سماكين برتمبه ساكيت دان سوهو بادن برتمبه تيغضي

سهيغض رسول اهلل  ممينتا اءير اونتوق مثجوقكن بادن .فد كتيك ايت ،بضيندا ممينتا سيدنا
أبو بكر مغيمامكن صالة جماعه دان مغنداليكن اوروسن نضارا .افبيال رسول اهلل  براس
فوليه سديكيت ،بضيندا فرضي كمسجد اونتوق منونايكن صالة برجماعه.
.1

( 2مركه)
سيافاكه يغ مراوت رسول اهلل  سماس ضريغ؟
_____________________________________________________

.2

( 2مركه)
بيالكه رسول اهلل  موال ضريغ؟
_____________________________________________________

.3

( 4مركه)
توليس دوا تمفت يغ دزيارهي رسول اهلل  فد هاري فرتام جاتوه ساكيت؟
_____________________________________________________

_

سيافاكه يغ منمني رسول اهلل  منزيارهي تمفت ٢فد هاري فرتام جاتوه ساكيت؟
.4
( 2مركه)
			
_____________________________________________________

_

.5

( 2مركه)
سيافاكه يغ مغيمامكن صالة برجماعه سماس رسول اهلل  ضريغ؟
_____________________________________________________
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سوءالن كأمفت
جواب سوءالن دباوه.
.1
__

( 4مركه)
توليسكن دوا سبب رسول اهلل  دان اومت إسالم برهجره كمدينة.
		 __________________________________________________ .i
__________________________________________________ .ii

.2
__

ناماكن دوا قوم يغ دفرساوداراكن اوليه رسول اهلل  کتيک هجرة کمدينه 4( .مركه)
		 __________________________________________________ .i
__________________________________________________ .ii

.3

( 2مركه)
توليسكن نام اصل مدينة.
_____________________________________________________

.4
__

( 4مركه)
ثاتاكن دوا سيستيم جوال بلي فد زمان جاهيليه.
		 __________________________________________________ .i
__________________________________________________ .ii

_

باضايماناكه فندودوق مدينة مثمبوت كتيباءن رسول اهلل  كتيك برهجره؟
5.
( 2مركه)
			
_____________________________________________________
_
6.
__

توليسكن دوا اعتبار يغ دافت دأمبيل درفد فريستيوا هجره رسول اهلل  4( .مركه)
		 __________________________________________________ .i
__________________________________________________ .ii

سوءالن تمت
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بهاضين  : Aسيرة ( 20مرکه)
سوءالن  1هيغض سوءالن  10( 10مرکه)
1

ج  2ب 3

د

6

8

ا

ا

7

ا

 4ب  5ج
9

د

سوءالن  11هيغض سوءالن  5( 15مرکه)
 .14بوكيت صفا
 .11ݢوا ثور
 .15دار األرقم
 .12سدرة المنتهى
 .13مسجد احلرام
سوءالن  16هيغض سوءالن  5( 20مرکه)
 .19أحد
 .16مسجد قباء
 .20األمني
 .17ݢوا حراء
 .18قريش
سوءالن  21هيغض سوءالن  5( 25مرکه)
 .24خدجية
 27 .21رجب
 .25رمضان
 13 .22تاهون
 .23يهودي
سوءالن  26هيغض سوءالن  5( 30مرکه)
 17 .26رمضان
 .27تربله بولن د الڠيت
 .28دار األرقم
 .29بݢيندا وفاة
 .30سيدنا محزة
سوءالن  31هيغض سوءالن  5( 35مرکه)
 .34
 .31
 .35
 .32
X  .33

10

د
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سيت 1

سوءالن  36هيغض سوءالن  5( 40مرکه)
 .36بتول
 .37ساهل
 .38ساهل
 .39ساهل
 .40بتول
بهاضين  : Bسيرة ( 60مرکه)
سوءالن فرتام ( 14مرکه)
 .1ڤرجالنن مالم رسول اهلل  دري مسجد احلرام
()4m
كمسجد األقىص دفلسطني.
()2m
 .2ڤمبلهن دادا.
َُ ٌ
()2m
 .3نام بيناتڠ يڠ دتوڠݢڠ نيب اياهل براق.
 .4بادن يڠ ڤنجڠ ،برورنا ڤوتيه ،بادنڽ بليه برس
درڤد لكداي دان بليه کچيل درڤد کودا)2m( .
()2m
 .i .5مسجد احلرام
()2m
 .iiمسجد األقىص
سوءالن کدوا ( 14مرکه)
()2m
 .i .1ىلع أيب طالب
()2m
       .iiأبو بکر
جواڤن الءين :خدجية بنت خويدل
()1m
 .i  .2اجلهاد األکرب  /جهاد برس
()1m
      .iiاجلهاد األصغر  /جهاد کچيل
()1m
 . i  .3بدر
()1m
      .iiأحد
جواڤن الءين :فتح مکة /خندق
 .i .4ففرغن سسام سنديري دان ممبنتو اورغ 		
()2m
بوكن إسالم برفرغ دالرغ.
 .iiنبي محمد ﷺ سباضاي كتوا نضرا مدينة
()2m
()1m
 .i .5جوجور
()1m
 .iiامانه
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سوءالن کتيض سوءالن ( 12مرکه)
()2m
 .1سيدتنا اعئشة
 .2هاري ۲تراخري بولن صفر تاهون ک 11-هجرة.
()2m
 .3ڤرقبورن بقيع دان ڤرقبورن شهداء ڤرڠ أحد
()4m
()2m
 .4أبو مويهبة.
()2m
 .5سيدنا أبو بكر
سوءالن کأمفت سوءالن ( 20مرکه)
()2m
 .i .1مڠمبڠكن اجرن إسالم.
()2m
 .iiمنجاݢ ااݢم إسالم.
()2m
 .i .2مهاجرين
()2m
 .iiأنصار
()2m
 .3يرثب
()2m
 .i .4رباء
()2m
 .iiڤنيڤوان
 .5مڽمبوت رسول اهلل  دڠن ݢمبريا سمبيل
()2m
برنشيد ممويج بݢيندا.
 .i .6اومت إسالم مستيله سايلڠ بنتو ممبنتوانتارا
()2m
ساتو سام الءين.
 .iiڤراچنڠن امت ڤنتيڠ دالم ملقساناکن
()2m
سسواتو مييس.

سيت 2

سوءالن  1هيغض سوءالن  10( 10مرکه)

2

1

ا

 2ب 3

د

 4ج 5

د

6

ا

8

د

10

ا

 7ج
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سوءالن  16هيغض سوءالن  5( 20مرکه)
 .19إرساء معراج
 .16مسجد انلبوي
 .20أبو بكر الصديق
 .17بوكيت صفا
 10 .18رمضان
سوءالن  21هيغض  5( 25مرکه)
 .21ملمهكن
 10 .22تاهون
 .23اعئشة

 .24شوال
 23 .25تاهون

سوءالن  26هيغض سوءالن  5( 30مرکه)
 .29نيب حممد 
 .26نيب حممد 
 .30نيب حممد 
 .27سيدنا أبو بكر
 .28سيدنا أبو بكر
سوءالن  31هيغض سوءالن  5( 35مرکه)
.34
.31
 .35
 .32
 .33
سوءالن  36هيغض سوءالن  5( 40مرکه)
 .39بتول
 .36بتول
 .40ساهل
 .37ساهل
 .38ساهل

بهاضين  : Aسيرة ( 20مرکه)

د

سوءالن  11هيغض سوءالن  5( 15مرکه)
 12 .14كرسول
 5 .11كرسولن
 13 .15كرسولن
 7 .12كرسولن
 14 .13كرسولن

بهاضين  : Bسيرة ( 60مرکه)
سوءالن فرتام ( 14مرکه)
()2m
 .i .1عقيدة
()2m
 .iiاخالق  /فراوندغن
 .2تاهون ڤرتام هجرة برساماءن  622مسييح ()2m

