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JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan daripada Bahagian B.

Kesemua lima soalan mesti dijawab.

3. Soalan hendaklah dijawab pada kertas yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

ANJURAN
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 
CAWANGAN PERLIS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA
PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)

TAHUN 2009



SULIT                                                                                                                            45/1

45/1                                                                                                                            SULIT

2




BAHAGIAN A

[20 markah]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab  satu  soalan sahaja.

1 (a) Firman Allah SWT:

Ayat di atas menjelaskan orang yang melakukan kezaliman  perlu memohon 
keampunan kepada Allah SWT.

(i)       Apakah yang dimaksudkan dengan keampunan Allah SWT?    [2 markah]

(ii)                                                                                                          [2 markah]          

(iii)     Huraikan ciri kehidupan yang mendapat rahmat Allah SWT.      [2 markah]

(iv)     Terangkan dua langkah untuk mendapat keampunan  Allah SWT.
[4 markah]

(b) Firman Allah SWT:

        

              



!!! !!!!!!!!!!É!! !!!! !! !!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!! !!!!É!! !!!! !!!! !!!!! !!!! !! !!!!!! !! !!! !!!

!!! !!!!!!! !! !!!!!•!! !! !! !!!!!!!!!!!! !!ƒ! !!!!!!!!!!!! !! !!!!!!! !! !!!!!!!!! !!! !!!!!!!! !!!! !!!! !! !!! !!

!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! !! !!!!!!! !!!!!!!!!•!!!!!!! !! !!! !!!!ƒ!! !

!!!•!!!!!!! !! !!!!! !!!!!!!!!! !! !!!! !!!!!!!!!!!! !! !!!!!!!ƒ! !! !Ë!! !! !!!!!•!!!!!! !! !!!!!!!!! !!!!!!! !!!! ƒ!!

!!!!!!! !! !!! !!!!!! !!!!! !! !! !!È! !!!! !!!! !!!!!•!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!! !!!!!
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Hadis di sebelah menerangkan mengenai amalan bersedekah.
Berdasarkan hadis:

(i)      Siapakah  perawi hadis tersebut?                                                [2 markah]

(ii)     Terangkan dua perbezaan antara Al-Quran dengan hadis Nabawi.
[4 markah]

(c) Tulis perkataan yang bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah 
menggunakan tulisan jawi.

[4 markah]

(i)                                                                    (ii)

Setiap anak wajib berbakti kepada ibu bapa. Segala jasa dan pengorbanan

yang mereka curahkan sejak kita dilahirkan, besar dan tidak ternilai. Mereka 

                                               (iii)

juga merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak dan

                                                 (iv)

bertanggungjawab mendidik anak dari kecil hingga dewasa.
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2 (a) Firman Allah SWT:

Mendirikan solat dan mengeluarkan zakat  adalah antara perintah Allah SWT .
Berdasarkan ayat di atas:

(i)       Nyatakan dua perintah Allah SWT selain daripada solat dan zakat.
                                                                                                               [4 markah]
(ii)      
                                                                                                               [2 markah]

(iii)     Jelaskan dua akibat meninggalkan solat.                                    [4 markah] 

(b) Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menerangkan cara berlaku ihsan ketika menyembelih.
Berdasarkan hadis di atas:

(i) Terangkan dua saranan yang terdapat dalam hadis.                  [4 markah]

(ii)     Senaraikan dua contoh penganiayaan terhadap binatang yang sering 
         berlaku di kalangan masyarakat pada masa kini.                         [2 markah]    
      

        

            

         

                


 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!Ê! !!!! !! !

!!!! !! !!!!!! !! !!! !!!!!!!È! !!!! !!!!!!!!Ê!!!!!!! !!! !!!!! !!!!!! !!!Ç!!!!!!!!!!

!!!!ƒ!!!!!!!!!!!Ê!!!ƒ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Ê!!!!! !!!!!!!!!!!!!!ƒ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!ƒ!!!!!!!!!!ƒ!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!! 
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(c) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

[4 markah]

Setiap muslim yang sejati hendaklah memiliki sifat suka bantu membantu 
sesama Islam atau dengan bukan Islam.
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BAHAGIAN B

[80 markah]

 Jawab semua soalan.

3 (a) Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW.

(i)      Nyatakan dua kitab lain yang diturunkan Allah SWT selain  Al-Quran.         
[2 markah]

(ii)     Senaraikan dua adab ketika membaca Al-Quran.                       [2 markah]

(iii)    Huraikan dua kelebihan mengamalkan ajaran Al-Quran.             [4 markah]

(b) Semua nabi dan rasul dianugerahkan dengan sifat Maksum,

(i)      Apakah yang dimaksudkan dengan sifat Maksum.                      [2 markah]

(ii)     Jelaskan dua sebab Allah melantik rasul daripada kalangan manusia.                                                                                                         
                                                                                                               [4 markah]

(c) Beriman kepada qada’ dan qadar ialah meyakini bahawa Allah mengetahui 
segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk.

(i)      Nyatakan dua jenis Qada’.                                                           [2 markah]

(ii)     Terangkan dua peranan tawakkal dalam kehidupan seharian.  [4 markah]        

4 (a) Islam memberi rukhsoh kepada umatnya untuk bertayammum dalam keadaan 
tertentu.

(i)      Jelaskan dua sebab yang mengharuskan tayammum.                [2 markah]
                                     
(ii)     Bezakan antara wuduk dengan tayammum                                [2 markah]
     

(b) (i)      Nyatakan tiga hari yang diharamkan berpuasa.                          [3 markah]

(ii)     Senaraikan tiga perkara makruh ketika berpuasa.                      [3 markah]
                                 

(c) (i)      Nyatakan kewajipan orang yang hidup ke atas jenazah.            [4 markah]

(ii)     Huraikan  hikmah pengurusan jenazah.                                       [2 markah]
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(d) Nyatakan istilah bagi situasi berikut:

(i)      Ahmad mengerjakan solat sunat dua rakaat sebaik sahaja memasuki 
         masjid.                                                                                          [1 markah]

(ii)     Ramli bangun di tengah malam untuk mengerjakan  solat sunat dua 
         rakaat.                                                                                           [1 markah]

(iii)    Aminah sentiasa mengerjakan solat sunat mengiringi solat fardu.
[1 markah]

(iv)    Hassan membersihkan kulit lembu dengan menggunakan kapur sirih   
         untuk dijadikan kompang.                                                             [1 markah]

5 (a) Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara golongan Muhajirin dan 
golongan Ansar.

Senaraikan dua contoh pengorbanan golongan Ansar terhadap golongan 
Muhajirin.                                                                                               [2 markah]           

(b) Pembukaan Kota Mekah merupakan antara kejayaan besar umat Islam.

(i)      Jelaskan dua strategi Rasulullah SAW ketika peristiwa tersebut.
[4 markah]

(ii)     Nyatakan kesan pembukaan Kota Mekah.                                  [2 markah]

(c) Saidatina Khadijah adalah wanita contoh dalam Islam.   

Nyatakan dengan ringkas riwayat hidup beliau.                                    [3 markah]
  

(d) Saidatina Aisyah terkenal dengan keilmuannya.

(i)      Apakah gelaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau.                        
                                                                                                               [1 markah]

(ii)     Sebagai seorang pelajar jelaskan pengajaran yang dapat diteladani 
         daripada keunggulan peribadi beliau.                                           [2 markah]
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(e) Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti di dalam 
al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.     
                                                                                                                        
(i)

 [3 markah]

               
(1)

                       
(2)

                   
(3)

(ii)

              (1)

               (2)

          (3)

[3 markah]

6 (a) Zainab terserempak dengan cikgu Kalsum yang pernah mengajarnya ketika di 
sekolah rendah.

(i)      Apakah yang sewajarnya dilakukan oleh Zainab?                      [2 markah]

(ii)     Terangkan dua kelebihan menghormati guru.                             [4 markah]

(b) Menjaga maruah dan kehormatan diri sangat dititikberatkan dalam Islam.

(i)      Senaraikan dua ciri pelajar yang bermaruah.                              [2 markah]

(ii)     Jelaskan dua punca remaja terlibat dengan  gejala sosial.         [4 markah]

(c) Huraikan dua faktor yang mendorong pelajar memusnahkan harta benda 
sekolah.                                                                                                 [4 markah]           

(d) Jelaskan dua kesan tidak beradab ketika berada dalam majlis.           [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT
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