PERCUBAAN PT3
NEGERI PAHANG 2017

PANDUAN
PENSKORAN

No. Soalan
1.

(a)

Jawapan

Markah

Isi tempat kosong
i- keimanan
ii- hidayah

4 isi x 1m
= 4m

iii- pancaindera
iv- ciptaan

(b)

Akibat penyalahgunaan nikmat
- Hati menjadi keras/ sehingga sukar untuk diinsafkan.
- Mudah terpengaruh dengan unsur negatif/ seperti menghisap
rokok, minum arak dan sebagainya.

****(mana-mana jawapan munasabah diterima)

(b)

(i)

Contoh Jawapan

Apabila menggunakan akal dengan baik, maka seseorang itu akan
belajar bersungguh-sungguh(1m)/ sehingga berjaya dengan
cemerlang dalam pelajaran (1m). Seterusnya dapat menjawat
jawatan yang tinggi dalam bidang pekerjaan yang dapat menjamin
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat(1m). Oleh itu, kita mestilah
menggunakan nikmat akal sebaik-baiknya supaya tidak terlibat
dengan perkara yang menyalahi syariat Islam.(1m).
Catatan:
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap = 3m
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun / relevan / kreatif = 4m

1 isi x 2m
= 2m
Isi – 1m
Huraian1m

4m

No. Soalan
2.

Jawapan
Maksud potongan hadis:

(a)

(i) Aku tinggalkan kamu dua perkara
(ii) Jika kamu berpegang dengan keduanya

2 isi x 1m
= 2m

Dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW

(b)

(1) Al- Quran
(2) Sunnah/hadis

(c)

Markah

(i)

Kelebihan beramal dengan ajaran al- Quran dan hadis ajaran
al-Quran dan Hadis:





Dijamin selamat dunia dan akhirat
Tidak akan sesat
Hidup tidak diberkati oleh Allah SWT
Terhindar dari perbuatan maksiat
-

(ii)

2 isi x 1m
= 2m

1 isi x 2m
= 2m

mana-mana jawapan munasabah diterima)
Ayat yang lengkap

Contoh jawapan
Lemah iman(1m) kerana kurang pengetahuan agama(1m). Hal ini
menyebabkan mudah terpengaruh dengan dengan dakyah yang
menyesatkan.(1m) Kesimpulannya kita perlulah mendalami ilmu
agama bagi membentuk jati diri yang kukuh.(1m)

Catatan:
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap = 3m
- Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik /
tersusun / relevan / kreatif = 4m

4m

BAHAGIAN B
No. Soalan
3

(a)

(b)

(c)

Jawapan

Markah

(i)

√

1m

(ii)

√

1m

(iii)

x

1m

(i)

cahaya

1m

(ii)

Sulaiman a.s

1m

(iii)

rasul

1m

(i)

Contoh Jawapan

4m

Keimanan yang mantap terhadap malaikat sudah pasti akan
mendorong kita sentiasa melakukan kebaikan dan amalan
soleh(1m)/ kerana terdapat dua malaikat yang sentiasa
mencatat amalan kita iaitu malaikat Raqib mencatat
kebaikan dan Atid mencatat keburukan.(1m)/ Justeru sudah
pasti kita akan merasa takut untuk membuat dosa sebaliknya
istiqamah melakukan amalan soleh.(1m)/ Oleh itu, keimanan
terhadap malaikat akan melahirkan insan yang sentiasa
menjauhi kemungkaran. (1m).
Catatan:
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian + olahan jawapan tepat/menarik/
tersusun/relevan/kreatif = 4m

(ii)

Contoh Jawapan
Sebagai seorang yang beriman kepada rasul, saya akan
sentiasa bersifat amanah tidak kira walau berada di
mana(1m)./Contohnya semasa membeli makanan di kantin
sekolah, saya tetap akan membayar harga makanan yang
diambil walaupun tidak diminta oleh pekerja kantin(1m)/
kerana saya tidak sanggup memakan makanan yang
haram(1m). Oleh itu, kita mestilah sentiasa bersikap jujur
dan amanah supaya diredhai oleh Allah SWT(1m).

4m
Catatan:
Seperti di
atas.

No. Soalan
(d)

Jawapan
(i)

Contoh Jawapan

Markah
4m

Orang yang tidak yakin tentang kewujudan Allah SWT akan
hidup dalam kejahilan dan kesesatan (1m) /dengan
melakukan banyak dosa dan kemungkaran (1m) /kerana
mereka tidak takut dengan balasan yang dijanjikan Allah
SWT kepada orang yang berdosa (1m). Oleh itu, kita
sebagai umat Islam wajib percaya dan yakin tentang
kewujudan Allah SWT supaya tidak termasuk dalam
kalangan orang-orang yang rugi (1m).
Catatan:
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian + olahan jawapan tepat/menarik/
tersusun/relevan/kreatif = 4m

(ii)

Dua cara bagi membuktikan kecintaan dan ketaatan
kepada rasul.
-

Melakukan segala perintah dan menjauhi
larangannya.
Menjadikan rasul sebagai contoh dalam kehidupan.
Sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW.
Mengamalkan sunnah rasul dengan sebaiknya.

Catatan :
- Ayat lengkap.
- Mana-mana jawapan munasabah diterima.

2 isi x 1m
= 2m

No. Soalan
4.

(a)

(b)

Jawapan

Markah

(i)

Tayammum

1m

(ii)

Najis mukhaffah

1m

(iii)

Najis mutawasitah

1m

(i)

Dua sebab Islam menggalakkan umatnya bersuci :
•
•
•
•
•

2 isi x 1m
= 2m

Terhindar daripada penyakit
Cergas jasmani dan rohani
Dapat belajar dengan selesa
Ekonomi dapat ditingkatkan
Hidup selesa dan harmoni

Mana-mana jawapan munasabah diterima.
(ii)

Cara solat ketika sakit:





(c)

(i)

2 isi x 1m
= 2m

Solat secara baring mengiring
Solat cara baring menelentang
Solat secara isyarat dalam hati
Solat secara duduk

Tiga rukun solat:





3isi x 1m
=3m

Niat
Takbiratul ihram
Berdiri bagi yang mampu
Membaca surah al fatihah

catatan : mana-mana rukun solat yang lain diterima

(d )

(ii)

1. Wajib
2. Sunat

(i)

Contoh Jawapan:

2 isix1m
=2m

Suzana perlu menyertu pinggan dan gelas tersebut (1m)kerana air
liur babi adalah najis mughallazah iaitu najis berat.(1m) Suzana
perlu membasuhnya dengan menggunakan sekali air tanah dan
enam kali air mutlak(1m).Kesimpulannya bekas tadi masih boleh
diguna semula kerana ia telah suci dari segi syarak.(1m)
4m
Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

No. Soalan
5

(a)

(b)

Jawapan

Markah

(i)

28 tahun

1m

(ii)

Az-Zahra

1m

(iii)

Suami / sepupu

1m

(i)

√

1m

(ii)

X

1m

(iii)

√

1m

Contoh Jawapan

(c)

Saya akan belajar bersungguh-sungguh dan menyertai kegiatan koko
secara aktif (1m)/ Hal yang demikian pastinya saya dapat mengisi masa
saya dengan amalan dan perkara yang berfaedah demi masa depan
(1m)./ Kesannya saya akan mencapai kejayaan dalam kedua-dua
bidang tersebut malah boleh menjadi contoh kepada pelajar yang lain.
(1m)./ Kesimpulannya, semangat juang yang tinggi dan usaha yang
bersungguh-sungguh pasti
dapat
membawa
kejayaan
dan
kecermerlangan.(1m)
Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap ( contoh / sebab / kesan ) = 3m
- Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4m

4m

No. Soalan
6

(a)

Jawapan

Markah

(i)

S

1m

(ii)

R

1m

(iii)

S

1m

(iv)

R

1m

Dua Kesan buruk jika umat Islam enggan menguasai ilmu:

(b)
1.

-

Menjadi umat yang lemah /kerana ketinggalan dalam
banyak bidang
Dimurkai Allah SWT /kerana melanggar perintahNya
Gagal membina kejayaan dalam hidup /kerana tiada ilmu
yang menjadi teras kecemerlangan ummah.
Mudah terjebak kepada perkara yang buruk /kerana tidak
dapat membezakan yang baik dengan yang buruk.
Dibelenggu dengan kejahilan /sehingga umat Islam
dipandang hina.

2 isi x 2m
= 4m

Catatan :
- Isi = 1m dan huraian = 1m
- Mana-mana jawapan lain yang munasabah diterima.

(c)

(d)

(i)

Berwuduk

1m

(ii)

Selawat

1m

(iii)

Yakin

1m

(iv)

Rendah

1m

Contoh Jawapan
Umat Islam yang kuat ialah yang sentiasa mendekatkan dirinya
dengan Allah SWT(1m)/ antaranya ialah dengan berdoa untuk
memohon pentunjuk dalam menghadapi sesuatu keadaan(1m)/
Kesannya akan lahir ketenangan dan rasa kebergantungan kepada
Allah SWT dengan menyakini Allah SWT akan membantu dan
memberi pertolongan seperti yang berlaku pada zaman Rasulullah
SAW dan sahabat-sahabat baginda ketika berhadapan
musuh.(1m)/ Kesimpulannya dengan meminta kepada Allah
dengan penuh yakin pasti kita dapat menghadapi kesulitan dan
kesenangan dengan cara yang baik.

Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap ( contoh / sebab / kesan ) = 3m
- Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4m

= 4m

No. Soalan
6

Jawapan

Markah

Contoh Jawapan

(e)

4m

Situasi ini masih berlaku disebabkan mereka tidak memahami
adab-adab berada di masjid dan surau. (1m)/ sehingga mereka
tidak menjaga sensitiviti individu lain yang ingin beribadat dengan
selesa dan tenang (2m)/ Kesannya amalan dan perbuatan yang
tidak berakhlak ini terus berlaku dan berterusan dari satu generasi
kepada generasi berikutnya tanpa rasa bersalah dan berdosa (3m)/
Oleh itu, kita hendaklah menjaga adab-adab ketika berada di
masjid dan surau agar ibadat dapat disempurnakan dengan tertib
dan beradab.(1m)
Catatan :
- 1 isi sahaja = 1m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap ( contoh / sebab / kesan ) = 3m
- Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4m

No. Soalan
7.

(a)

(b)

(c)

Jawapan

Markah

(i)

2

1m

(ii)

4

1m

(iii)

6

1m

(i)

2

1m

(ii)

1

1m

(iii)

3

1m

فراوه مسجد ٌىدقلً دٌيدوفكه سموال سأيريغ دغه توجوان دان
متالمتث فروكريم سفرتي راكه مسجد مروفاكه فمغكيه كأري
مىاريق ميىت لبيً راماي رماج كمسجد
Catatan:
- boleh menulis jawi tetapi semua ejaan tidak betul
(sekurang-kurangnya 3 patah perkataan)
- 02 hingga 10 perkataan yang betul
- 11 hingga 15 perkataan yang betul
- 16 patah perkataan yang betul

PANDUAN PENSKORAN TAMAT

= 1 markah
= 2 markah
= 3 markah
= 4 markah

4m

