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Kertas 2   

2017 

2 ½ Jam                         Dua jam tiga puluh minit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Kertas soalan ini mengandungi tujuh soalan . 
 

2. Soalan 1 mesti dijawab. Kemudian jawab empat soalan dari mana-mana soalan 
berikutnya. 

 
3. Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab. 
 

4. Jawapan hendaklah ditulis pada dalam kertas yang disediakan. 

 

Kertas soalan mengandungi 4 halaman bercetak 
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Soalan 1mesti dijawab. Kemudian  jawab empat soalan daripada mana-mana soalan berikutnya. 

 

1 (a) Nyatakan pengertian wahyu      [2 markah] 

 (b) Senaraikan empat ciri wahyu secara ringkas    [4 markah] 

 (c) Apakah maksud akal menurut istilah syarak?    [2 markah] 

 (d) Terangkan dua cara bersyukur kepada Allah SWT atas nikamat akal  

  yang dikurniakan       [4 markah] 

 (e) Islam merupakan agama yang lengkap dan istimewa 

  Jelaskan dua keistimewaan ajaran Islam     [4 markah] 

 (f) 

  Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan dua akibat yang akan berlaku pada masa 

  hadapan sekiranya usaha-usaha seumpama ini tidak dihentikan segera [4 markah] 

 

2 (a) Nyatakan pengertian murunah bersertacontoh    [4 markah] 

 (b) Nyatakan duabukti Islam bersifat ‘Alamiyyah dalam bidang ibadat [4 markah] 

 (c) Huraikan dua cara untuk memperolehi sifat Rabbaniyyah dalam diri kita [4 markah] 

 (d) Alam musyahadah dan alam ghaib ialah dua perkara yang berbeza 

  Terangkan dua perbezaan tersebut     [4 markah] 

 

 (e)  

Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan dua cara yang terbaik untuk memastikan 

umat Islam tidak akan ketinggalan pada masa akan datang  [4 markah] 

 

3 (a) (i) Nyatakan maksud negara Islam     [2 markah] 

  (ii) Senaraikan dua prinsip negara Islam    [2markah] 

(b) (i) Terangkan dua sebab hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman dalam 

  Keadaan marah       [4 markah] 

(ii) Jelaskan keistimewaan institusi kehakiman dalam islam melalui 

pelaksanaannya       [4 markah] 

 (c) Jelaskan dua ciri sistem sosial Islam     [4 markah] 

 (d) Kita sering mendengar ungkapan “usaha,doa dan tawakal” dan ianya sebati dalam 

  Dalam diri. 

 Terangkan kesan doa kearah pembinaan akhlak seorang pelajar   [4 markah] 

Duniapadahariinidikejutkandenganusahapengklonanmanusia 

Dunia sedang berada dalam ledakan maklumat tanpa batasan 



SULIT  5226/2
   

Percubaan SPM - 5226/2  ©2017 Sektor Pendidikan Islam JPN Sabah   
                         Lihat sebelah ]   

                                                                                               
                            SULIT 

3 

4 (a) Harta merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia yang mesti diuruskan dengan 

  mengamalkan sifat terpuji seperti amanah 

  (i) Nyatakan dua konsep harta menurut Islam   [4 markah] 

  (ii) Terangkan duacara menguruskan harta menurut Islam  [4 markah] 

 (b) (i) Jelaskan dua sebab harta adalah amanah Allah SWT kepada manusia      

           [4 markah] 

  (ii) Antara golongan yang tidak layak menguruskan harta ialah kanak-kanak. 

   Berikan dua sebab kenapa kanak-kanak tidak layak menguruskan harta 

           [4 markah] 

 (c) Nyatakanpengertiansistemmuamalahberikut 

  (i) Al-Mudhrabah       [2 markah] 

  (ii) Al-Musyarakah       [2 markah] 

 

5 (a) (i) Huraikan dua keistimewaan perundangan Islam   [4 markah] 

  (ii) Terangkan faedah mengamalkan perundangan Islam dalam kehidupan 

   seharian       [4 markah] 

 (b) (i) Jelaskan dua kebaikan hukum fekah kepada masyarakat Islam [4 markah] 

  (ii) Jelaskan matlamat fatwa dalam kehidupan orang muslim  [4 markah] 

 (c) Terdapat segolongan umat Islam hari ini menolak pelaksanaan undang-undang Islam 

   dengan memberi berbagai alasan supaya ianya tidak dilaksanakan. 

  Pada pendapat anda, mengapakah situasi ini berlaku dikalangan masyarakat Islam? 

[4 markah] 

6 (a) Huraikan dua bukti hukum jenayah Islam mampu mengawal perbuatan manusia 

           [4 markah] 

 (b) Nyatakan empat perlakuan yang sewajarnya anda lakukan untuk menyelesaikan 

  Sesuatu masalah yang dihadapi      [4 markah] 

 (c) Terangkan tiga cara bagi mewujudkan jaminan keselamatan  [6 markah] 
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 (d)  

 

 

 

 

   

 

Terangkan dua cara anda mengelakkan diri dari terlibat dengan gejala  

rokok elektronik (vape)       [6markah] 

   

7 (a) Terangkan tiga tanggungjawab anak untuk membentuk keluarga bahagia  

           [6 markah] 

 (b)  Jadual berikut berkaitan statistik pembuangan bayi di Malaysia tahun 2004-2010 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Sumber : PDRM 

Berdasarkan jadual di atas, kes pembuangan bayi di kalangan masyarakat di Malaysia 

semakin meningkat dan membimbangkan 

Huraikan dua pandangan anda tentang punca kes pembuangan bayi berlaku 

[4 markah] 

 (c) Jelaskan kepentingan jati diri kepada umat Islam    [4 markah] 

 (d) Huraikan tiga cara Islam menyelesaikan masalah ketiadaan jati diri ummah  

[6 markah]

   

 

 

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT 

Tahun Lelaki Perempuan Tidakdiketahui Jumlah 

2004 22 30 26 78 

2005 23 20 24 67 

2006 37 27 19 83 

2007 25 18 22 76 

2008 37 25 40 102 

2009 15 12 52 79 

2010 34 25 11 70 

Jumlah 555 

Di Malaysia ,penjualan e-rokok adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun 1952 

dan Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Mereka yang didapati bersalah 

menjual dan mengedar produk serta nikotin cecair untuk digunakan dalam rokok 

elektronik akan dikenakan denda tidak lebih daripada RM3, 000, dipenjara tidak 

lebih daripada duatahun atau kedua-duanya. MenteriKesihatan Malaysia menyatakan 

bahawa e-rokok mengandungi nikotin cecair adalah lebih berbahaya daripada rokok 

biasa dan memberi amaran kepada rakyat Malaysia supayamengelakkannya 

 


