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FORMAT PEPERIKSAAN 
 

 
 

Calon yang mengambil peperiksaan ini di Peringkat Lanjutan hendaklah menduduki peperiksaan bagi 
Kertas 1 sahaja.  Masa yang diperuntukkan ialah 3 jam.  

 
 

KERTAS 1 
 

 
 

Kertas 1 mengandungi dua bahagian; Bahagian A dan B.  Calon dikehendaki menjawab lima soalan 
kesemuanya; tiga daripada Bahagian A dan dua daripada Bahagian B. 
 
Bahagian A – Muamalat 
 

TOPIK PENERANGAN 

Jual Beli  
 

 Pengertian, hukumnya, rukunnya, syaratnya dan Khiar  
 Jual beli yang diharamkan  
 Tujuan jual beli menurut Islam dan masalah-masalah yang bersangkutan 

dengannya  

Riba 
 

 Pengertian, hukumnya, rukunnya dan syaratnya  
 Barang-barang yang boleh berlaku pada riba  
 Hikmat diharamkan riba dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Gadai 
 Pengertian, hukumnya, rukunnya dan syaratnya  
 Tujuan gadai dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Syarikat 
 Pengertiannya, hukumnya, jenisnya, rukunnya dan syaratnya  
 Tujuan syarikat dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Salam 
 Pengertiannya, hukumnya, rukunnya dan syaratnya  
 Tujuan salam dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Qirah 
 Pengertiannya, hukumnya, rukunnya dan syaratnya  
 Tujuan qirah dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Sewa 
 Pengertiannya, hukumnya, rukunnya dan syaratnya  
 Tujuan sewa dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Hibah 
 Pengertiannya, hukumnya, jenisnya, rukunnya dan syaratnya  
 Tujuan hibah dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Wakaf 
 Pengertiannya, hukumnya dan syaratnya  
 Barang-barang yang boleh diwakafkan  
 Tujuan wakaf dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Wasiat 
 Pengertian, hukumnya, rukunnya dan syaratnya  
 Had wasiat  
 Tujuan wasiat dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Faraid 
 Pengertiannya, hukumnya dan syaratnya  
 Pembahagian asabah dan furud  
 Tujuan faraid dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  
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Bahagian B – Munakahat 
 

TOPIK PENERANGAN 

Perkahwinan 
 

 Pengertiannya, rukunnya dan syaratnya  
 Tujuan perkahwinan dalam Islam  

Peminangan 
 

 Pengertiannya dan hukumnya  
 Pemilihan  
 Hantaran  
 Tujuan peminangan dan batas pergaulan  

Pernikahan 

 Pengertiannya, rukunnya dan syaratnya  
 Perkara-perkara yang mengharamkan nikah  
 Tanggungjawab suami dan isteri  
 Tujuan pernikahan dan batas pergaulan  

Mas Kahwin 

 Pengertian dan hukumnya  
 Nilai dan bentuk mas kahwin  
 Pembahagian dan penyerahan mas kahwin  
 Tujuan dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Talak 

 Pengertiannya, rukunnya dan syaratnya  
 Lafaz talak  
 Tujuan talak dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  
 Jenis-jenis talak : tala raj’i, talak ba’in (sugra, kubra, talak 3)  
 Fasakh, zihar dan li’an  
 Khuluk dan mubaraah  

‘Iddah 

 Pengertiannya dan hukumnya  
 Pembahagian ‘iddah  
 Pembahagian ‘iddah : ‘iddah bagi lelaki  dan ‘iddah bagi perempuan  
 Tujuan ‘iddah dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Rujuk 
 Pengertiannya dan syaratnya  
 Tujuan dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Nafkah 

 Pengertiannya dan jenisnya  
 Pembahagian nafkah : a) Nafkah isteri  b) Nafkah am  
 Bila ia diwajibkan  
 Tujuan dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Penjagaan 
 Pengertian dan syaratnya  
 Had umur  
 Tujuan dan masalah-masalah yang bersangkutan dengannya  

Keturunan 
 Pengertiannya  
 Keturunan yang sah  
 Tujuan memelihara keturunan dan masalah-masalah yang bersangkutan 

dengannya  
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