
                                                                                   

BAHAGIAN C (20 Markah, 2 markah setiap soalan). Padankan 

dengan pernyataan yang betul. 

1.Anakku, jika kamu 

berjanji menjamin 

hutang orang lain, 

 Membohong di sana sini.  

2. Orang yang malas 

harus belajar daripada 

cara hidup semut. Semut 

tidak 

mempunyai pemimpin, atau 

ketua, atau penguasa tetapi 

semut menyimpan makanan 

pada musim menuai sebagai 

persediaan semasa tidak ada 

makanan.  

3. Orang yang jahat dan 

tidak berguna 

dan teguran mereka 

menunjukkan cara hidup yang 

baik kepadamu  

4. Hai anakku, lakukan 

perintah bapamu, 

yang memikat sehingga 

tergodalah pemuda itu.  

5. Petunjuk mereka 

bagaikan lampu yang 

terang, 

dengarlah nasihat aku dan 

perhatikan nasihatku.  

6. Pelacur dapat kamu 

bayar dengan harga 

sebuku roti sahaja, 

Dendamnya tidak mengenal 

batas.  

7. Seorang suami paling 

marah apabila dia 

cemburu. 

Tetapi berzina dengan isteri 

orang lain harus kamu bayar 

dengan nyawa.  

8. Demikianlah 

perempuan itu 

menggoda pemuda itu 

dengan pujikan-pujukan 

Maka kamu terikat oleh kata-

katamu atau terjerat oleh 

janjimu sendiri.  

9. Oleh itu, hai anak-

anak, 

kamu menuju ke dunia orang 

mati. Itulah jalan pintas menuju 

maut.  

10.Jika kamu pergi ke 

rumahnya, 

dan jangan lupakan ajaran 

ibumu.  
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BAHAGIAN A (60 Markah, 2 markah setiap soalan) Isi tempat 

kosong dengan jawapan yang betul sahaja. 

1. Amsal yang berikut akan menolong kamu mengenal 

____________ dan _______________ yang baik serta 

memahami ____________ yang dalam maknanya.  

2. Untuk memperoleh pengetahuan, pertamanya kamu 

mesti ___________dan __________ kepada TUHAN.  Orang 

___________ tidak tahu menghargai hikmat dan tidak 

mahu belajar.  

3. Dia memberikan pertolongan dan ______________ 

kepada orang yang __________ hati dan jujur. Dia 

melindungi orang yang berlaku _________ , dan 

mengawal orang yang setia kepada-Nya. 

4. Oleh itu haruslah kamu ikut ___________ orang baik, dan 

hendaklah kamu hidup menurut ______________ Allah. 

Orang yang hidup menurut kehendak Allah, iaitu orang 

yang tulus hati akan _________ di negeri yang dijanjikan 

Allah.  

5. Hai anakku, jangan lupa akan ajaranku. Ingatlah selalu 

akan _________, supaya panjang umur dan ___________ 

hidupmu. Hendaklah kamu tetap _____________ dan 



                                                                                   

setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah dan 

simpanlah hal itu dalam hatimu.  

6. ____________ TUHAN dengan memberi Dia ____________ 

daripada harta benda dan hasil ___________ yang 

terbaik.  

7. Hai anakku, _____________ pada hikmat dan pengertian. 

Jangan sesekali kali lepaskannya, maka hidupmu akan 

____________ sejahtera dan ___________  

8. Jangan sekali kali suruh ________ menunggu sehingga 

________,jika kamu dapat menolongnya ___________  

9. Tuhan ___________ orang yang berbuat ________, tetapi 

Dia akrab dengan orang yang __________.  

10. ____________ yang bijak akan mendapat _____________, 

tetapi orang yang bodoh akan mendapat _____________.  

 

BAHAGIAN B ( 20 Markah, 2 markah setiap soalan) Sila 

gariskan “BETUL” atau “SALAH” berdasarkan pernyataan di 

ruang yang disediakan. 

1. Jangan tinggalkan dosa, maka hikmat akan melindungi 

kamu; cintailah hikmat, maka hikmat akan menjaga 

kamu agar kamu selamat. ( BETUL, SALAH ) 

2. Hendaklah kamu sentiasa ingat akan hikmat yang  telah 

kamu terima daripada ku. Jagalah ajaran itu baik-baik, 

kerana dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. 

( BETUL, SALAH ) 

3. Kehidupan orang baik bagaikan terbitnya matahari, 

kian lama kian cerah sehingga hari pun gelap. ( BETUL, 

SALAH ) 

4. Berhati-hatilah tentang apa yang kamu lakukan, kerana 

pemikiran menentukan hidupmu. ( BETUL, SALAH) 

5. Buatlah rancanganmu dengan teliti supaya apa sahaja 

yang kamu lakukan akan berjaya. ( BETUL, SALAH) 

6. Mulut perempuan jalan semanis madu dan kata-

katanya memikat hati, tetapi kemudian tertinggal 

hanya kepahitan dan penderitaan. ( BETUL, SALAH ) 

7. Oleh itu, hai wanita dengarkanlah kata-kata ku, dan 

jangan sekali kali lupakannya.  (BETUL, SALAH) 

8. Aku tidak mendengar ajaran guru-guruku. Aku tidak 

memperhatikan nasihat mereka. Sekarang  aku dihina di 

hadapan orang ramai. ( BETUL, SALAH ) 

9. Setialah kepada isterimu dan kasihilah dia sahaja. 

( BETUL, SALAH ) 

10.  Tuhan nampak segala perbuatanmu. Ke mana sahaja 

kamu pergi, kamu diperhatikannya. ( BETUL, SALAH ) 

 




