
จ ำนวนข้อ คะแนน

สาระที่ 1 อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร
มาตรฐาน ศอ 1.1 เข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน สามารถทอ่งจ าอรรถาธิบาย 

และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 14 56
มาตรฐาน ศอ 1.2 ยึดมั่นในหลักค าสอนอัลกุรอาน และน ามาปฏบิติัในการอยูร่่วมกันได้อย่างสันติสุข 11 44

รวม 25 100
สาระที่ 2

มาตรฐาน ศอ 2.1 เข้ใจความหมาย ความส าคัญ หลักการอัลฮะดีษ สามารถทอ่งจ าอัลฮะดีษและน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 13 52

มาตรฐาน ศอ.2.2 ยึดมั่นในหลักค าสอนอัลฮะดีษ และปฏบิติัตามในการด าเนินชีวิต 12 48
รวม 25 100

สาระที่ 3
มาตรฐาน ศอ 3.1 เข้าใจกฎ หลักการ และบทบญัญัติอิสลามเกีย่วกับอิบาดาต มุอามาลาต มุนากาฮาต และ

ญีนายาต เพื่อเปน็แนวทางในการปฏบิติัศาสนกิจและด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 14 56
มาตรฐาน ศอ 3.2 เหน็คุณค่า ปฏบิติัตามบทบญัญัติอิสลาม และสามารถน ามาวิเคราะหก์ับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้

บนพื้นฐานของเหตุและผล 11 44
รวม 25 100

สาระที่ 4
มาตรฐาน ศอ 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญ หลักฐานของหลักการสรัทธาและโทษของการต้ังภาคีต่อ

อัลลอฮ การส้ินสภาพของการเปน็มุสลิมเพื่อเปน็บา่วที่ย าเกรง และภกัดีต่ออัลลอฮ 22 88
มาตรฐาน ศอ 4.2 ยึดมั่นในหลักการศรัทธา น ามาปฏบิติัอย่างเคร่งครัด และสามารถแก้ปญัหาสังคม และ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 3 12
รวม 25 100

กลุ่มสำระสังคมศึกษำและจริยธรรม
สาระที่ 1 อัตตารีค

มาตรฐาน สจ 1.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญ ของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะหเ์หตุการณ์ต่างๆ อย่างเปน็ระบบ และประยุกต์ใช้  เพื่อ
การอยูร่่วมกันอย่างสันติสุข 40 100

มาตรฐาน สจ 1.2 เข้าใจประวัติศาสตร์อิสลามในทอ้งถิน่และภมูิภาค มีความภาคภมูิใจในการใช้วิถีชีวิตตาม
แนวทางของอิสลาม  -  -

รวม 40 100
สาระที่ 2 อัลอัคลาค

มาตรฐาน สจ 2.1 เข้าใจประวัติศาสตร์อิสลาม และสามารถน าไปใช้ในการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยูร่่วมกันได้อย่างสันติสุข 17 85

มาตรฐาน สจ 2.2 ยึดมั่นและปฏบิติัจริธรรมอิสลามในการด ารงชีวิต 3 15
รวม 20 100

กลุ่มสำระภำษำ
สาระที่ 1 ภาษาอาหรับ

มาตรฐาน อม 1.1 เข้าใจกระบวนการฟงั ดู พดู อ่าน และเขียน เหน็คุณค่าและมีทกัษะในการใช้ภาษาอาหรับ
เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า ตีความบทบญัญัติอิสลามและส่ือความหมาย 30 100

รวม 30 100
สาระที่ 2 ภาษามลายู

มาตรฐาน อม 2.1 เข้าใจกระบวนการฟงั ดู พดู อ่าน และเขียน เหน็คุณค่าและมีทกัษะในการใช้ภาษามลายู
เพื่อการเรียนรู้ ส่ือความหมาย และค้นคว้า ความรู้จากแหล่งวิทยาการ เกีย่วกับ
ศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 30 100

รวม 30 100
หมายเหตุ  เนื้อหาในการทดสอบตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พทุธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
              พทุธศักราช 2551

จ ำนวนข้อสอบอิสลำมศึกษำตอนต้น จ ำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ประจ ำปกีำรศึกษำ 2555

อัลหะดิษ

อัลอากีดะฮฺ

อัลฟกิฮฺ

กลุ่มสำระ/สำระ/มำตรฐำน
กลุ่มสำระศำสนำอิสลำม



จ ำนวนข้อ คะแนน

สาระที่ 1 อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร
มาตรฐาน ศอ 1.1 เข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน สามารถทอ่งจ าอรรถาธิบาย 

และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 29 72.5
มาตรฐาน ศอ 1.2 ยึดมั่นในหลักค าสอนอัลกุรอาน และน ามาปฏบิติัในการอยูร่่วมกันได้อย่างสันติสุข 11 27.5

รวม 40 100
สาระที่ 2

มาตรฐาน ศอ 2.1 เข้ใจความหมาย ความส าคัญ หลักการอัลฮะดีษ สามารถทอ่งจ าอัลฮะดีษและน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 19 47.5

มาตรฐาน ศอ.2.2 ยึดมั่นในหลักค าสอนอัลฮะดีษ และปฏบิติัตามในการด าเนินชีวิต 21 52.5
รวม 40 100

สาระที่ 3
มาตรฐาน ศอ 3.1 เข้าใจกฎ หลักการ และบทบญัญัติอิสลามเกีย่วกับอิบาดาต มุอามาลาต มุนากาฮาต และ

ญีนายาต เพื่อเปน็แนวทางในการปฏบิติัศาสนกิจและด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 22 55
มาตรฐาน ศอ 3.2 เหน็คุณค่า ปฏบิติัตามบทบญัญัติอิสลาม และสามารถน ามาวิเคราะหก์ับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้

บนพื้นฐานของเหตุและผล 18 45
รวม 40 100

สาระที่ 4
มาตรฐาน ศอ 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญ หลักฐานของหลักการสรัทธาและโทษของการต้ังภาคีต่อ

อัลลอฮ การส้ินสภาพของการเปน็มุสลิมเพื่อเปน็บา่วที่ย าเกรง และภกัดีต่ออัลลอฮ 37 92.5
มาตรฐาน ศอ 4.2 ยึดมั่นในหลักการศรัทธา น ามาปฏบิติัอย่างเคร่งครัด และสามารถแก้ปญัหาสังคม และ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 3 7.5
รวม 40 100

กลุ่มสำระสังคมศึกษำและจริยธรรม
สาระที่ 1 อัตตารีค

มาตรฐาน สจ 1.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญ ของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะหเ์หตุการณ์ต่างๆ อย่างเปน็ระบบ และประยุกต์ใช้     เพื่อ
การอยูร่่วมกันอย่างสันติสุข 40 100

มาตรฐาน สจ 1.2 เข้าใจประวัติศาสตร์อิสลามในทอ้งถิน่และภมูิภาค มีความภาคภมูิใจในการใช้วิถีชีวิตตาม
แนวทางของอิสลาม  -  -

รวม 40 100
สาระที่ 2 อัลอัคลาค

มาตรฐาน สจ 2.1 เข้าใจประวัติศาสตร์อิสลาม และสามารถน าไปใช้ในการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยูร่่วมกันได้อย่างสันติสุข 38 95

มาตรฐาน สจ 2.2 ยึดมั่นและปฏบิติัจริธรรมอิสลามในการด ารงชีวิต 2 5
รวม 40 100

กลุ่มสำระภำษำ
สาระที่ 1 ภาษาอาหรับ

มาตรฐาน อม 1.1 เข้าใจกระบวนการฟงั ดู พดู อ่าน และเขียน เหน็คุณค่าและมีทกัษะในการใช้ภาษาอาหรับ
เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า ตีความบทบญัญัติอิสลามและส่ือความหมาย 30 100

รวม 30 100
สาระที่ 2 ภาษามลายู

มาตรฐาน อม 2.1 เข้าใจกระบวนการฟงั ดู พดู อ่าน และเขียน เหน็คุณค่าและมีทกัษะในการใช้ภาษามลายู
เพื่อการเรียนรู้ ส่ือความหมาย และค้นคว้า ความรู้จากแหล่งวิทยาการ เกีย่วกับ
ศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 30 100

รวม 30 100
หมายเหตุ  เนื้อหาในการทดสอบตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พทุธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
              พทุธศักราช 2551

อัลฟกิฮฺ

จ ำนวนข้อสอบอิสลำมศึกษำตอนกลำง จ ำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ประจ ำปกีำรศึกษำ 2555
กลุ่มสำระ/สำระ/มำตรฐำน

กลุ่มสำระศำสนำอิสลำม

อัลหะดิษ

อัลอากีดะฮฺ



จ ำนวนข้อ คะแนน

สาระที่ 1 อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร
มาตรฐาน ศอ 1.1 เข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน สามารถทอ่งจ าอรรถาธิบาย 

และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 37 74
มาตรฐาน ศอ 1.2 ยึดมั่นในหลักค าสอนอัลกุรอาน และน ามาปฏบิติัในการอยูร่่วมกันได้อย่างสันติสุข 13 26

รวม 50 100
สาระที่ 2

มาตรฐาน ศอ 2.1 เข้ใจความหมาย ความส าคัญ หลักการอัลฮะดีษ สามารถทอ่งจ าอัลฮะดีษและน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 50 100

มาตรฐาน ศอ.2.2 ยึดมั่นในหลักค าสอนอัลฮะดีษ และปฏบิติัตามในการด าเนินชีวิต  -  -
รวม 50 100

สาระที่ 3
มาตรฐาน ศอ 3.1 เข้าใจกฎ หลักการ และบทบญัญัติอิสลามเกีย่วกับอิบาดาต มุอามาลาต มุนากาฮาต และ

ญีนายาต เพื่อเปน็แนวทางในการปฏบิติัศาสนกิจและด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 25 50
มาตรฐาน ศอ 3.2 เหน็คุณค่า ปฏบิติัตามบทบญัญัติอิสลาม และสามารถน ามาวิเคราะหก์ับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้

บนพื้นฐานของเหตุและผล 25 50
รวม 50 100

สาระที่ 4
มาตรฐาน ศอ 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญ หลักฐานของหลักการสรัทธาและโทษของการต้ังภาคีต่อ

อัลลอฮ การส้ินสภาพของการเปน็มุสลิมเพื่อเปน็บา่วที่ย าเกรง และภกัดีต่ออัลลอฮ 46 92
มาตรฐาน ศอ 4.2 ยึดมั่นในหลักการศรัทธา น ามาปฏบิติัอย่างเคร่งครัด และสามารถแก้ปญัหาสังคม และ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 4 8
รวม 50 100

กลุ่มสำระสังคมศึกษำและจริยธรรม
สาระที่ 1 อัตตารีค

มาตรฐาน สจ 1.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญ ของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะหเ์หตุการณ์ต่างๆ อย่างเปน็ระบบ และประยุกต์ใช้     เพื่อ
การอยูร่่วมกันอย่างสันติสุข 50 100

มาตรฐาน สจ 1.2 เข้าใจประวัติศาสตร์อิสลามในทอ้งถิน่และภมูิภาค มีความภาคภมูิใจในการใช้วิถีชีวิตตาม
แนวทางของอิสลาม  -  -

รวม 50 100
สาระที่ 2 อัลอัคลาค

มาตรฐาน สจ 2.1 เข้าใจประวัติศาสตร์อิสลาม และสามารถน าไปใช้ในการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยูร่่วมกันได้อย่างสันติสุข 50 100

มาตรฐาน สจ 2.2 ยึดมั่นและปฏบิติัจริธรรมอิสลามในการด ารงชีวิต  -  -
รวม 50 100

กลุ่มสำระภำษำ
สาระที่ 1 ภาษาอาหรับ

มาตรฐาน อม 1.1 เข้าใจกระบวนการฟงั ดู พดู อ่าน และเขียน เหน็คุณค่าและมีทกัษะในการใช้ภาษาอาหรับ
เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า ตีความบทบญัญัติอิสลามและส่ือความหมาย 40 100

รวม 40 100
สาระที่ 2 ภาษามลายู

มาตรฐาน อม 2.1 เข้าใจกระบวนการฟงั ดู พดู อ่าน และเขียน เหน็คุณค่าและมีทกัษะในการใช้ภาษามลายู
เพื่อการเรียนรู้ ส่ือความหมาย และค้นคว้า ความรู้จากแหล่งวิทยาการ เกีย่วกับ
ศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 40 100

รวม 40 100
หมายเหตุ  เนื้อหาในการทดสอบตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พทุธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
              พทุธศักราช 2551

อัลฟกิฮฺ

จ ำนวนข้อสอบอิสลำมศึกษำตอนปลำย จ ำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ประจ ำปกีำรศึกษำ 2555
กลุ่มสำระ/สำระ/มำตรฐำน

กลุ่มสำระศำสนำอิสลำม

อัลหะดิษ

อัลอากีดะฮฺ


