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 اياله فنوليس وحي دري ضولوغن مدينة  فد زمان رسول اهلل  .1

 بن عبيداهلل ةطلح ا( 
 أبي بن كعب ب( 
  ج( 
معاوية بن أبي  د( 

     
 ؟ يغ دسوسون فد زمان  كه نام ااف .2

 ا( 

 ب( 

 ج( 

 د( 

     
 اياله ...دنية ماية  ٢خرييانتارا  .3

 
.i  ندوغي امغتيدق چ . 

 .ii فينديق 2ايةندوغي امغ. 
 .iii السجدة. ايةندوغي امغ 
 

.iv دموالكن دغن      ٿ  ٿ  ٿ. 

 ivدان  ii ب( iiدان  i ا( 

 ivدان  i د( iiiدان  i ج( 
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 خيتق اوليه سيدنا دالقرءان يغ تله  برافاكه  .4

القرءان بواه   ا( 
القرءان بواه   ب( 
القرءان بواه   ج( 
 القرءان بواه   د( 

   

 ... دتوليس برداسركن رواية رسم  .5
.متواتر ب( شاذة ا( 
 د(حسن ج( 

     
.سورة يغ فرتام دتورونكن  مغناءييغ تفت  فيليه فندافت .6

سورة سورة  -سورة العلق ا( 
سورة سورة  -سورة العلق ب( 
سورة -سورة البقرة -سورة العلق ج( 
سورة سورة  -سورة البقرة د( 
   

... كخوالي رسم  برايكوت اداله بنتوق فنوليسن  .7
 ا( 

 ب( 

 ج( 

 د( 
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فد زمان فمرينتهن عباسية دان  تندا باريس فد مسوا  نلكنرفك ممبلياو مروفاكن فلوفور يغ  .8
... بلياو يغ دمقصودكن اداله. كهاري ايين  سهغضسرتوسث دككلكن 

هارون الرشيد ا( 
بن أمحد  ب( 
امللك بن مروان ج( 
سود األأبو  د( 
   

 ... كخواليزمان  تيضفغومفولن القران سخارا فنوليسن دبهاضيكن كفد  .9
 ا( 

 ج( 

   
 ؟ خريي اية مكية بوكنانتارا بكايكوت مانا ه  .01

.ندوغي اية فينديقامغ ا( 
 چ ندوغي  امغ ب( 

ٱ  ٻ    دغن دموالءي ج( 

.اهلي كتاب رفكخياءن ممبنته  د( 
     

 املدود دري بهاس اياله ... .00
 .منمبه دان ممنجغكن باخاءن ا. 

 .ممينديقكن سوارا باخاءن ب. 

 .ممنجغكن سوارا ج. 

 ممينديقكن سوارا فد  د. 
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 ... كخواليبرايكوت اداله خونتوه باضي مد أصلى،  .02
  ا( 

 ب(   

 ج(   

 د(    

     

 . يغ سام" هكلم دواهمزة دامل   مد برمتو دغن  غ افبيال جفن باخاءن" .03
 داتس مروجوع كفد حكوم ... كرتغن

 مد صلة طويلة. ا( 

 مد صلة قصرية. ب( 

 مد واجب املتصل. ج( 

 مد جائز  د( 
     

 خونتوه باضي مد واجب املتصل ؟ بوكنكه اانتارا فوتوغن اية دباوه، مان .04
  ا(    

 ب(    

 ج(    

 د(   

   

  ... اياله  Aبرداسركن راجه دباوه,  .05

 ب( .مد لني ا( 

 .مد أصلي د( .صلة مد  ج( 

د م  A 

 بهاضني مد
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              ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   تعاىل:  .06

 ( 22سورة السجدة : اية  )
 ترسبوت اياله ... ةبرضاريس دامل أي هفد كلم باخاءنحكوم 

 .مد صلة طويلة ا( 

 مد صلة قصرية. ب( 

 مد واجب املتصل. ج( 

 مد جائز  د(  

  
                 ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ ..تعاىل:  .07

 ( 3سورة املائدة : اية  )

 ترسبوت.  ةيابرضاريس دامل  هفد كلم باخاءنجلسكن حكوم  
 مد صلة ب( مد لني ا( 
 مد جائز  د( للسكون ضمد عار ج( 

     
08.            (  22 سورة نوح: اية ) 

 ... فد متفت برضاريس اياله كرتغن يغ بتول افبيال 

دغندباخ 
دغندباخ  
امفتدغندباخ  
امفتدغندباخ  
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 ... مد اصلي دباخ دغن قدر .09
 ب(امفت ا( 

 د( ج( 
     

 ... كخوالياذان    تيك 2برايكوت اداله كساهلن .21

 .كساهلن باريس ا( 
  مغهيلغكن  ب( 

  .سبوتن همزة فد اهلل دان أكرب ممينديقكن ج( 

 .منمبه أتاو مغورغكن قدر مد د( 
   
 لني" فتاو حروامد  ف"ممنجغكن سوارا فد حرو .20

  .دري سضي اصطالح _____دأتس مروجوع كفد مقصود  فثاتاءن
 ا( 

 

 ب( 
 

 ج( 
 

 د( 
 

 ...كخوالي ( ء  عي دغن سبب همزة )رفبرايكوت اياله مد  .22
 .مد واجب املتصل ا( 

 مد جائز  ب( 

 .مد بدل ج( 

 .لنيمد  د( 
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 لني؟ 2حروففاكه ا .23
 ا , و ا( 

 ن , م ب( 

 و , ي ج( 
 ل , ر د( 

     
 اياله .. xحكوم مدود. مروجوع برايكوت خرتا  .24

 
 
 

 
 
 .مد واجب املتصل ا( 
 مد جائز  ب( 

 .مد صلة طويلة ج( 

 .مد صلة قصرية د( 

   
( 3: اية سورة  ) گ  گ   گ  گ  تعاىل  .25

 تيكبرضاريسباضي
صلة قصريةمد  ب( مد لني ا( 
 صلة طويلةمد  د( مد أصلي ج( 

 
 

    

غمد برسامبوغ اتاو برهوبو   
 

همزة  مد برمتو دغن  
 دامل ساتو كلمة

x 



SULIT   KKQ TINGKATAN DUA 

8 
KKQ/T2 © 2014 SPI JPN Perak         SULIT 
  Lihat sebelah 

.دغن مد جائز  ينتءبك افيليه فثاتاءن يغ تفت  .26
 .i  ه.مد برمتو همزة دامل ساتو كلم 

 .ii دبري تندا فنجغ دأتسث. 

 .iii  دوا حركةدغن واجب دباخ  وقف  تيكمنوروت امام اجلزري. 

 .iv  حركة امندغن دباخ واجب  وقف  تيكالشاطيب امام منوروت. 

 iiiدان  ii ب( ii دان i ا( 

 iv دان i د( iv دان iii ج( 

     

 ؟ ذانا مالءوغكنحكوم  افاكه .27
 هاروس ا( 

 مكروه ب( 

 سنة مؤكد ج( 

 واجب د( 

     
 .تكباءيقيغ للسكون  ضمد عار باخاءنفنجغ  ثاتاكن قدر .28

 من حركةا ا( 

 حركةليم  ب( 

 مفت حركةا ج( 
 دوا حركة د( 

 مد صلة قصرية ؟ باخاءنبرافاكه قدر فنجغ  .29
 ليم حركة ب( من حركةا ا( 

 دوا حركة د( مفت حركةا ج( 
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   ٱ    : كلمهباضي  جتويدحكوم  افاكه .31

 للسكون ضمد عار ا( 
 مد جائز  ب( 

 مد واجب املتصل ج( 

 لنيمد  د( 
   

 ... خواليسورة الواقعة دامل وه اين تكدافت ادب اية .30
  ا( 

  ب( 

ٹ  ٹ  ٹ   ج( 

  د( 
     

 تعاىل:  .32

            ______             

 يغ بتول. هدغن كلم متفت كوسوغ دامل اية دأتسايسي 
 ا( 



 ب( 


 ج( 


 د( 




SULIT   KKQ TINGKATAN DUA 

10 
KKQ/T2 © 2014 SPI JPN Perak         SULIT 
  Lihat sebelah 

     
 تنتغ سورة نوح. بنريغ  ناءفياتفيليه  .33

 .i اية 26 ياءممرفوي. 
 .ii  " دغن " َشىٍء َعَدَدا. 

 .iii إنَّآ"  هسورة دغن كلم نءفكموال ." 
 .iv تردافت اية "             " . 

     
 ivدان  i ، ii ب( iiiدان  i ، ii ا( 
   ivدان  ،ii iii د(   ivدان  i، iii ج( 
     

34. 
 
 
 
 

 

.لغكفكن اية  القرءان دباوه دغن كلمه يغ بتول  
  تعاىل: 

 ا( 

 ب( 

 ج( 

 د( 

 
 

  

        ________                             

                      ___________               

__________          
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 تعاىل: .35
                                                 

   

 تس؟أي اية دضافاكه اية سبلوم با
 ا(            )ب       

 ج(                )د               

     
سورة الواقعة اياله ... دامل 01اية  .36

 ا(       .   

 ب(         .   

  ج(       .   

 د(         .   

   

برايكوت مغيكوت اوروتن يغ بتول. 2سوسون اية  .37
 i                

 ii              

 iii              

 iv                 

   

 iii-i-ii-iv ب( i-ii-iii-iv ا( 

  iv-iii-i-ii د(  ii-iv-iii-i ج( 
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 ( 29: )سورة الواقعة   وطلح     اهلل تعاىل:  .38

ي اية دأتس اياله...ضتندا باريس يغ بتول با
  ا( 

  ب( 

  ج( 

  د( 

   
...كخواليبرايكوت تردافت دامل سورة الواقعة  2اية .39

 ا(           )ب       

 ج(        )د        

   
 دامل سورة الواقعة اياله... اية  .41

 ا(         

 ب(         . 

  ج(       .   

 د(            .    

     

 ثاتاكن مقصود سكتة. .40
 حروف سبلومث. كفدمميندهكن باريس همزة قطع  ا( 
 أوله حروف كدوا اداله برتشديد.-دوا حروف يغ برباريس منجادي ساتو سأولهفثبوتن ب( 
 حركة كمودين منروسكن باخاءن. 2مموتوسكن نفس دغن قدر  نتنفاءباخاممربهتيكن  ج( 
 .سباضاي إشارة باريس  كتيك وقف مماتيكن حروف  سفسلسجوروس  كهادفنمموخنوغكن دوا بيبري  د( 
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 ".باخاءن انتارا فتحة اتاو الف دغن إمالة كربى،جوض دكنالي سباضاي إمالة  .42

 ... دفكدأتس مروجوع  نءفثاتا
 تقليل ا( 
 هاء الكناية ب( 
 تسهيل ج( 
 روم د( 

     
 

43. 

 

             : ( 00) يوسف 

 جلسكن خارا باخاءن يغبتول باضي كلمه يغ برضاريس دأتس مغيكوت رواية حفص.
 تقليل ا( 
 إماله ب( 
 تسهيل ج( 
 إمشام  د( 
     

دغن  ددهولوءيحروف الم ترسبوت  افبيالورش ممباخ حروف الم يغ برباريس دأتس دغن تبل  .44
... الالم اوليه ورش ترتنتو. كلمه دباوه دباخ دغن  2حروف

 ا(    

 ب(    

 ج(     

 د(    
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 ... كخواليبرالكوث ترقيق الراء  2انتارا برايكوت اداله شرط .45
 i. دغن حروف يغ برباريس كسرة 
 ii.  دغن حروف يغ برباريس فتحة 
 iii. سبلومث ياء ساكنة دان سبلوم ياء حروف برباريس فتحة 
 iv.  سبلومث ياء ساكنة دان سبلوم ياء حروف برباريس 
   i دان iv   ii  دان  iii 

  i دان  iii  ii  دان  iv  

     

 مد" تنفااتاو  فينديقممبواغ حروف الف دان دباخ دغن "  .46
ن دأتس مروجوع كفد إصطالح....ءفثاتا

 حذف األلف ا( 
 األلف  ب( 

 شباعإ ج( 

 قصر د( 

   

 نءفثاتا إصطالح القراءات .47
 كفد ياء.باريس كسرة دان الف  كفدمثبوت باريس فتحة خوندوغ  إمالة
Q  ف سبلومث يغ برباريس ماتي.كفد حرومميندهكن باريس همزة قطع 

 .Q ترغكن إصطالح القراءات يغ برسسواين دغن  

   إمالة ا( 
   نقل ب( 
   إبدال ج( 
   تقليل د( 
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48.     

 .كلمه دأتس فدخارا باخاءن رواية قالونافاكه
 حتقيق ا( 

 نقل ب( 

 سكتة ج( 

 إمالة د( 

   
 البدل" ؟ افاكه يغ دمقصودكن دغن إصطالح " .49

 رواية دامل حكوم مد بدل. تيضممباخ  ا( 

 كالي لفظ دامل حكوم مد بدل. تيضممباخ  ب( 

 فد مد بدل.وجه حركة  تيضممباخ  ج( 

 فد مد بدل.وجه قراءات  تيضممباخ  د( 

     
 

51.            ( :40) 

 .كلمة برضاريس دأتس سخارا ..ممباخ حفص 
 تقليل ا( 

 إمالة ب( 

 إمشام ج( 

 روم د( 
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 ... يغ دعملكن سكارغ  اداله حاصيل دري فغوبهسواين اوليه دترمن نهوان .50
 مدينه 2قاري ب( مصر 2قاري ا( 

 شام 2قاري د( مكه 2قاري ج( 

 
 ...  خواليبكايكوت اداله فكانن تكمن نهواند  .52

 ممرفو مننغكن جيوا فمباخ دان فندغك ا( 
 القرءانملمبوتكن باخاءن ممرفو  ب( 
 مساغت  رفد فكمسبهندافت ممربي  ج( 
 القرءان حروفمثبوت كفصيحن مالهريكن دافت د( 
   

 دري مانا ه اصلث تكمن رست ؟ .53
 حجاز ب( مصك (0 
 فكسي د( مدينة ج. 
     

 انتارا بكايكوت يغ مانا ه فكبيذاءن يغ ترفت انتارا تكمن نهواند دان تكمن رست ؟ .54
تكمن نهواند ممرفوثاءي ضكق ريغن دان بك سن مانا اال تكمن رست ممرفوثاءي ضكق ملبوت  ا( 

 دمسرفيغ  تضاسن 
كمعجزتن مانا اال تكمن رست تيدق مالهري ن  القرءانتكمن نهواند مالهري ن  معجزتن  ب( 

 القرءان
باخاءن  تكمن نهواند ممربي مساغت  رفد فكمسبهن باخاءن مانا اال تكمن رست ملمبوتكن ج( 

 القرءان
 تكمن نهواند بكاصل دري فكسي مانا اال تكمن رست بكاصل دري مصك د( 
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 ...  خواليتكمن رست  2اداله صفةبكايكوت  .55
 ممرفوثاءي  لمبوتن الونن يغ ممرفكسونا ن ا( 
 ممرفوثاءي ضكق ملبوت دمسرفيغ  تضسن ب( 
 ممرفوثاءي  سدرهاناءن يغ مميكت جيوا ج( 
 ممرفوثاءي  ليخينن يغ مثمارقكن د( 
   

 تكمن رست يغ فوفولك فد ماس  يين اداله حاصيل فغوبهسواين... .56
 تكمن دري حجاز. 2فا ك ب( تكمن دري فكسي. 2فا ك ا( 
 .تكمن دري مصك 2فا ك د( تكمن مدينة. 2فا ك ج( 

   
 ...ترمن رست ترضولوغ دامل ايراما .57

.خابغ حجازى ب( .خابغ مصكى ا( 
.حجازىاساس  د(.اساس مصرى ج( 
   

 ...ذوق بكمقصودمغيكوت قاموس ادريس املكبوى  .58
 فكاساءن يغ ميقينكن. ب(  خندروغن هاتي،  ضمكن اتاو طبيعة. ا( 

 خيتاراس دان فميكريان يغ مندامل. د( فندوروغ مساغت. ج( 

   
 ...سسواي دغن طبقات نهواندتكمن  .59

 سدرهان ب( رنده ا( 
 مسوا د( تيغضي ج( 
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 قيصه دامل القرءان" 2يغ منوجنوقكن مموهون )دعاء( دان اية 2"ممفوثاءي كسسواين دغن اية .61
ترمن ... صفةدأتس مروجوع كفد فثاتاءن  

 بياتي ب( رست ا( 
 سيكه د( نهواند ج( 

   
 

 سوءالن متت


