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SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM (SPI) 

 

JABATAN PELAJARAN NEGERI 

PERAK 
 

“PERAK SENTIASA DIPUNCAK KECEMERLANGAN” 

تاهون  اخريففريقساءن 

 القرءان  كماهرين خاصكلس 

 ساتوتيغكنت 

  M / 1432 H 2011 تاهون :

 ماس : ساتو جم تيض فولوه مينيت

 

 يتاهوجاغن بوك كرتس سوءالن اين سهيغض دبر
 

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan objektif. 

2. Calon – calon dikehendaki menjawab semua soalan. 

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan ج , ب , ا  dan د .  
Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan  sahaja. Hitamkan jawapan anda pada 

kertas jawapan objektif yang disediakan.  

 

4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. 

Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Hantar kertas jawapan objektif sahaja. 
 

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak 
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Lihat halaman sebelah]  

  مفت فيليهن جوافنادايكوتي اوليه  ءالنسو 2تياف .ءالنسو جواب مسوا

دان هيتمكن رواغن يغ سفادن فد كرتس  ءالنسوفيليه ساتو جوافن يغ بتول باضي ستياف 
 اندا. وجبيقتيفاجوافن 

 نرءاالقبهاضني علوم 

 
 ن دري سضي إصطالح ايالهرءاالق .1

عبادة ادالهممباخاث احاد  دان دمسفايكن سخارا حممد د نيب دتورونكن كف ا 
عبادة ادالهممباخاث دان  مشهورةدتورونكن كفد نيب حممد دمسفايكن سخارا  ب 
عبادة ادالهممباخاث دان  نيب حممد دمسفايكن سخارا متواتر دتورونكن كفد ج 
 عبادة ادالهممباخاث دان  دمسفايكن سخارا شاذة دتورونكن كفد نيب حممد  د 

 
 كفد كيت سخارا روايتكنالقرءان د .2

 متواتر   ب شاذة   ا 
 هورشم  د احاد  ج 

 ( القرءان) نام الءين باضي  الفرقان افاكه مقصود .3
 فنرغن ب فرموهونن ا 
 فمبيذا د فرايغنت ج 

 ……ضي القرءان ايالهي نام الين باءن يغ بتول مغناءثاتافر .4
  I  IIIالتنزيل 

  II  IV 

III IV بIII III ا 

 III, IIV دIII , IIIV ج 
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 ينت القرءان دري سضي ........اءيغ برك 2اسفيك علوم القرءان مرغكومي فر .5

  Iفنوروننث  IIIفنوليسنث 

  IIثثوسوننف IVنثنتفسريف 

III IV  بI  II ا 

 I  II  III IV  دII  ، IIII  ج 

 

 كخواليصطالح علوم القرءان ابرايكوت اداله مقصود  .6
فثيربنبرمقصود بنزول  برمقصود فنورونن ا 
 زةإعجاز برمقصود معج دهوراين اياتبرمقصود  ج 

 كخواليبرايكوت اداله خارا القرءان دتورونكن كفد رسول اهلل  .7
 مثروفاءي سأورغ لالكي  ب جربيل دامل بنتوق اصلث  ا 
 دمسفايكن تروس كدامل هاتيث  د الغيتكيق ءرسول اهلل نا  ج 

 اداله يغ تفت القرءانفريغكت فنورونن  .8
 رسول اهلل  – ةبيت العز – لوح  ا 
 رسول اهلل – لوح  – ةبيت العز ب 
 لوح – رسول اهلل -  ةيت العزب ج 
 لوح  – ةبيت العز -رسول اهلل  د 

 سبب القرءان دناماكن كتاب سوخي .9
اياث بوليه داوبه 2كادغ ا 
 نسيءمغندوغي مخفور تاغن ما ب 
 ينءام الانتارا ساتو س ايسي كاندوغنث تيدق برتنتغن ج 
 مغيكوت زمان ترتنتو سهاج نسيءمااجرنث سسواي دغن  د 
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 .........تاهون دكوتا 13القرءان  دتورونكن سالما  .11
 ب ا 
  د ج 

 

 فرثاتاءن دأتس مروجوع كفد مقصودمعنا داتغ  .11
 ب ا 
  د ج 

  دان  القرءان مغناءييغ بتول  كثاتاءنافاكه  .12
مروفاكن سومرب حكوم فرتام دواث ا 
مثنتوهثدشرطكن  دواث ب 
تيدق دباخددباخ 2 ج 
 درفدهاثفددر د 

 

 بهاضني جتويد

 ممفالجري جتويد .13
 ب ا 
  د ج 

 برجتويد سخاراممباخ القرءان  .14
 ب ا 
  د ج 
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 ……كخواليمقصود إظهار حلقي  ياءمغنق بنر برايكوت اداله تيد .15
 الم دان راء ن نون ساكنة اتاو تنوين كدامل كمماسوق ا 
 حلقي ن نون ساكنة اتاو تنوين يغ برمتو دغن كمماسوق ب 
 حلقي مثمبوثيكن نون ساكنة اتاو تنوين يغ برمتو دغن  ج 
 حلقي غن منظاهريكن نون ساكنة اتاو تنوين يغ برمتو د د 

16. 
 ……حكوم

 إظهار حلقي ب إقالب ا 
  د إظهار  ج 

 ادالهفد 2جنيس .17
  I مع  III 

  II  IV   

III, IIIV بIII ا 

  دIIIII ج 

 

 باضيخونتوه .18
  Iُبْنَيًنا  III 

  II  IVالدُّْنَيا 

III, I IV  بII, I III ا 

 II, I IV دIII, II IV ج 
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 اياله / واجب ن يغ بتول فد حكوم نون مشددتني ءاخاخارا ب .19
  كتيكمثمبوثيكن نون مشددتني  ا 
  كتيكمشددتني دغن دغوغ  مسفورنا   ب 
 كتيك دباخ دغن دغوغ  مسفورنا فد قدر دوا حركة ج 
 ن نون كمماسوق دان وصل  كتيكدباخ دغن دغوغ  مسفورنا فد قدر دوا حركة  د 

 

 مه برضاريسيكلفدنءباخا .21
 ب إ  ا 
  د ظهار إ  ج 

 خونتوه  .21
   ا       ب               

    ج         د              

 

 كخواليبرايكوت  قاعده يغ  بنرمغناءي خارا ممباخ استعاذة, بسملة دان سورة  .22
 يغ بركاينت دغن اهلل تنفا بسملة اياتمثمبوغ فد  استعاذة دغن  ا 
 سورة غن اولبسملة د كمودين مثمبوغ استعاذة برهنيت فد  ب 
 كمودين مموالكن اول سورة د  استعاذة دان بسملة سهاجمثمبوغ ف ج 
 سورةاول  دايكوتي دغنكمودين  بسملة دان فد  استعاذة برهنيت فد  د 

23.         38 
 افاكه مقصود تندا بولت منيغضي  
كتيكغسي ا 
كتيكغسي  ب 
كتيكغسيتيدق   كتيكغسي ج 
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  كتيك غسيكتيكغسي  د 

هندقله فد  اليفداتس  تندا بولت تومفت  ةايم رومنوروت  امام عاص .24
 :دباخ دغن  

 ب ا 
  د ج 

بهاضني 

 ددامل سورة السجدة؟ اياتغن كه بيلابراف .25

 31  ب 25  ا 
 ايات 32  د 35  ج 

 كخوالينتوق باخاءن القرءان برايكوت اداله ب .26

 ب ا 
  د ج 

مسبوغن باضي ايات  .27               اداله 
 ا       

 ب            

 ج                   

 د                    

 
لغكفكن فوتوغن ايات  القرءان دباوه دغن كلمه يغ بتول .28
 
 ب ا 
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  د ج 

 

 اياتمسبوغن  .29                  

   …… 
 ا             

 ب                        

 ج                          

 د                 

     

 

 اياتمسبوغن  .31      …… 
 ا               

 ب                      

 ج                  

 د                                

     

 

31.  

 برضاريسباضييغ تفتفيليه 
 ب ا 
  د ج 
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32.  

 ن سجود سجدة دأتسءفيليه تندا باريس يغ فاليغ تفت فد باخا 
  ا 

 
  ب 

 
  ج 

 
  د 

 

اياتمسبوغن  .33   اداله 

  ا       ب        

       ج   د        

  اياتمسبوغن  .34                     

 ا                  

  ب                     

   ج                  

    د                                

 برضاريس كلمهفيليه تندا باريس يغ فاليغ تفت فد  .35
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 َشرِّ  ب    ا 
 َشرَّ  د َشرُّ   ج 

 القرءان مغيكوت اوروتن يغ بتول اياتفيليه سوسونن  .36
  I        III       

  II    IV         

III, IV,  III بIV, III, III ا 

 III, II,  IIV دIII, I, IIIV ج 

 السبع قراءاتبهاضني 

 جري علمو القرآءات ؟افاكه حكوم ممفال .37

 ب ا 
  د ج 

 كخوالي اتاءإمام القر بريكوت اداله 2نام   .38

 محزة  ب الكسائى  ا 
 ابو   د   ج 

 

 قراءات يغ صحيح اياله باخاءنروكون  .39

 I منفيت 

 II دترميا سخارا شاذة 

 III  
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 IV  توليسنمنفيت   

  IV دان  II  ب IIدان  I  ا 
  IVدان   III  د IVدان   I ج 

 فغمبيلن علمو قراءات اداله دري سومرب .41

 القرءان دان إمجاع  ب سنة دان إمجاع  ا 
 القرءان دان سنة  د القرءان دان قياس  ج 

ن ءراماي درفد رسول اهلل دان تيدق موغكني برالكو فندوستا -دترميا سخارا برامايات يغ ء"قرا .41
 كهاري قيامة" هيغض

 كثاتاءن دأتس مروجوع كفد 
 مشهورة اتءقرا  ب شاذة اتءقرا  ا 
 متواترة اتءقرا  د أحادية اتءقرا  ج 

42. فدتكنيغ مغا   

   ب   ا 
 أبو عمرو دان ابن عامر   د   ج 

 

 كخواليُقرَّاُء السَّْبَعة دامل سورة الناس الباخاءن  مسوا كلمه دباوه مروفاكن  .43

    ا    دان      ب     دان      

   ج   دان    د     دان     

 

 قراءات ايالهعلمو  ثوسونف .44

 I 

 II 

 III 

 IV 
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III  IV بI   III ا 

  دII  IV  ج 

 ددامل سورة       ممباخ  فد    .45

 إمالة  ب سكتة  ا 
 نقل    د كبري   ج 

 

 كبري اداله خونتوه  .46

       ا 

       س  ب 

       ج 

           د 

 

ممباخ     .47      سخاراددامل سورة 

  ا      ب   

  ج   د   

 سخاراددامل سورة    محزة ممباخ فد  امام  .48

  حتقيق دانإمالة   ب نقل دان  سكتة  ا 
 إمالة  داننقل   د   سكتة دان حتقيق  ج 

 

 بهاضني ترمن
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 كخواليسوارا  كن برايكوت اداله مروفا .49

 كورغ بايق  ب تربايق  ا 
 تيدق بايق  د ساغت بايق  ج 

 كخوالييكوت اسفرتي برطبقات سوارا اداله  .51

 ب ا 
 جواب اجلواب دىنو ج 

 

 كخواليبرايكوت اداله توجوان مغالونكن سين سوارا  .51

  يندهن عاملأك تدافت مليه ا 
 مقصود ايات القرءان دافت مماهمي ب 
 حياتي كتيغضني اسلوب القرءانغدافت م  ج 
 ممربي كفهمن كفد فمباخ دان فندغر تنتغ كخنتيقن القرءان  د 

 بوثني -بوثي هلامكن دري عنصورأصل ترمن داسجاره ترمن  هليامغيكوت  .52
 ن داتس مروجوع كفدءثاتارف 
 ضوروهدنتومن  ب اير يغ مغالري ا 
 هنتقن تافق كاكي د دغكورن تيدوربوثي  ج 

 

 "اوتق  دروغضبرفوغسي طبقات سوارا اين " .53

 ن ترسبوت مروجوع كفد مقصودءثاتارف 
 ب ا 
 جواب اجلواب دىنو ج 

 

54.  

 أتس مروفاكن فوجني رسول اهلل كفد ساله سأورغ صحابة يغ برنامد 
أبو موسى األشعري بزيد بن  ا 
 نيب داود عليه السالم دأبوبكر الصدق ج 
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مولوت  كروغضماللوءي سالفوت سوارا  2ضرتان بوثي يغ دفروسيس اوليه اودارا درفد فارو .55
 اداله مقصود باضي

 ترمن بسوارا ا 
 نادا دالضو ج 

 

 

 

 ضاي فغهوجوع )فرهنتني( كفد سسواتو حركة ترتنتو .56

 ترسبوت مروجوع كفد مقصود نءثاتارف 
قطعة ببردة ا 
 حمطة دحركة ج 

 سخاراالقرءانممباخ .57

وارا يغ قواتدغن س القرءانبوليه ممباخ  بالقرءانتيدق خماختكن  ا 
 مغضغضو كتنرتامن عوامتيدق  دشعار إسالم ممفرتيغكتكنبوليه  ج 

 سخاراالقرءانممباخ .58

ن مروسقن كأصلني القرا بدان تدبر  مغهالغ  ا 
 مغضغضو كتنرتامن عوام دنءبوليه مغورغكن كسالهن باخا ج 

 فوثاءي كسسواين دغن ترمن فمبوكاءن.ترمن اين مم .59
 ب ا 
  د ج 

 حركة حسيين اياله .61
 I دترفكن برموال فد حركة كليم دان سرتوسث دامل فرانن ترمن بياتي 
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 II ممفوثاءي الونن يغ ملبوت مندايو 

 III دوصلهكن كفد حركة بياتي 

 IV سيغنبوليه دباخ دان دسوسون سخارا برا 

  IV دان III  ، II ب II دان I  ا 

  IV دان I ، III د III دان I  ، II ج 

 

 


