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SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM (SPI) 

 

JABATAN PELAJARAN NEGERI 

PERAK 
 

“PERAK SENTIASA DIPUNCAK KECEMERLANGAN” 

تاهون  اخريففريقساءن 

 القرءان  كماهرين خاصكلس 

 تيغكنت دوا

  M / 1432 H 2011 تاهون :

 ماس : ساتو جم تيض فولوه مينيت

 

 جاغن بوك كرتس سوءالن اين سهيغض دبريتاهو
 

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 16 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. تيفكوجبياجوافن 

 

بهاضني 

 برموال دغن دوا خارا، ياءيت ... سجاره فغومفولن  .1

 .دان توليسن حفظنفغومفولن سخارا  .ا 

  دان توليسن. لسانفغومفولن سخارا  .ب 

 .لساندان  حفظنفغومفولن سخارا  .ج 

 دان رقمن. لسانفغومفولن سخارا  .د 

 كخوالي ...  فد زمان رسول  برايكوت اداله  .2

 . .ا 

 . .ب 

 . .ج 

 . .د 

 وليسن برالكو فد زمان ...فنسخارا  فغومفولن  .3
 I . رسول . 

 II.  سيدنا ابو بكر الصديق. 

 III. . 
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 IV .  . 

   IV  دان  II  ، III .ب III دان I، II .ا 
  IV  دان I ، III .د IV دان  I  ، II .ج 

 
 دري ضولوغن مكة اياله ...  دزمان رسول  فنوليس  .4

  . ب. . ا. 

 . د. . ج. 

 
 كخوالي ... دتوليس مسوال فد زمان سيدنا  2برايكوت اداله  .5

 فثيربن اسالم مساكني ملواس. .ا 

 يغ تيدق سالرس. فمباخاءن  .ب 

 اليمامة.يغ ترقربان ددامل ففراغن  .ج 

 .فرباهلن دامل فمباخاءنخادغن .د 

  
ساتو فد زمان سيدنا سياف دبوكوكن سباثق امن  ستله  .6

 ...ك دهنرت  
 بصرة. .ب مصر.                       .ا 

 مين. .د .                 .ج 

 
 اياله ... منوروت فندافت يغ فاليغ   يغ دتورونكن كفد رسول  ية ا .7

 . -   ب. . - العلق أية  ا. 

 .33السجدة أية   د.  ج. 
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 كواساكن فغضوناءنث فد تاهون ..... هجرة .-موال دكوات  .8

  .ب  .ا 

  .د  .ج 

 
 دامل تيمفوه .9

  .ب  .ا 

  .د  .ج 

 اداله ... بتوليغ  فريغكت فنورونن كرونولوجي  .13

  .ا 

  .ب 

  .ج 

  .د 

 
 كخوالي ...مسوا فرثاتاءن دباوه مروفاكن خريي .11
دموالءي دغن   .ا      مغاندوغي  .ب  .  

 اهلي كتاب ممبنته  .د مغاندوغي اية فينديق .ج 

 
 برايكوت كخوالي ... مغضوناكن  رسم  فنوليسن  .12
  .ب .                     .ا 

  .د  .ج 
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بهاضني 

 ... دالهحكوم ممباخ القرءان دغن برجتويد ا .13
 .ب .ا 
 .د .ج 
 

 ... املدود دري سضي بهاس اياله .14

 .نباخاءمغوراغكن دان ممينديقكن  .ا 

 .باخاءنممفرخفتكن  .ب 

 .باخاءنمنمبه دان ممنجغكن  .ج 

 ممنجغكن بوثي دغوغ. .د 

 
 ... يكوت اداله خونتوه باضي مد أصلى، كخواليابر .15
 .ا 

                                 ب. 
                           

 .ج 
  د. 

   

 ... إياله باضي مد  ينالءنام  .16
 مد الزم.                        .ب                         .مد بدل .ا 

 مد لني. .د مد مزيدى. .ج 
 

 همزة ددامل ساتو كلمة. مد برمتو دغن  فنحغ افبيال  نباخاء .17
 تس مروجوع كفد حكوم ...كرتاغن دا



SULIT                                                                                               KKQ TINGKATAN DUA   

 

KKQ/T2 © 2011  SPI JPN Perak  SULIT 
Lihat sebelah

 

6 

 .ب .ا 
 .د .ج 

 

 ية دباوه، مانكه بوكن خونتوه باضي مد صلة ؟انتارا فوتوغن ا .18
   .ا                ب. 

                    

 .ج 
     د. 

         

 
درقد إمام عاصم منوروت رواية   مد صلة طويلة هاروس دباخ فنجغ دغن .19

 مغيكوت طريق الشاطبية.

 .ب قصر .ا 
 إشباع .د توسط .ج 
 

 حكوم جتويد دباوه ؟ يمغناءه خونتوه فاسغن يغ بنر يكوت مانكانتارا برا .23
  

 I. 
 

 II . 
 

 III. 
 

 IV. 
 

  III  دان  II .ب  IV  دان  I .ا 

  IV  دان  I  ، III .د  IV  دان  II  ، III .ج 

 
 للسكون ؟ يكوت يغ مانكه خونتوه مد انتارا بردا .21
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   .ا       ب.             

 .ج            د.            

 
 

 داله ...اذان ا وغكنمالءحكوم  .22

 .ب .ا 
 .د .ج 

  
 

 1راجه                                            
 

 
 

  
 
 

 ... تس ادالهدا 1باضي متفت كوسوغ دامل راجه فغرتني يغ سسواي  .23

 ممفركننكن.              /مثاهوت  .ب مثرو.                     /ممغضيل  .ا 

 منديريكن. /ممربيتاهو  .د ممربيكن. /مثره  .ج 

 
 ذان ...ا 2فيليه سنة .24
 I . ن دامل كأداء. 

 II. ذان.ممفرخفتكن سبوتن ا 

 III. .مماسوقكن جاري تلوجنوق كدامل تليغا 

 IV . حى على الصالة". مالءوغكن كتيكككريي  موكمماليغكن" 

    III دان   I .ب  II دان I .ا 
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 III دان II .د  IV دان I  ، II .ج 

 
 

بهاضني 

 ؟ نوحبرافكه بيلغن اية ددامل سورة  .25
  28 .ب  85 .ا 
 اية 96 .د  33 .ج 

   :مان اهلل  .26          13: الواقعة  

 ؟ث بلومافاكه اية س 
 .ا   ب.        

 .ج      د.    

 مسبوغن باضي اية .27     
  .ا           ب.          

 .ج       د.    

 ... اية القرءان دباوه مغيكوت اوروتن يغ بتول مسوالسوسون  .28
 

I.           

 
II.       
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III.        

 
IV .        

    III دان II  ،I  ،  IV .ب IV دان I ، II ،   III .ا 
  I دان III  ، IV، II , .د II دان  III  ، I  ، IV .ج 

 

29.   :                

 ... تسأفاليغ تفت باضي كلمه برضاريس د غفيليه تندا باريس ي 

ُّ   .ا            

َّ   .ب      ُ   ْ   

ِّ   .ج       ِ      

   .د            

 

   مسبوغن باضي اية .33         ............  … 

....  ا.        .ب  ....       

   ....  ج.     .د  ....      

31.                  

فاليغ تفت باضي كلمه برضاريس دأتس غفيليه تندا باريس ي 
  .ا 

  .ب 
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  .ج 

  .د 
 

 ... القرءان دباوه دغن كلمه يغ بتول ةفوتوغن ايلغكفكن  .32
 

        

 ا.        

 ب.         

 ج.      

 د.     

 ... درفد سورة نوح ____ كيغ  برايكوت اداله اية .33

                 

7 .ب4 .ا 
 5 .د9 .ج 

    ةباضي اي سبلوم يةا .34              
  .ا         

  .ب             

  .ج          
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 .د       

 ... لغكفكن فوتوغن اية القرءان دباوه دغن كلمه يغ بتول .35
 

         ...............    

  .ا       ب.      

  .ج      د.       

 ... اية القرءان دباوه مغيكوت اوروتن يغ بتول فوتوغن مسوال سوسون .36
 

I .       

 
II.      

 
III.        

 
IV.        

    III دان II  ،I  ،  IV .ب IV دان I ، II ،   III .ا 
  I دان III   ، IV، II .د II دان  III  ، I  ، IV .ج 

 
بهاضني 

 
 أفاكه يغ دمقصودكن دغن اصطالح " قصر " ؟ .37
 حركة 5ممباخ مد دغن قدر  .ب حركة 2ممباخ مد دغن قدر  .1 
 حركة 6قدر ممباخ مد دغن  .د حركة 4ممباخ مد دغن قدر  .ج 
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 افاكه يغ دمقصودكن دغن اصطالح "صلة ميم اجلمع" ؟ .38
مغهوبوغكن ميم يغ برباريس سكون )تندا ماتي( دغن واو سفرتي )َعَلْيِهْم(  .ا 

 منجادي )َعَلْيِهُمْو(
 حركة 4ممباخ مد دغن قدر  .ب 
 منروسكن باخاءن حركة دان 2وتوسكن نفس دغن قدرممربهنتيكن باخاءن تنفا مم .ج 
 ماتي دان سلفسث  يغ دداهولوءي اوليه  ممباخ " .د 

 حركة 2برباريس دغن قدر 
 
 افاكه يغ دمقصودكن دغن اصطالح " تقليل " ؟ .39
 نتارا بوثي إماله دان باريس كسرةباخاءن دا ا. 
 حركة 6سخارا فنجغ  ممباخ باريس  ب. 
 يس كسرة سخارا سفاروه باريس سهاجبارممباخ  ج. 
 دان إمالة باخاءن دانتارا بوثي باريس  د. 
 
 " ؟ افاكه يغ دمقصودكن دغن اصطالح "  .43
 حركة 6اتاو  4اتاو  2واجه ياءيت ممباخ مد متكني دغن تيض  .1 
 ممباخ مد بدل دغن اشباع ب. 
 حركة 6اتاو  4اتاو  2ياءيت واجه ممباخ مد بدل دغن تيض  ج. 
 حركة 2دغن  ممباخ مد  د. 
 
 دان الدوري ؟ سيافاكه امام باضي راوي أبو احلار .41
 امام الكسائي ب.امام محزة .ا 
 امام  .د امام عاصم ج. 
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 :  فد " ُر " ممباخ  ، باضامياناكهدامل سورة  .42    ؟  
  ب. .ا 
  .د  ج. 

 

 :  " عََ " فد حروف، باضامياناكه هشام ممباخ دامل سورة  .43    ؟ 
 إمالة ب.تسهيل .ا 
 سكتة .د حتقيق ج. 
 

 ؟   ِلَيَو فد :  " ي " ، باضامياناكه البزي ممباخ الكافروندامل سورة  .44
 ب. .ا

  د.  ج.
 

 " ج " فد :  حروفدامل سورة النصر، باضامياناكه ابن ذكوان ممباخ  .45    ؟ 
 حتقيق ب.تسهيل ا. 
 سكتة د. إمالة ج. 

 

  ) ة ( فد : ممباخ  ، باضامياناكه املسددامل سورة  .46     ؟ 
  ب. ا. 
  د.  ج. 

47. 
  فد فوتوغن اية باضامياناكه قالون ممباخ    

 
 I . 
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 II.  توسط 

 III. اشباع 

 IV.  تنفا مد  

      II  دان  I .ب IV دان   II .ا 
  IV  دان  III .د  IV دان  I .ج 

48. 
  كلمه "ل" دامل فد  دغن  بلياو ممباخ "     دامل

 سورة املسد"
 تس مروجوع كفد ...كياتاءن دأ 

  .ب .ا 

  .د  .ج 
 

بهاضني 
 

 ... حمطة برمقصود .49
اتاو ضرتن سوارا ترمن 2اغبو .1 
حمطة يغ ترتنتوضرق الضو يغ فاليغ فينديق تنفا  .ب 
عرب 2سواتو جنيس الونن ترمن يغ دفوفولركن اوليه قاري .ج 
ضاي فغهوجوغ )فرهنتني( كفد سسواتو حركة يغ ترتنتو .د 
 

 افاكه فرانن حركة كتيض ؟ .53
 حركة جواب ياءيت حركة تيغضي .ا 
 حركة يغ ممربي مساغت كفد حركة يغ برايكوتث .ب 
 حركة فرسدياءنحركة منورون ياءيت  .ج 
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 حركة جواب اجلواب ياءيت حركة ترتيغضي .د 
 

 فركمبغن ترمن دنضارا كيتكونتيكتتايف دامل ، براصل دري فرسي دترمن نهوان .51
 ... يغ دعملكن سكارغ  اداله حاصيل دري فغوبهسواين اوليه دترمن نهوان

مدينه 2قاري ب.مصر 2قاري .1
شام 2قاري .دمكه 2قاري ج.

 

 ...ترمن نهواند كخوالي  2بريكوت اداله فرانن .52
 ممفو مننغكن جيوا فمباخ دان فندغر .ا 
 ممفو ملمبوتكن باخاءن  .ب 
 يغ بوكن الضو  2دافت مغضالقكن جيوا فمباخ اونتوق مثاثي الضو .ج 
 مالهريكن دافت  .د 
 
53

. 
 ترمن رست ؟دري ماناكه اصلث 

 حجاز ب. مصر .1 
 فرسي .د مدينة ج. 
 
 ؟سيافاكه يغ ممفوفولركن مسوال الضو رست سباضاي الضو  .54
 ترمن دري حجاز 2فاكر ب. ترمن دري فرسي                           2فاكر ا. 
                      مصرترمن دري  2فاكر د. ترمن مدينة                               2فاكر ج. 

 
 ...ترمن رست كخوالي  2يكوت اداله ابر .55
 ممفوثاءي ضرق ملبوت دمسفيغ كتضسن .ا 
 ممفوثاءي كلمبوتن الونن يغ ممفرسوناكن .ب 
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 ماليو 2ممفوثاءي فرساماءن دغن الضو .ج 
 ممفوثاءي كليخينن يغ مثمارقكن .د 

 
56

. 
 ... فادنن دباوه فيليه جوافن يغ بتول برداسركن

بياتى = همدان ب.فرسي =رست  ا. 
= شامجهركه  د.نهواند = عراق ج. 

ترمن يغ دعملكن اداله حاصيل درفد فغوبهسواين اوليه قارئ مصر مغيكوت ذوق  .57
 ؟ ذوق برمقصودبودايا مريك. 

 تاو طبيعةخندروغن هاتي، كضمرن اك ب. ن يغ ميقينكنفراساء ا. 
 خيتاراس دان فميكريان يغ مندامل د. فندوروغ مساغت ج. 

 ...ترمن رست سسواي دغن طبقات يغ  .58
  ب.  ا. 
  د. تيغضي ج. 

 
 انتارا ترمن نهواند دان ترمن رست ؟ يغ تفت انتارا برايكوت يغ ماناكه فربيذاءن59

 براصل دري مصرترمن نهواند براصل دري فرسي مناكاال ترمن رست  .ا
ترمن نهواند ممفوثاءي ضرق ريغن دان بركسن مناكاال ترمن رست ممفوثاءي  .ب

 ضرق ملبوت دمسفيغ كتضاسن 
ملمبوتكن ترمن نهواند ممربي مساغت كفد فرمسبهن باخاءن مناكاال ترمن رست  .ج

 باخاءن 
مناكاال ترمن رست تيدق مالهريكن  ترمن نهواند مالهريكن كمعجزتن  .د

 كمعجزتن 
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قيصه دامل  2يغ منوجنوقكن مموهون )دعاء( دان اية 2"ممفوثاءي كسسواين دغن اية63

 القرءان"
 ترمن ... دأتس مروجوع كفد  فرثاتاءن

  ب.  ا. 
  د. نهواند ج. 

 


