
 
 

 اياله القرءان دانتارا تعريف      1.

 نسيءاتاب اهلل يغ منجادي فتوجنوق كفد مسوا مكا(          
 ي جربيل عليه السالمءتاب اهلل يغ دتورونكن كفد نيب حممد ماللوكب(        
 نسيءاكتاب اهلل يغ مغندوغي فلباضاي علمو فغتهوان منجادي فتوجنوق كفد مج(        

 عبادة دكرياكتاب اهلل برمعجزة دتورونكن كفد نيب حممد سخارا متواتر دان ممباخاث  د(
 

  كتاب سوخي القرءان دري سودوت اصطالح اياله مقصود 2.
 سبواه كتاب مساوى ا( 
 كتاب يغ مغاندوغي وحيو اهلل ب( 
 جزة يغ تيدق اكن هيلغ هيغض قيامةكتاب مع ج( 
اتر دان منجادي دروايتكن سخارا متو كتاب معجزة دتورونكن كفد نيب  د( 

 عبادة كفد فمباخث

 

 كخواليبرايكوت اياله اصطالح ريغكس علوم القرءان            5.

مغافاكه القرءان دكنلي سباضاي كتاب سوخي؟ 3.

 القرءان دتوليس اوليه ماءنسي ا( 

 سوخي دري مخفور تاغن ماءنسي ب( 

 اجرنث تيدق سسواي دغن فطره ماءنسي ج( 

 دأنتارا ساتو سام الءينايسي كاندوغن برتنتغن  د( 

   

 كخواليدناماكن سباضاي كتاب سوخي  نءاالقر ٢برايكوت اياله سبب 4.
 سوخي درفد مخفور تاغن ماءنسي ا( 
 اجرنث سسواي دغن فطره ماءنسي ب( 
 سهاج كاندوغنث منخريتاكن ماءنسي زمان سيلم ج( 
 ق برتنتغن انتارا ساتو سام الءينكاندوغنث تيد د( 



 
 

 فرخيتقن ب(                          نفنورون (أ

 فثوسونن                                 د( فنوليسن     ج (
 القرءان تعريففيليه فرثاتاءن يغ تيدق بنر تنتغ  6.

 عربماللؤي فرانتاراءن مالئكة جربيل دامل بهاس  ا( 
 كالم اهلل يغ برمعجزة يغ تله دتورونكن كفد نيب )ص( ب( 
 دروايتكن سخارا تيدق متواتر سرتا ممباخث ادله ساتر عبادة ج( 
دغن سورة  برابرموال درى سورة الفاحتة دان  مصحفدتوليس دامل برباف  د( 

 الناس
   
  :  فرمان اهلل 7.        :(71)القيامة 

 اية داتس مروفاكن دليل كفد 
 القرءان ب( القرءان تفسري ا( 
 مصحف الإمام د( أسباب النزول ج( 

 

 علوم القرءان اياله يفتعر .8

 ردافت ددامل القرءانتينس يغ ءاعلمو س ا(

 سهاج تفسرين القرءانينت دغن ءعلمو يغ بركا ب(

 يغ تردافت ددامل القرءان ي علموءعلمو يغ ممبيخاراكن مغنا ج(

  ،اعجاز، ي القرءان دري اسفيق اسباب النزولءعلمو يغ ممبيخارا كن مغنا د(

 ينءيب القرءان دان الغر 
 

 تيدق دغن "علم" القرءان كران  "علوم"، نءفركاتاعلوم القرءان دباخ دغن  .9
 درفدثباثق علمو بوليه دخوغكيل  ا( 



 
 

 اخريةدنيا دان  نءفغتاهودداملث باثق علمو  ب( 
 اية 6236يغ باثق سهيغض  دداملث تركاندوغ اية ج( 
 دداملث تركاندوغ برباضاي خابغ علمو تنتغ القرءان د( 

 

 ترماسوق دامل كاجني علوم القرءان؟ تيدقبرايكوت يغ ماناكه  . 10

 فنورونن القرءان ب( فنوليسن القرءان ا( 

 فغومفولن القرءان د( القرءان مصحففرخيتقن  ج( 
 

 اومت إسالم فرلو مغواساءي علوم القرءان اونتوق  .11
 ممفرايلوق باخاءن القرءان ا( 
 باخاءن  2مغتاهوءي فربيذاءن واجه ب( 
 منداملي سين سوارا دامل باخاءن القرءان ج( 
 مغتاهوءي فرحبثن مغناءي القرءان دري مسوا اسفيك د( 

 

 ممفالجري علمو جتويد  دتونتوت دامل إسالم، حكوم ممفالجريث اداله  .12
 فرض عني )ب فرض كفاية )ا 

 واجب )د س نة مؤكدة )ج 

     

 افاكه توجوان ممفالجري علمو جتويد؟ .13
 قراءات ٢اونتوق مغتاهوءي وجه ا( 
 نءاونتوق مننتوكن نادا دان ايراما باخا ب( 
 كلوارض تردكت اهلي10اونتوق ممربي شفاعة كفد  ج( 

 
 اونتوق ممليهارا ليده درفد مالكوكن كساهلن كتيك ممباخ القرءان د(

 
 منظاهريكن نون ساكنة اتاو تنوين يغ برمتو دغن ساله ساتو درفد حروف برايكوت .14



 
 

 " اداله تعريف باضي  "

 اظهار خلقى ب( اظهار مطلق ا( 

 اظهار ادغام د( شفوىاظهار  ج( 

 

جوض دكنلي سباضايادغام مع الغنة / ادغام بغنة .15
 لقيخادغام  ب( ادغام اقالب ا( 

 ادغام انقص د( اكملادغام  ج( 

 

 ميم ساكنة برمتو دغن حروف "ب" دناماكن  .16
 اخفاء حقيقى ب( اظهار ا( 

 اخفاء شفوي د( اقالب ج( 

 

حروف اخفاء حقيقي ؟يغ ماناكهانتارا برايكوت  .17

 ب ب( ء ا( 

 د د( ح ج( 

 

دغام بال غنة انتارا خونتوه برايكوت يغ ماناكه حكوم  .18  ؟اإ

  )ا      ب(      

  )د     )ج       

 



 
 

 إظهار مطلق؟ بوكنبرايكوت، يغ ماناكه  ةانتارا كلم .19

  ا(    )ب     

  ج(    )د     

 

دغام مع الغنة ؟ نتارا برايكوت حروفاماناكه  .20   اإ

 ر دان  ل ب( ّم دان ّن ا( 

 ي، و، م دان ن د( ا، و دان ي ج( 

 اخفاء شفويبريكن فغرتني      21.

 يغ برباريس"م" حروفمثمبوثثكن سبوتن ميم ساكنة كتيك برمتو  (أ

 "ب" يغ برباريسحروفمثمبوثثكن سبوتن ميم ساكنة كتيك برمتو   (ب

 يغ برباريس"ب" حروفمثمبوثثكن سبوتن نون ساكنة كتيك برمتو  (ج

 يغ برباريس"م دان ب" سالءين حروفمثمبوثثكن سبوتن ميم ساكنة كتيك برمتو  (د

 افاكه فغرتني قراءات دري سضي اصطالح؟ .22

 القرءان خارا فنورونن ا( 

 خارا مالضوكن القرءان ب( 

 خارا ممباخ القرءان دغن ايلوق دان مسفورنا ج( 

 خارا اتاو واجه باخاءن يغ دنيسبهكن كفد امام قراءات د( 

 حكوم بالجر دان مغاجر علمو قراءات اداله .23

 هاروس ب( س نة مؤكدة ا( 



 
 

 فرض عني د( فرض كفاية ج( 

 ؟بيالكه برموالث فركمبغن علمو قراءات  .25

 زمان تابعني ا( 

 زمان تابع التابعني ب( 

 زمان صحابة دان بركمبغ ملواس فد زمان تابعني ج( 

 زمان تابعني دان بركمبغ ملواس فد زمان تابع التابعني د( 

 

 كخواليعلمو قراءات  ممفالجرييده ءبرايكوت اداله دانتارا فا .26

 القرءان فثليويغن منجاضدافت  ا( 

 القرءان دافت ممليهارا كساهلن دامل ممباخ ب( 

 متواترة يغقراءات  نءي باخاءدافت مغتاهو ج( 

 دافت ممربي فرهاتني كفد سلوروه كاندوغن القرءان د( 

 كخوالي إمام قراءات السبع  2سناراي دباوه اياله نام     27.

 

 نءماجورييت مشاركة إسالم دأسيا تغضارا ممباخ القرءان مغيكوت باخا    .28



 
 

 سنارايكن مسوا نام باضي امام دان راوي قراءات .03

 نومبور نام امام نام راوي

  
1 

 
  

2 
 

  
0 

 
  

4 
 

  
5 

 
  

6 
 
  

7 
 

 

 جتويد ٢سرتا ممليهارا حكوم رترتيل دان حْد باخاءنفرتغهن انتارا تيغكنت  باخاءن .01

  برتفنت دغن اصطالحدأتس  فرثاتاءن

 تدوير ب( مد ا( 

 حتقيق د( توسط ج( 

 

 :س بدا رسول هللا  .02



 
 

 مروجوع كفددأتس  حديث

 القرءان  مغحفظكلبيهن  ب( القرءان مغحفظادب  ا( 

 القرءان مغحفظ ٢شرط د( القرءان مغحفظ هقاعد ج( 

 

 القرءان مغحفظ سبلوم ٢ماناكه يغ فاليغ تفت برهوبوغ دغن ادب كثاتاءن .00

 .i برسوضي   

 .ii برسيه يغ فاكاين دان متفت   

 .ii ممربي سفنوه تومفوان   

 .iv  خشوعممباخ دغن   

 iiiدان  i ب( iiدان  i ا( 

 ivدان  iii د( ivدان  ii ج( 

  القرءان اايهل مغحفظ لكبهين يغ فاليغ تفت تنتغ كثاتاءن 04

 اورغ 100تردكت سراماي  كلوارضكفد  شفاعةدافت ممربي  ا( 

 دبغكيتكن فد هاري قيامة سفرتي بولن فورناما ب( 

 مغغكت مرتبة اومت إسالم سلوروهث ج( 

 دفنجغكن عمور د( 
 دعاء سلفس مغحفظ القرءان .05



 
 

 يغ تفت باضي كلمة برضاريس اياله  باخاءن

ََل َوْقَت َحاَجِت  ا( 
ِ
ََلَّ َوْقَت َحاَجِت  ب( فَاْرُدْدُه ا

ِ
 فَاْرُدْدُه ا

ََلَّ َوْقِت َحاَجِت  ج( 
ِ
ََل َوْقِت َحاَجِت  د( فَاْرُدْدُه ا

ِ
 فَاْرُدْدُه ا

 القرءان. سوسون مسوال مغيكوت سوسونن يغ بتول. مغحفظبرايكوت اداله قاعده  .06

 
.i ترسبوت ٢اية مغحفظ 

 
.ii  دان منوتوف عورةبروضوء 

 
.iii  فصاحةممبتولكن جتويد دان 

 
.iv  دهادفن ضورو باخاءنتسميع 

   

 ivدان  ii ،iii ،i ب( ivدان  i ،ii ،iii ا( 

 iدان  iv ،iii ،ii د( ivدان  iii ،ii ،i ج( 

 كخوالي  برايكوت اداله كلبيهن مغحفظ القرءان  07

 خريةأ  درمحيت اهلل ددنيا دان  ا( 

 يغ مندافت شفاعة ترضولوغ دامل كالغن اورغ ب( 

 دافت مغتاهوءي سجاره فنوليسن دان فغومفولن القرءان ج( 

 دأومفاماكن سفرتي بواه ُأتُرَجه يغ هاروم باءوث دان سدف راسث د( 

 

 مسوال اية القرءان دباوه مغيكوت اوروتن يغ بتولسوسون  .03

 
.i            



 
 

 
.ii         

 
.iii           

 
.iv         

 i ،iii ،ii ،iv ب( i ،ii ،iii ،iv ا( 

 i ،iii ،iv ،ii د( i ،ii ،iv ،iii ج( 

 " فرمان اهلل .03          _______   )سورة األعلى( " 

 فيليه اية يغ بتول باضي متفت كوسوغ دأتس. 

 ا( 
         

 ب(
              

 ج( 
          

 د(
      

 

 سوسون مسوال اية القرءان دباوه مغيكوت سوسونن يغ بتول .43

 
i       ii         

 
iii        iv         

   

 ivدان  i ،iii ،ii ا( 
 ivدان  iii  ،ii ،i ب(

 ivدان  ii ،i ،iii ج( 
 iiiدان  i  ،iv ،ii د(

 

41. 

 دأتستندا باريس يغ تفت فد كلمه يغ برضاريس  هفيلي 



 
 

 

 

40

. 
 دباوه مغيكوت اوروتن يغ سبنر  القرءان دامل سورة سوسون مسوال اية 

 
i        ii     

 
iii          iv       

   

 i ،iii ،ii  ،iv ا( 
 iii ،  ،i  ،iv  ،ii ب(

  ii،iv  ،i ،iii ج( 
  iv ،ii   ،iii  ، i د(

 

  ن( فارا صحابة يغ دفوجي اوليه رسول اهلل )ص( مساس حياة ءدانتارا كمردوان سوارا )باخا     44
 بضيندا اياله         

 ابو عبيدة دان طلحة ( ا

 ابو هريرة دان ابو درداء (ب

 بالل بن رباح دان ابو بكر (ج

 حذيفةابو موسى األشعرى دان سامل موىل ابى  د(

 

 مروفاكن ساتو شرط واجب بوكنن برايكوت ءيغ ماناكه دانتارا كثاتا     45

 ددامل فراوجيان تالوة القرءان دمليسيا       



 
 

 مغاندوغي برباف ترمن تنفا تكرير ا(  

 طبقات يغ ترسوسونمغاندوغي برباف  ب( 
 ن دان فنوتوف  مستيله سامءترمن فمبوكا ج(

 وتوف مستيله درفد جنيس يغ بربيذان دان فنءترمن فمبوكا د(

 

  كخواليبرايكوت 2صفةيق مستيله مميليكي ءفرمسباهن سسواتو ترمن يغ با      46.

 برسسواين دانتارا ترمن دغن سوارا ا(

 سوسونن ترمنث برسسواين دغن اية ب(

 ترمن مغيكوت حكوم جتويد يغ بتول ج(

 اية هندقله مغيكوت ايراما متفنت نءفمباخا د(

 كوت مروفاكن فرانن سوارا كخوالي دانتارا براي    47

 مننتوكن نادا دان ايراما ( ا

 مننتوكن سجاره سسبواه ترمن ب(

 صفتثخمرج حروف دانمننتوكن بوثي  (ج

 نءباخا  ن / فرمسبهنءمننتوكن سين باخا (د
 

 ؟فثاتاءن يغ بتول مغناءي طبقات سواران برايكوت ءماناكه دانتارا كثاتا  43

 قرار برفوغسي داوتق ا(

 نوى برفوغسي ددادا ب(

 جواب برفوغسي دروغض هيدوغ ج(



 
 

 جواب اجلواب برفوغسي دتكق د(

 

 سوارا يغ فاليغ رنده دامل مغالونكن ترمن اياله  .43
 سوارا اوتق ب( سوارا تكق ا( 
 سوارا دادا  د( سوارا هيدوغ ج( 
 طبقات سوارا تربهاضي كفد  .53
 الفن ب( دوا ا( 

 امفت د( امن ج( 
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