
 اياله  فغومفولن القرءان دالكوكن فد زمان سيدنا أبو بكر الصديقفكتوراانتار1
مثراضم توليسن القرءان ا(

القرءان يغ ضوضور شهيد حافظراماي  ب(
 س يدان عامثن بن عفانخادغنحاصيل ج(
 باخاءنمغيلقكن فرفخهن اومت إسالم برهوبوغ دغن  د(

 

 دان سباضايث"  2باتو، تولغ 2متر، كفيغن 2فد فلفه"القرءان دتوليس 2
 زمان فد ن ادأتس مروجوع كفد فنوليسن القرء ثاتاءنفر
 س يدان عامثن بن عفان  ب( س يدان  أ بو بكر الصديق  ا(

 رسول هللا  د( س يدان معر بن اخلطاب  ج(

 

سين توليسنمغضوناكناصل رمس عامثين يغ تيدق برابريس دان برتيتيق فنوليسن3
 خط كوىف ب( خط ثلث ا( 

 خط نبطى د( خط نسخ ج( 

ممبوكوكن القرءان؟ خليفه ابو بكر الصديق ختوسن ايديا سيافاكه يغ مندوروغ4

 عامثن بن عفان  ب( عيل بن اىب طالب  ا(

 زيد بن اثبت  د( معر بن اخلطاب  ج(

 

 اياله  كتيضالراشدين يغ  خلفاءالقرءان دتوليس مسوال فد زمان  2اوتام اية فكتور .5

 نعكممبوات روجو خليفةممودهكن  ا( 

 دكالغن صحابة فربيذاءنباخاءنتردافت  ب( 

 هاث دفلفه متر فد زمان رسول اهلل فنوليسن القرءان  ج( 

 زمان ابو بكر الصديق تيدق متواترفد فنوليسن القرءان  د( 

 ؟حياة بضيندا. ترفد تاهون  رسول اهللباخاءنمثيمق  جربيلبراف كاليكه 6
 اكيل 2 ب( اكيل 1 ا(

 اكيل4 د( اكيل 3 ج(



برفندوكن فندافت امام حنفي، امام مالك، امام الشافعي دان امام أمحد بن حنبل،  7
 توليسن رمس عامثين؟    افاكه حكوم منوليس القرءان دغن

 واجب ب( سنة ا(
 فرض كفايه د( هاروس ج(

 نامدغنخليفة عامثن بن عفان دكنيليغ دسيمفن اوليه مصحف القرءان .8

 املصحف املدىن ب( املصحف املىك ا( 

 املصحف الكوىف د( مصحف الإمام ج( 

كخواليانسور-حمكة القرءان دتورونكن برانسورينتن تفت بركاكثاتا9
 ممودهكن فغحفظن ا(

 حكوم ممودهكن فلقساناءن ب(
 ممبيذاكن اية مكية دان مدنية ج(
 مساس النءب فرسواواونتوق منج د(

 

 انسور -دانتارا حكمة القرءان دتورونكن سخارا برانسور 10.
 ن فارا صحابة كفد نيبءافرمينت (ا 
 ن نيب سنديري كفد اهللءافرمينت (ب 
 سالمإ ن حكومءاممودهكن فلقسن (ج 
 قريش كافرتاكوت دان بيمبغ ترهادف فننتغن  (د 

-) برانسور منجامسخارا   القرءان دتورونكن دري الغيت دنيا كفد نيب حممد11
انسور( انتارا حكمتث اياله

مسئلة مشاركت حجازمثلسايكن 
سرتا ملقساناكن حكومانتوق موده  دحفظ

وءيفركمبغنهمغتاانتوق

 اونتوق موده دحفظ دان دتوليس ددامل مصحف عامثين 

 مقصود مجع القرءان اياله   12
 مصحف فغومفولن ددامل بربافا(   



 كبيت العزة حمفوظدري لوح  ب( فنورونن
 مصحففغومفولن ددامل دادا دان ددامل  ج( 
 ولن يغ دالكوكن اوليه فارا صحابةفغومفد(  

 

 

 ( دامل ساتو كلمه دغن قدر دوا حركةيَلدان ِق وُلُق، َياَلمد )َق حروممنجغكن سوارا فد 13
ن دأتس مروجوع كفدءفرثاتا

 مد لني ب( مد الزم ا(
 مد متكني د( مد اصلي ج(

 

 خ دغن قدر مد أصلي واجب دبا14
 امفت حركة )ب دوا حركة )ا

 امن حركة )د ليم حركة ج(
 

دكنلي سباضاي جوضمد اصلى" 15
 مد لني ب( مد بدل ا(

 مد طبيعى د( عوضمد  ج(
 

 كلمة .16   مغاندوغي حكوم
 مد جائز منفصل سهاج ا(

 مد واجب متصل سهاج ب(

 مد واجب متصل دان مد صةل طويةل ج(

 مد جائز منفصل دان مد واجب متصل د(

 

 ايالهمد جائز منفصلن ءاية يغ مغندوغي حكوم باخا       71
     

 (ب   



            

  (د

 (10)السجدة :فرمان هللا71

يغ برضاريسلكمةفد باخاءنجلسكن حكوم
 مد جائز منفصلب(      مد طبيعي (أ

 مد واجب متصلد(     ج( مد صلة طويلة

 

مد واجب متصل اايهلباخاءن71

 حركة 3ب(      حركة 2ا( 
 حركة 6د(      حركة 4ج( 

لهياامد صةل قصريةنءباضيباخاقدر حركة22
 حركة 4دان  2 ب( حركة 2 ا(

 حركة 6 د( حركة 5دان  4 ج(

 دانتارا فوتوغن اية دباوه يغ مان ساتو تردافت مد صلة قصرية؟27
 (8)الطور :  ا(

 ب(   : (19)املؤمنون 

 ج(      : (58)ص 

 د(         : (91)هود 

كخوالي ممباخ صلة ميم اجلمع ابن كثريبرايكوت، امام  2انتارا كلمه22
 ا( )ب    

 د( ج(

" دري سضي بهاس برارتي فنوه اتاو كثغ.  فد اصطالح برارتي ممباخ مد دغن قدر 22
 " امن حركة

 ياءيتدأتس مروجوع كفد اصطالح علمو قراءات  فثاتاءن



ش باع ب( توسط ا(  اإ

شامم د( قرص ج(  اإ

كمودين منروسكن  ة،ركدر دوا حدغن ق نفستنفا مموتوسكن  ءنممربهنتيكن باخا" 22
 يغ سام " دغن  ءنباخا
اضايسبدأتس دكنلي  ءنكثاتا

 وقف ب( ابتداء ا(
 وصل د( سكتة ج(

 

" ايالههاء الكنايةخونتوه يغ برتفنت دغن "22
 ا(      )ب        

 د( ج(         

باريس فتحة"درفدباريس كسرةيغ لبيه همفري كفدسبوتن22
 ن دغن ءبركنان دأتس ءكثاتا

ماةل ا(  تقليل ب( اإ

 تسهيل د( تغليظ ج( 

 (1)الاكفرون:فرمان هللا: .21
 بو عمرو ممباخ دغنأكلمه يغ برضاريس،  قالون دان الدوري  فد

ش باع / توسط  ا(   قرص ب( اإ

 توسط د( قرص دان توسط  ج( 

 

كلمة فدحروف " الراء "ممباخباضامياناكه ورش 21     دامل 
سورة الكافرون ؟

 حتقيق ب( ترقيق ا(

 ترقيق دان تفخمي د( تفخمي ج(

 



(3)الفيل: فرمان هللا س بحانه و تعاىل:21

 س دأتس دباخ دغن سكتة اتاو حتقيقاية برضاري
 باخاءندأتس مروجوع كفد  فثاتاءن

 رواية ادلورى الكساىئ ب( اية خالدرو (1

 رواية ادلورى أ بو معرو د( رواية خلف ج(

 

فرمان هللا22

دغندأتسممباخ كلمة يغ برضاريس  ابن كثري،باضي الزبى، راوى 
 فتحة ايء سهاج ب( سكون ايء سهاج ا(

 كرسة ايء سهاج د( فتحة ااتو سكون ايء ج(

 كخوالي  برايكوت اداله برباف فندافت علماء تنتغ اية يغ فرتام دتورونكن كفد نيب حممد  .31

 ا(         )سورة الإخالص ب 

 د(سورة الفاحتة ج(            

 ول فد متفت كوسوغ دامل اية دباوهيغ بتفيليه جوافن 32
 :فرمان هللا         ...   

 ا(       )ب          

 ج(        )د    

 

 دباوه مغيكوت سوسونن يغ بتولسوسون مسوال اية القرءان 33
.i         
.ii       

.iii                

.iv             

 ii ،iii ،i ،iv ب( i ،ii ،iii ،iv ا(



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

 وه مغيكوت سوسونن نومبور يغ بتولسوسون مسوال اية القرءان درفد سورة الواقعة دبا .
i  ii  

iii   iv    

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

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

 

ل فد  متفت كوسوغ دامل اية دباوهفيليه جوافن يغ بتو35
     

 ا(   )ب    
 ج(     )د  

 
يغ تفت باريس دامل سورة الواقعة فيليه أية36

 الَّ َمْقُطوَعًة َواَل َمْمُنوَعًةالَّ َمْقُطوَعٍة َواَل َمْمُنوَعٌة
 الَّ َمْقُطوَعٍة َواَل َمْمُنوَعٍة الَّ َمْقُطوَعٌة َواَل َمْمُنوَعٌة

 فرمان هللا:37    

 أية سلفس أية دأتس دامل سورة الواقعة.ثاتاكن 
                 

 
        

 اوروتن يغ سبنر. دامل سورة الواقعة دباوه مغيكوتسوسون مسوال اية .
i       ii     

iii       iv     



i ،ii ،iii  ،ivii ،iii ،i  ،iv

iii ،iv   ،iiiiv ،iii ،ii  ،i

 

: ............ فرمان اهلل39   

 ثاتاكن

    

   

 

     

 ، مموهون دان برخريتا اداله برسسواين دغن ترمن ءنضمبرياكيغ منوجنوقكن  2اية . 40
 رست ب( سيكة (ا 
 نهواند د( بياتي حسيين ج( 

 

 
 

43

دري

 دامل ايراما  ضولوغترمن نهواند تر .41
 خابغ حجازى ب( خابغ مصري (ا 
 اساس حجازى د( اساس مصري ج( 
  هدالترمن نهواند ا 2صفةانتارا  .42

 ضرق ريغن دان بركسن ممفوثاءي (ا 
 ضرق ملبوت دمسفيغ كتضسن ممفوثاءي ب( 
 كلمبوتن الونن يغ ممفرسوناكن ممفوثاءي ج( 
 بنتوق اية 2واين دغن مانكسس ممفوثاءي د( 

سوسون دان اي د. 2ترمن نهواند اداله انتارا ترمن يغ دضمري اوليه قارئ
 مصر 2دضوبه اوليه قارئ

 



 مين ب( حجاز ا(
 عراق د( همدان )فرسى( ج(

 

 

يغ كيت حياتي سكارغ  اداله  دتتايف ترمن نهوان، براصل دري فرسي دترمن نهوان44
 اوليه  فغوبهسواينحاصيل درفد 

شام 2قاري ب(مكة 2قاري ا(
مدينة 2قاري د(مصر 2قاري ج(

 

كخوالي  دنهوان ترمن فرانن مغناءيبرايكوت اداله بنر  فرثاتاءن45
القرءان باخاءنممفو ملمبوتكن  ا(

كفد ترمن يغ برايكوتث تناضممربي  ب(
 جيوا فمباخ دان فندغر دان ممنتفكن كننغممفو من ج(
 2فرموهونن دان قيصه ،كضمبرياءنن ككفد اية يغ منوجنوق فثسواينممربي  د(

 

فد بهاس برمقصود  دنهوان46
باخاءنكخنتيقن سواتو  ا(

 رومه اتاو متفت كديامن ب(
عوديسنام سواتو كاوسن يغ ترلتق دنضارا عرب  ج(
رسي(فمدان )ه يرهاءددنام باضي سواتو متفت يغ ترلتق  د(

 

دانتارا فرانن ترمن نهواند اياله47
ن ضمبريا اتاو سديهفثسواين كفد اية يغ منوجنوقكممربي  ا(

ي ضرقن ريغن دان خفتءممفوثا ب(
مننغكن كتضغن فرمسبهن ج(
براصل دري مصر د(

 

 اناكه مروفاكن فرانن الضو نهواندن دباوه، يغ مءدانتارا كثاتا   .48
 ممباوا كفد فرمسباهن يغ برتناضا ا(



 ينءمنجادي فغضرق كفد ترمن يغ ال ب(
 دان كتناغن جيوا ممباوا كفد كإنصا ج(
 ممربي فثسواين كفد اية يغ مننجوقكن ضمبريا اتاو سديه د(

 
 نهواند اياله صفة ترمن49

 مله ملبوت يغ مغهاروكن ا. 

 تردافت كلينخهن دان برمساغت ب.
 ي ضرقن ملبت تتايف بركسنءممفوثا ج.
 ي ضرقن خرضس دان تضسءممفوثا د.

 
قيصه دامل   2يغ منوجنوقكن مموهون )دعاء(  دان اية 2"ممفوثاءي كسسواين دغن اية50

 القرءان."

 فرثاتاءن اين مروجوع كفد صفة ترمن
 حجازي ب( نهواند ا(

 رست د( بياتي ج(
 

 " برمقصود " .
 كهالوسن سين يغ مغاشيقكن ا( 
 كلمبوتن الونن يغ ممفسوناكن ب( 
 كضمرن اتاو طبيعة كخندروغن هاتي، ج( 
 بنتوق اية يغ دباخ ٢ممفوثاءي كسسواين دغن مان د( 

 


