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فروسيس نزول القرءان مروجوع كفد .1
فثوسونن القرءان ا( 
فمبوكوان القرءان ب( 
القرءان فمباخاءن ج( 
فنورونن القرءان د( 
     

 مغافاكه القرءان دكنلي سباضاي كتاب سوخي؟ .2
 .ماءنسيالقرءان دتوليس اوليه  ا( 

 . ماءنسيسوخي درفد مخفور تاغن  ب( 

 .ماءنسي دغن  سسواياجرنث تيدق  ج( 

 .الءينايسي كاندوغنث برتنتغن انتارا ساتو سام  د( 

     
 برايكوت 2فركارا علوم القرءان اياله ساتو علمو يغ  .3

 .i القرءان فروسيس فلوفوسن 

 .ii القرءان فروسيس فنورونن 

 .iii القرءان فمباخاءن 2حكوم 
 .iv خارا فغومفولن القرءان 

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

 كخواليالقرءان  2يغ برايكوت اياله حكمة دتنتوكن سورة .4
 القرءان بوكن سواتو يغ ترفيسه 2كاندوغن سورة ا( 

 القرءان  مغحفظسوفايا موده اونتوق ممفالجري دان  ب( 

  يغ لغكف القرءان دافت دبوكوكن دامل ساتوسوفايا  ج( 

 سورة ترسبوت 2ممبوقتيكن القرءان ممبيخاراكن باثق فركارا سجاجر دغن نام د( 
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 نام دغن يغ دسيمفن اوليه   .5
 ب(  ا( 

  د(  ج( 

     
كخوالي علماء تنتغ اية يغ فرتام دتورونكن كفد نيب حممد  2يغ برايكوت اياله فندافت .6

 ا(        . 

 .         ب( 

 ج(           . 

 د(              

   
اياله كتيضالراشدين يغ  القرءان دتوليس مسوال  فد زمان  2اوتام اية  .7

 ممبوات روجوعن ممودهكن  ا( 

 دامل كالغن صحابة باخاءن فربيذاءنتردافت  ب( 

 هاث دفلفه تامر     فنوليسن القرءان فد زمان رسول اهلل  ج( 

 الصديق تيدق متواترفنوليسن القرءان فد زمان أبو بكر  د( 

   
القرءان ؟ 2سيافاكه يغ برتغضوغجواب دامل ملتقكن تيتيق  فد  .8

 حيى بن يعمر  دان نصر بن عاصم  ا( 

 دان نصر بن عاصم أبو األسود  ب( 

 دان حيى بن يعمر أبو األسود  ج( 

 نصر بن عاصم دان زيد  د( 

   
يغ تله دمسفورناكن اوليه جاوتنكواس فنوليسن القرءان فد زمان  برافاكه بيلغن  .9

 امفت ب(  ا( 

  د(  ج( 
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 " اياله ساتو اصطالح باضي فمبهاضني سورة.   " .10

 دباوه، يغ ماناكه منفيت اصطالح ترسبوت كثاتاءنانتارا 

 سورة يغ ملبيهي سراتوس اية. ا( 

 سورة يغ ايتث كورغ درفد سراتوس. ب( 

 سورة يغ  فاليغ  فنجغ دامل  القرءان. ج( 

 سورة يغ مغاندوغي لبيه درفد سراتوس، اتاو همفري سراتوس اية. د( 
     

 انتارا برايكوت يغ ماناكه خونتوه حكوم  .11
 ا(      )ب     

 ج(     )د 

     
 مد اصلي دباخ دغن قدر .12

 ب(امفت ا( 

 د( ج( 

     
 أذان؟ 2سنة مغناءييغ تيدق بنر  فثاتاءنانتارا برايكوت يغ ماناكه  .13

 أذان منمبه اتاو مغورغكن مد فد  

 باءيق يغ سوارا ممفوياءي 

 مغادف كأره قبلة 
 أذان دأول وقتو 

     

 بوال. -اقامة، ابو دان امحد بربوال ستله مؤذن  .14
 ترسبوت؟أفاكه حكوم فربواتن 
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15.      (22. )سورة نوح: اية 

 فد متفت برضاريس اياله كرتغن يغ بتول افبيال 

 
 
امفت 
امفت 
     

 يغ برباريس دان دوصلكن" افبيال ترلتق دأنتارا دوا   حروف"مد يغ تردافت فد  .16
 اين اياله فياتاءناصطالح باضي 

  

  

     

17. 
 قدر دباخ دغن  "  برضاريس باضي كلمة " يغ 

امفت 
 
     

 يغ بنر باضي "نقطة اإلعجام"؟ انتارا برايكوت يغ ماناكه  .18

 .القرءان 2يغ ممبيذاكن  2 

 القرءان.قراءات  2منوجنوقكن وجه 2 

 القرءان.  2تيتيق يغ منوجنوقكن جنيس 2 
 )حركة( القرءان. 2يغ منوجنوقكن باريس 2 
     

19.          

 دامل اية دأتس؟افاكه مقصود تندا بولت منيغضي دأتس  
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 وصل باخاءنفد  برفوغسيتيدق   

 دان وصل  كتيك باخاءنفد  برفوغسي  

 وصل سهاج كتيك برفوغسي  

  كتيك برفوغسي  

     

 جتويد. 2سرتا ممليهارا حكوم دان   باخاءنفرتغهن انتارا تيغكنت  باخاءن .20
 برتفنت دغن اصطالحدأتس  فثاتاءن

 تدوير. ب( .مد ا( 
 حتقيق. د( .توسط ج( 
     

   :اهلل تعاىلفرمان  .21                          .  
 .دامل سورة اإلنسان ____ مروفاكن ايةاية دأتس 

 29 ب( 28 ا( 
 31 د( 33 ج( 
     

     

22. 
             __________   

 (9)سورة السجدة: اية  

 أتس.لغكفكن فوتوغن اية د 

 ب(     ا(       . 

 ج(           . )د          . 

     

23.           ......   (51)سورة الواقعة: اية  

 .أتسفيليه جوافن يغ بتول فد متفت كوسوغ دامل اية د
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 ا(       . )ب         . 

 ج(         . )د   . 

     

 سوسون مسوال اية القرءان دباوه مغيكوت اوروتن يغ بتول .25

 .i          

 .ii            

 .iii           

 .iv            

     

 i ،iii ،ii ،iv (ب i ،ii ،iii ،iv ا( 

 i ،iii ،iv ،ii د( i ،ii ،iv ،iii ج( 

     

26.             .   (51: اية )سورة 

   .دأتستندا باريس يغ تفت فد كلمه يغ برضاريس  فغضوناءن هفيلي

 ا(      

 ج(       

27.              ... ....  (4: اية )سورة  
 .دغن فوتوغن اية يغ بتولأتس د نءالغكفكن اية القر

 ب( .    ا(       . 

 ج(          . )د       . 

     

 برايكوتاية  فوتوغننام سورة برداسركن  فيليه .28
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 سورة   سورة اجُلُمَعة.  

   
29.         ______        _______       . 

 (4: اية  )سورة  

 .أتسدالقرءان  اية لغكفكن

  ا(       ...         )ب     ...       

    د(             ...     ج(   ...       

     

 .اية القرءان دباوه مغيكوت سوسونن يغ بتول سوسون مسوال .30

 .i       

 .ii           

 .iii            

 .iv        

     

 ii ،iii ،i ،iv ب( i ،ii ،iii ،iv ا( 

 iv ،ii ،i ،iii د( ii ،i ،iii ،iv ج( 

     

31. 

  مروجوع كفددأتس  

  .القرءان مغحفظكلبيهن  ب( .القرءان مغحفظادب  ا( 
 .القرءان مغحفظ 2شرط د( .القرءان مغحفظ هقاعد ج( 
     

دان تيدق موغكني برالكو راماي درفد رسول اهلل -"قراءات يغ دترميا سخارا براماي .32
 هاري اين" هيغض فندوستاءن

 اين مروجوع كفد فثاتاءن
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  كخواليعلمو قراءات  ممفالجري يغ برايكوت اياله  .33

 .فثليويغن درفد منجاض كلمة دافت  ا( 

 .ترفليهارا درفد كساهلن سبوتن كلمة القرءان ب( 

 .متواترة قراءات نءي باخاءدافت مغتاهو ج( 

 .دافت ممربي فرهاتني كفد سلوروه كاندوغن القرءان د( 

     

 ضالرندغن   ضالرن كفد  .34

 دان مردو. ي سوارا يغ لنتغءممفوثا ا( 

 .القرءان فمودا يغ متفن دان فنداي ممباخ ب( 
 .ي كفاكرن دامل بيدغ قراءات دان بهاسءممفوثا ج( 
 .مردو سواراث ساغت ي كوليت يغ فوتيه برسيه دانءممفوثا د( 
     

 ممباخ  .35   كخوالي  دغن  

 
 
     

36.   فد  دباخ دغن  

 
 
     

 "  ممباخ  .37  " دغن  

 
كفد 
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38.  "      "  دباخ دغن نقل اوليه 

 
 
     

  دباخ سخارا  "  " كلمة .39

 
 
  

 " سيافاكه يغ ممباخ .40    "   دغن 

 
 
     

طبقات _______سوارا تربهاضي كفد  .41
 امفت ب( دوا ا( 
 الفن د( امن ج( 
   
كخواليترمن مصرى  2يغ برايكوت اياله اساس  .42
 دنهوان ب( بياتي ا( 
 رست د( بنجكه ج( 
   
حمطة برمقصود .43
 اتاو ضرتن سوارا. ترمن 2اغبو ا( 

 سواتو ضاي ترمن يغ فاليغ فينديق. ب( 

 ضاي فغهوجوغ كفد سواتو حركة ترتنتو. ج( 

 عرب. 2اوليه قاريسواتو جنيس الونن ترمن يغ دفوفولركن  د( 
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اياله ترمن بياتي يغ فاليغ تفت برايكوت،  ءنانتارا فثاتا .44
 ده دان سدرهانرنسسواي دغن طبقات  ا( 

 ضرق سوارا يغ تيغضي دان كرس ب( 

 ضرق ريغن دان خفت ج( 

 ضرق سايو دان فيلو د( 

   
يغ كيت حياتي سكارغ اداله حاصيل درفد فغوبهسواين اوليه دترمن نهوان .45
 مدينة 2قاري مصر 2قاري 

 شام 2قاري مكة 2قاري 

   
يغ ممفسوناكن. ضرق ملبوت دمسفيغ كتضسن سرتا الونن ءيالضو اين ممفوثا .46

 دنهوان بياتي ا( 

 رست صبا ج( 

     

كخوالي دنهوان ترمن فرانن مغناءيبرايكوت اداله بنر  ءنفثاتا .47  

 القرءان باخاءنممفو ملمبوتكن  ا( 

 كفد ترمن يغ برايكوتث تناضممربي  ب( 

 جيوا فمباخ دان فندغر كننغممفو من ج( 
 كضمبرياءنن كممربي فثسواين كفد اية يغ منوجنوق د( 
     

 كفد ترمن حجازي. "،  اياله ريغكسنحبمر دسجن  "ءفركاتا .48
  ؟ "ر"  افاكه يغ دمقصودكن دغن 

 الضو روم. ا( 
 الضو روما. ب( 
 الضو ركيب. ج( 
 الضو رست. د( 
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 كخواليترمن حجاز  2برايكوت اداله  .49

 ي ضرق ملبت تتايف بركسن. ءممفوثا 
 .ي ضرق ريغن يغ خفتءممفوثا 
 مساغت. ي كتضسن فندوروغءممفوثا 

 مغهيدوفكن فرمسبهن.كليخينن ي ءممفوثا 

     

 بردة تربهاضي كفد اصلي دان صناعي. .50
 ؟ افاكه يغ دمقصودكن دغن بردة

 ضرتن سوارا. اتاو ترمن 2بوغا ا( 
 ساتو بنتوق اتاو ضاي فغهوجوغ كفد سواتو الونن. ب( 
 حمطهث.اندوغي برباف قطعة دغن ساتو غالونن ايراما يغ م ج( 
سواتو جنيس ايراما يغ مغاندوغي برباف قطعة دان برباف حركة دغن برباضاي  د( 

 حمطهث.
     

 سوءالن متت

     

 
 


