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I. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA JAWABAN YANG PALING BENAR!
1. Huruf Izhar halqi , hurufnya terdiri dari …………………….
a.
b.
c.
d.
2. Izhar artinya ,………………….
a. jelas atau terang
b. samar
c. menyamarkan
d. dengung
3.
huruf Izhar yang terdapat pada bacaan tersebut adalah ……….
a.
b. huruf
c. huruf
d. huruf
4. Bacaan Izhar dibawah ini terdapat pada bacaan ……………..
a.
b.
c.
d.
5.
adalah kalimat yang mengandung bacaan Izhar, karena
………………
a. nun sukun bertemu huruf “ ha”
b. tanwin bertemu huruf “ wawu “
c. tanwin bertemu huruf “ wawu “
d. mim bertemu huruf “ hamzah”
6. Idgham artinya adalah …………………………..
a. membalikkan
b. memasukkan / meleburkan
c. samar / tidak nampak
d. jelas
7. Tanwin (
) bertemu dengan salah satu huruf Idgham bila Ghunnah terdapat pada
bacaan seperti ……………
a.
b.
c.
d.
8. Bacaan Idgham Bila ghunnah yang terdapat pada surat Al – Ikhlas berbunyi ….
a.
b.
c.
d.
9. Bacaan Idgham Mutamstilain di bawah ini terdapat pada bacaan ………….
a.
b.
c.
d.
10. Di bawah yang mengandung bacaan – bacaan Idgham kecuali ………..
a.
b.
c.
d.
11. Iqlab artinya ……………………
a. menukar
b. membalik
c. mengganti
d. menyerupai
12. Cara membaca Iqlab yaitu dengan menukar huruf nun mati atau tanwin dengan …
a. huruf Ba’
c. huruf mim mati
c. huruf mimhidup
d. menghidupkan nun mati
13. Fathatain bertemu dengan huruf Iqlab , terdapat pada bacaan ……………
a.
b.
c.
d.
14.
bacaan Iqlab tersebut terdapat pada surat ……..

a. Ad – Dhuha
b. Al- Alaq
c. al – Syams
d. Al – Kahfi
15. Ikhfa’ artinya …………………….
a. jelas dan terang
b. samar atau sengau
c.menyangatkan
d. membalikkan
16.
bacaan Ikhfa’yang terdapat dal;am kalimat tersebut adalah ..........
a. nun bertemu ya’
b. ya’ bertemu nun mati
c. nun mati bertemu fa’
c. wau bertemu nun
17. Bacaan Ikhfa’ terdapat pada ungkapan ……………..
a.
b.
c.
d.
18. Kalimat ini mengandung bacaan Ikhfa’ , kecuali ……….
a.
b.
c.
d.
19. Bacaan Ikhfa’yang terdapat pada surat Al- Falaq ……….
a.
b.
c.
d.
20. Huruf ikhfa’ antara lain ………….
a.
b.
c.
d.
21. Yang dimaksud denga tangan diatas adalah …………
a. Orang yang suka memberi
b. Orang yang membutuhkan bantuan
c. orang yang suka merima
d. orang yang suka merima kesusahan
22.
a.

lanjutan hadist ini adalah …………
b.

c.
d.
23. Suka memberikan sedekah kepada orang lain menunjukkan ………….
a. dekat dengan kita
b. suka menolong kita
c. membutuhkan
d. suka mengancam kita
24. Pemberian yang diberikan Allah SWT , yaitu…………..
a. pemberian yang banyak
b. pemberian yang sedikit
c. pemberian yangikhlas
d. pemberian yang diketahui orang
25. janganlah memberi sedekah dengan diiringi………….
a. menyenangkan
b. meringankan
c. menyakitkan
d. menggembirakan

II. ISILAH TITIK DIBAWAH INI DENGAN JAWABAN YANG BENAR !
1. Huruf Idgham bighunnah ada 4 macam yaitu ……………………………………...
2. Sebutkan huruf – hurufnya Idgham

……………………………………………..

3. Ra’ dan Lam , adalah termasuk huruf ……………………………………………...
4.

adalah bacaan ………………………………………..

5. Ikhfa’ ada 2 sebutkan ……………………………………………………………...
6. Peminta – minta antara lain disebabkan oleh sikap ………………………………..
7. Suak bekerja keras adalah merupakan salah satu sikap orang yang ………………
8. Orang yang suka meminta – minta dijalanan dan dalam kendaraan sebaiknya dilarang
karena……………………………………………. ……………………….

9. Orang yang memiliki cukup harta sebaiknya selalu menginfakkan sebagian hartanya agar
……………………………………………………………………….
10. Pemberian itu dapat dilakukan dalam bentuk ……………………………………...
III. JAWABLAH PERTANYAA DI BAWAH INI DENGAN BENAR !
1. Huruf Izhar yang ada di tengah tenggorokan, yaitu ……………………………….
2. Apabila ada nun mati / tanwin bertemu dengan mim disebut …………………..... .
3. Ada berapakah huruf Iqlab ? sebutkan !
4. Mim mati bertemu dengan huruf apakah bias dikatakan Ikhfa’ safawi ?..................
5. Lam dan Ra’ adalah huruf – huruf dari pada ………………

