SOAL LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
POKOK BAHASAN HADITS MENUNTUT ILMU

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !
1. Seseorang yang memfasilitasi sarana pendidikan pahalanya adalah surga. Karena dana
tersebut merupakan....
a.

sadaqah jariyah

c.

ilmu yang bermanfaat

b.

anak yang saleh

d.

investasi dunia akhirat

2. Kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin adalah kewajiban individual atau....
a.

fardu kifayah

c.

sunnah muakkad

b.

fardu a’in

d.

sunnah ab’ad

3. Kalimat yang menunjukkan bahwa umat Islam harus belajar ilmu pengetahuan, adalah....
a.

c.

b.

d.

4. Penggalan hadis

maksudnya adalah....

a.

ilmu yang ada di dunia

c.

ilmu yang sia-sia

b.

ilmu yang bermanfaat

d.

ilmu agama

5. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sebaik-baik orang adalah....
a.

orang yang belajar Al- Qur’an dan mengajarkannya

b.

orang yang membaca Al- Qur’an dan menghafalkannya

c.

orang yang mengajarkan Al- Qur’an untuk keluarganya

d.

orang yang belajar Al- Qur’an sampai masa tuanya

6. Berikut adalah keutamaan orang yang berilmu, kecuali....
a.

memperoleh derajad yang tinggi dari Allah swt

b.

memperoleh doa keselamatan dari Allah, para Malaikat dan seluruh penghuni langit
serta bumi

c.

mendapatkan gaji yang banyak dan barakah

d.

menjadi pewarisnya para Nabi

7.

hadis tersebut diriwayatkan oleh....
a.

Imam Turmuzi

c.

Imam Abu Daud

b.

Imam Bukhari

d.

Imam An- Nasa’i

8. Seseorang yang membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya....
a.

satu pahala kebaikan

c.

dua pahala kebaikan

b.

dua pahala puasa sunnah

d.

satu pahala salat berjamaah
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9. Iri terhadap orang lain yang diperbolehkan dalam agama Islam ada dua yaitu....
a.

hartawan yang bersedekah dan orang berilmu yang mengajarkan ilmunya

b.

ulama’ yang alim dan ahli ibadah yang khusyu’

c.

rakyat miskin yang berdoa dan penguasa yang adil

d.

orang berilmu yang rakus akan harta dan orang pandai yang tidak bermanfaat

10. Berikut adalah golongan yang mendoakan orang berilmu, kecuali....
a.

Allah swt

c.

para Malaikat

b.

seluruh penghuni langit dan bumi

d.

para Nabi

11. Ayat yang menyatakan bahwa orang berilmu memiliki derajad yang tinggi adalah....
a.
b.
c.
d.
12.

hadis tersebut artiya
adalah.....
a.

sesungguhnya dunia itu tipu daya, banyak yang tertipu kecuali dzikir dan taat kepada
Allah swt serta orang alim (berilmu) dan orang yang belajar

b.

sesungguhnya dunia itu fana dan semuanya akan rusak kecuali zat Allah swt

c.

sesungguhnya dunia itu terkutuk dan segala isinya, kecuali dzikir dan taat kepada
Allah swt serta orang alim (berilmu) dan orang yang belajar

d.

sesungguhnya manusia itu dalam keadaan lemah dan tidak berdaya

12. Asal mula hukum menuntut ilmu pengetahuan umum adalah....
a.

wajib

c.

makruh

b.

sunah

d.

jaiz

13. Seorang yang alim lebih utama daripada orang yang....
a.

senang berdikir

c.

ahli ibadah

b.

hafal hadis mutawatir

d.

ahli puasa

14. Sesungguh orang yang alim (para ulama’) adalah....
a.

keturunan para nabi

c.

ahli hadis

b.

pewaris para nabi

d.

kepercayaan para nabi

15.

artinya....
a.

telinganya

c.

sayapnya

b.

sahabatnya

d.

do'anya
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B. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat !
1. Apa yang dimaksud dengan hadis berikut?

2. Sebutkan keutamaan orang yang berilmu!
3. Jelaskan status Nabi Muhammad saw dengan Ali bin Abi Talib dalam kaitannya dengan
ilmu!
4. Tulislah hadis yang memuat tentang kewajiban menuntut ilmu!
5. Sebutkan golongan yang mendoakan orang berilmu!
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