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Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Benar  ! 

1. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al Quran 

dengan baik dan benar adalah :   

a. Hadits    c. Tafsir 

b. Tajwid  d. Fiqih  

 

Nomor  2, 3, 4, 5, 6 Perhatikan Q.S. Al Mujadilah 

dibawah ini ! 

 
             4                    3                     2 

 
     6            5         

 

2. Pada kata “Qii”  mengandung bacaan mad,hal ini 

dikarenakan  

a. Kasrah berhadapan dengan huruf a l i f  s ukun 

b. Fathah berhadapan dengan huruf ya sukun 

c. Kasrah berhadapan dengan huruf ya sukun 

d. Fathah berhadapan dengan huruf la m h id u p  

 

3. Pada Al Qamariyah, ditandai dengan .... pada huruf 

alif lam-nya. 

a. sukun   c. tasydid  

b. tanwin  d. fatah  

 

4. Apabila ada huruf  bertanda domah bertemu wau 

mati, hukum bacaannya  adalah   

a. Mad Thabii   c. Iklab   

b. Mad Aridlissukun   d. Idzhar 

 

5. Hukum bacaan     adalah  

a. Ikhfa   c. Idzhar  

b. Iqlab   d. Idghom  

 

6. Sedangkan hukum bacaan   adalah  

a. Idzhar   c. Ikhfa  

b. Mad Thabii   d. Iqlab   

 

7. Dalam Q.S. Al Mujadilah ada 2 golongan manusia 

yang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT yaitu 

a. Beriman dan beramal saleh 

b. Berbakti kepada orang tua dan sesama 

c. Beriman dan berilmu pengetahuan 

d. Berbuat baik kepada orang tua dan sesama 

 

8. Q.S. Al Mujadilah ayat 11 menjelaskan tentang  

a. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua 

b. Kewajiban menuntut ilmu 

c. Kewajiban melaksanakan salat 5 waktu 

d. Kewajiban menjauhi larangan Allah SWT 

 

 

 

 

 

 

 

No. 9, 10,11, Perhatikan ayat Al Quran dibawah ini ! 
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9. Contoh mad thobii pada ayat diatas  ditunjukan pada 

nomor  

a. 1,3, 6   c. 1, 5, 8 

b. 2, 5, 8   d. 5, 6, 7 

 

10. Hukum bacaan no 3 adalah : 

a. Al syamsiyah  c.  Ikhfa 

b. Al Qamariyah  d. Idzhar 

 

11. Apabila ada nun mati bertemu dengan alif ( 6 ), maka 

dibacanya harus : 

a. Dengung  c.  Jelas 

b. Samar   d. Berubah bunyi 

 

12. Manusia hanya dapat mengetahui dan mempelajari isi 

bumi, langit dengan cara : 

a. Menjelajah ke pelosok dunia 

b. Menggunakan pesawat canggih 

c. Mengembangkan ilmu pengetahuan 

d. Mengolah alam semesta tiada batas 

 

13. Q.S. Ar rahman ayat 33 berisi perintah tentang : 

a. Menuntut Ilmu pengetahuan   

b. Melaksanakan shalat 5 waktu 

c. Berlaku jujur, amanah dan istiqamah 

d. Berbuat baik kepada orang tua 

 

14. Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu, 

kecuali 

a. Akan diangkat derajatnya 

b. mampu menyelesaikan masalah  

c. akan beriman dengan sempurna  

d. boleh   melakukan apa saja 

 

15. Yang bukan merupakan manfaat ilmu pengetahuan 

dalam kehidupan manusia : 

a. Memudahkan dalam pekerjaan 

b. Mengangkat derajat manusia 

c. Mendatangkan kebahagian hidup 

d. Mendatangkan kekayaan yang melimpah 

 

16. Percaya dan yakin kepada Allah SWT dengan cara 

dibuktikan dengan ucapan dan amal perbuatan adalah 

pengertian :  

a. Iman   c. Ikhsan 

b. Islam   d. Ilmu 

 
  

17. Ayat diatas menjelaskan tentang : 

a. Sifat wajib Allah c. Sifat Mustahil Allah 

b. Sifat Jaiz Allah  d. Asmaul Husna  

 

 

 

 

 



18. Pernyataan yang salah tentang asmaul husna : 

a. Nama-nama Allah SWT yang baik 

b. Sebutan bagi Allah SWT yang agung  

c. Gelar yang baik atas Allah SWT dan rasulnya 

d. Sifat-sifat  Allah SWT yang mulia 

 

19. Asmaul Husna berjumlah : 

a. 100   c. 88   

b.   99   d. 20 

 

20. Allah Maha Mengetahui yang segala sesuatu yang 

tampak, yang gaib, tidak terbatas oleh ruang dan 

waktu, Oleh karenanya Allah SWT memiliki Asmaul 

Husna :  

a. Al Basar   c. Al A‟lam 

b. Al  Khabar  d. As Sama  

  

21. Allah SWT dalam menciptakan alam beserta isinya 

Maha teliti dan sempurna dalam penciptaannya Hal 

menunjukan Allah SWT :   

a. Al Fatah  c.  Al Khabar 

b. Ar Rahman   d. Al Qayyyum 

 
22. Ayat Al Quran diatas menunjukan Allah SWT  

bersifat : 

a. Al Qayyum  c. Al Basyar 

b. Al Hadi  d. Ar Rahman 

 

23. Allah SWT Maha mengetahui kapan terjadinya hari 

kiamat, mengetahui apa yang terkandung di dalam 

rahim, mengetahui kapan akan turun hujan. Allah 

Swt. Maha Mengetahui merupakan makna dari 

a. Al- A‟lam  c.  Al-Khabar  

b. As- Sama   d.  Al-Basar 

 

24. Allah Swt. Maha Mendengar suara apa pun yang ada 

di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak 

terbatas, tidak ada satu pun suara yang lepas dari 

pendengaran-Nya. Allah Swt. Maha Mendengar 

merupakan makna dari 

a. Al-„Alam  c.  Al-Khabar  

b. As-Sama  d.  Al-Basar 

 

25. Allah Swt. Maha Melihat segala sesuatu walaupun 

lembut dan kecil. Allah SWT pun melihat apa yang 

ada dibumi dan dilangit. Allah Maha Melihat 

merupakan makna 

a. al-„Alam  c.  al-Khabar  

b. as-Sama   d.  al-Basar  

 

26. Diantara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap 

al-Basar dalah 

a. introspeksi diri untuk kebaikan 

b. amar ma‟ruf nahi munkar 

c. menjadi suri tauladan bagi orang lain 

d. mau mendengarkan nasihat guru 

 

27. Segala perbutan manusia yang meliputi ucapan, 

tingkah laku dan iktikad / hati yang sesuai dengan 

aturan disebut : 

a. Adab   c. Akhlak 

b. Norma  d. Tata tertib 

 

28. Istilah lain akhlak terpuji, adalah akhlakul  : 

a. Mazmumah  c. Mahmudah 

b. Mahmudah  d. Gharimah 

 

29. Yang merupakan contoh mazmumah : 

a. Takabur  b. Istiqomah 

b. Amanah   d. Jujur 

  

 

30. Dan  janganlah  kamu  campur  adukkan  kebenaran 

dengan kebatilan dan (janganlah)  kamu 

sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu 

mengetahuinya. ”Kutipan ayat tersebut merupakan 

dasar berperilaku 

a. Jujur   c. Empati 

b. Istiqomah  d. Amanah 

 

31. Rosyid disuruh ayahnya pergi ke warung untuk 

membeli beras dan minyak goreng. Rosyid diberi 

uang sebesar Rp.20.000 dan masih ada kembalian 

Rp.2.000. Uang kembaliannya itu diberikan lagi 

kepada ayahnya. Perilaku yang ditunjukkan oleh 

Rosyid merupakan contoh 

a. Jujur    c.  Qanaah  

b. Empati  d   Istiqomah 

 
 

32. Hadits diatas mengandung perintah untuk berbuat 

a. Jujur   c. Qanaah 

b. Amanah  d. Istiqamah 

 

33. Dibawah ini perilaku yang mencerminkan sifat 

amanah adalah 

a. teman menitipkan air,ia meminumnya sedikit  

b. meminjam barang, lalu ia mengembalikannya 

c. berkata sejujurnya kepada orang tuanya 

d. menghormati dan menaati orangtua dan guru 

 

34. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur 

kepada AllahSwt adalah jenis amanah kepada 

a. Allah Swt  c. Diri sendiri. 

b. Manusia  d. Sesama 

 

35. Lawan sifat amanah adalah : 

a. Takabur  c. Dengki 

b. Khianat  d. Penipu 

 

36. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dapat 

dipercaya sehingga beliau mendapat gelar : 

a. As sidik  c. Al karimah 

b. Al Amin  d. Uswatun Hasanah  

 

37. Sikap istiqomah tidak memiliki arti : 

a. Teguh pendirian dan keimanan 

b. Terus menerus dalam ibadah 

c. Tanggung jawab dalam bertindak 

d. Bertindak semaunya 

 

38. Contoh sikap atau perilaku istiqomah adalah 

a. Sabar dan rendah hati 

b. Tekun dan ulet 

c. Selalu memaafkan 

d. Tidak sombong 

 

39. Hikmah memiliki sifat istiqamah adalah 

a. Akan dipercaya oleh orang lain 

b. Tercapai apa yang diinginkan 

c. Menambah persaudaraan 

d. Menjadi orang yang pandai 

 

40. Berikut ini yang tidak termasuk perilaku istiqamah 

adalah. 

a. Selalu taat kepada Allah Swt 

b. Selalu melaksanakansalat tepat waktunya 

c. Belajar dengan sungguh-sungguh 

d. Hanya menaati peraturan yang ada di sekolah. 

 

 

 


