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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
b. Tajwid

c. Tafsir
d. Fiqih

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

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 y a sukun
d. fathah berhadapan dengan huruf l a m h i d 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
a. Ikhfa
b. Iqlab

adalah
c. Idzhar
d. Idghom

9. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah
karena manusia
a. memiliki insting dan perasaan
b. dapat menikmati berbagai makanan
c. memiliki akal untuk berpikir
d. mempunyai indera yang lebih tajam
10. Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu,
kecuali
a. akan diangkat derajatnya
b. mampu menyelesaikan masalah
c. memiliki iman yang sempurna
d. boleh melakukan apa saja
11. Percaya dan yakin kepada Allah SWT dengan cara
dibuktikan dengan ucapan dan amal perbuatan
adalah pengertian :
a. Iman
c. Ikhsan
b. Islam
d. Ilmu

12. Ayat diatas menjelaskan tentang :
a. Sifat wajib Allah
c. Sifat Mustahil Allah
b. Sifat Jaiz Allah
d. Asmaul Husna
13. Pernyataan yang salah tentang asmaul husna :
a. Nama-nama Allah SWT yang Mulia
b. Sebutan bagi Allah SWT yang Maha Agung
c. Gelar yang baik atas Allah SWT dan rasulnya
d. Sifat-sifat Allah SWT yang mulia
14. Asmaul Husna berjumlah :
a. 100
c. 88
b. 99
d. 20
15. Allah Maha Mengetahui yang segala sesuatu yang

6. Sedangkan hukum bacaan
a. Idzhar
b. Mad Thabii

adalah
c. Ikhfa
d. Iqlab

tampak, yang gaib, tidak terbatas oleh ruang dan waktu,
Oleh karenanya Allah SWT memiliki Asmaul Husna :

a. Al Basar
b. Al Khabar

c. Al A‟lam
d. As Sama

7. QS. Al Mujadilah ayat 11 menjelaskan tentang
a.
b.
c.

kewajiban berbuat baik kepada orang tua
kewajiban menuntut ilmu
kewajiban melaksanakan salat 5 waktu
d. kewajiban menjauhi larangan Allah SWT

8. Q.S. Ar Rahman ayat 33 datas 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

16. Allah SWT dalam menciptakan alam beserta isinya
Maha teliti dan sempurna dalam penciptaannya Hal
menunjukan Allah SWT :
a. Al Fatah
c. Al Khabar
b. Al A‟lam
d. Al Qayyyum

17. Ayat Al Quran diatas menunjukan Allah SWT
bersifat :
a. Al Qayyum
c. Al Basyar
b. Al Hadi
d. Ar Rahman

18. 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-Basyar
19. 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-Basyar
20. Diantara bentuk pengamalan dari keyakinan
terhadap al-Basyar 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. Hikmah memiliki sifat istiqamah adalah
a. akan dipercaya oleh orang lain
b. tercapai apa yang diinginkan
c. menambah persaudaraan
d. menjadi orang yang pandai
28. Berikut ini yang tidak termasuk perilaku istiqamah
adalah.
a. selalu taat kepada Allah Swt
b. selalu melaksanakan salat tepat waktunya
c. belajar dengan sesukanya
d. selalu mentaati peraturan yang ada di sekolah
29. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus
bersyukur kepada Allah SWT adalah jenis amanah
kepada
a. Allah SWT
c. Diri sendiri.
b. Manusia
d. Sesama
30. Jujur, Amanah dan Istiqamah termasuk akhlak
a. Mahmudah
c. Mazmumah
b. Maspupah
d. Mazmuah

21. Suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian
antara hati, perkataan dan perbuatan disebut
a. Amanah
c. Jujur
b. Istiqamah
d. empati

31. Membersihkan badan, pakaian dan tempat dari najis
/ hadats adalah pengertian
a. Taharah
c. Istinja
b. Tayamum
d. Mandi wajib

22. 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

32. Contoh hadats besar adalah, kecuali
a. Buang air besar
c. Mani
b. Haids
d. Nifas

23. 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. Boros
b. Empati
d Istiqomah
24. Sifat yang mencerminkan kemampuan sesorang
menerima, menyampaikan dan menjaga segala
sesuatu yang telah disampaikan orang lain
kepadanya disebut
a. Istiqomah
c. Jujur
b. Amanah
d. Fatonah
25. 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
26. Contoh sikap atau perilaku istiqomah adalah
a. Sabar dan rendah hati
b. Tekun dan ulet
c. Selalu memaafkan
d. Tidak sombong

33. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa
apa kecuali air susu ibunya serta belum berumur 2
tahun termasuk najis
a. Mughalazah
c. Mukhaffafah
b. Mutawasitoh
d. Ainiyah
34. Yang tidak termasuk rukun wudhu adalah
a. Niat
c. Membasuh kaki
b. Membasuh muka
d. Membasuh telinga
35. Sedangkan yang termasuk sunnah dalam wudhu
a. Membasuh 2 tangan
c. Membasuh muka
b. Kumu-kumur
d. Niat
36. Menyapu muka dan kedua tangan sampai siku
dengan tanah suci sebagai pengganti wudhu atau
mandi disebut
a. Taharah
c. Mandi wajib
b. Iistinja
d. Tayamum
37. Berikut ini yang termasuk rukun tayamum adalah
a. Menyapu tangan
c. Membasuh kaki
b. Mengusap kepala
d. Membasuh telinga
38. Salah satu yang membatalkan tayamum adalah
a. Makan dan mimum sebelum salat
b. Berselisih paham dengan teman
c. Semua yang membatalkan wudu
d. Melihat maksiat sebelum salat
39. Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah
a. Buang air besar
c. Buang air kecil
b. Muntah di sengaja
d. Keluar mani

40. Berikut ini hal yang tidak yang diperbolehkan bagi
perempuan yang sedang haid
a. Shalat
c. Zakat
b. Zikir
d. Istighfar
41. Orang yang tidak boleh melakukan tayamum
adalah
a. Sedang dalam berpergian
b. Sedang sakit sehingga tidak boleh kena air
c. Sedang sibuk kerja dan tak sempat mencari air
d. Tidak memperoleh air untu berwudhu
42. Jumlah makmum dalam salat berjamaah paling
sedikit adalah
a. Satu orang
c. dua orang
b. tiga orang
d. empat orang
43. Pahala salat berjamaah lebih banyak dibanding
şalat sendirian, yaitu
a. 17 derajat
c. 27 derajat
b. 37 derajat
d. 47 derajat
44. Perhatikan hal-hal berikut ini.
1. Hujan lebat
2. Sakit
3. Tertinggal satu rakaat
4. Tidak mendapat saf depan
Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang
muslim melakukan salat secara munfarid adalah
a. 1 dan 2
c. 1 dan 4
b. 2 dan 3
d. 3 dan 4
45. Apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan
dewasa, anak laki-laki dan anak perempuan, maka
posisi saf untuk anak perempuan adalah
a. di belakang perempuan dewasa
b. dibelakang imam
c. dibelakang makmum laki-laki dewasa
d. didepan saf perempuan dewasa
46. Perhatikanhal-halberikutini:
1. Fasih bacaan al-Qur'an
2. Berakal sehat
3. Balig
4. Sudah mempunyai anak
Hal-hal yang merupakan syarat menjadi seorang
imam adalah
a. 1,2 dan 3
c. 1, 2 dan 4
b. 1,3 dan 4
d. 2, 3 dan 4
47. Jika seorang imam langsung berdiri setelah sujud
kedua pada rakaat kedua, maka makmum
hendaknya
a. Langsung duduk untuk tasyahud awwal
b. Mengingatkan dengan batuk-batuk kecil
c. Mengingatkan dengan mengucapkan
“subhanallah”
d. Ikut berdiri sesuai gerakan imam
48. Hukum melakukan salat berjamaah adalah
a. Sunah muakad
c. fardu„ain
b. Fardu kifayah
d. Sunah
49. Makmum masbuq adalah makmum yang
a. Ketinggalan salat-nya imam
b. Memisahkan diri dengan imam
c. Menyesuaikan diri dengan imam
d. Tidak mengikuti salat-nya imam

50. Yang tidak termasuk hikmah salat berjamaah
a. Meningkatkan takwa kepada Allah SWT
b. Lebih khusyu dan sempurna dalam shalat
c. Menyambung tali silaturahmi
d. Terangkat derajatnya di hadapan manusia
51. Nabi Muhammad saw.lahir pada
a. Senin, 12 Rabiul Awwal 571 H
b. Senin 13 Rabiul Awwal 570 H
c. Jumat, 12 Rabiul Awwal 570 H
d. Senin , 15 Rabiul Awwal 571 H
52. Ayah Nabi Muhammad saw.bernama
a. Abdullah bin Auf
b. Abdullah bin Abdul Aziz
c. Abdullah bin Abdul Muthalib
d. Abdullah bin Abu Thalib
53. Saat bayi, Nabi Muhammad saw. diasuh oleh
seorang perempuan yang bernama
a. Siti Huzaifah
c. Halimatus Sa‟diyah
b. Ummi Kulsum
d. Ummi Maktum
54. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad saw diasuh
oleh
a. Abu Thalib
c. Abdul Muthalib
b. Hamzah
d. Abu Lahab
55. Nabi Muhammad saw mulai diajak berdagang oleh
pamannya ke-Syiria ketika berusia
a. 12 tahun
c. 15 tahun
b. 20 tahun
d. 25 tahun
56. Berkat kejujurannya, Nabi Muhammad saw diberi
gelar
a. Uswatun Hasanah
c. Al Amin
b. Rahmatan lil a‟lamin d. As Sidiq
57. Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul pada
usia
a. 25 tahun
c. 30 tahun
b. 35 tahun
d. 40 tahun
58. Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi rasul
ditandai dengan menerima wahyu
a. Surah al-Fatihah 1-7
c. Surah al-Falaq 1-5
b. Surah al-„Alaq 1-5
d. Surah al-Baqarah1-5
59. Setelah Nabi Muhammad saw berdakwah kepada
kaum kafir Quraisy, sikap mereka
a. biasa-biasa saja
b. ada yang menerima ada yang menolak
c. menerima semua ajakan Nabi
d. menolak semua ajakan Nabi
60. Dibawah ini sikap yang bukan merupakan sifat
dakwah Nabi Muhammad saw.adalah
a. Menyampaikan dakwah dengan ramah
b. Memaksakan kehendak untuk masuk Islam
c. Berdakwah dengan teladan yang baik
d. Berdakwah dengan Ushwatun Hasanah

   

