SOAL LATIHAN PRA UJIAN SEMESTER GANJIL 2014
1. Mengimani semua kitab-kitab Allah swt. yang telah diwahyukan kepada para rasul termasuk
rukun iman yang ...
a. kesatu
b. kedua
c. Ketiga
d. keempat
2. Iman Kepada Kitab Allah SWT,memiliki arti:
a. percaya dan yakin Allah SWT telah menurunkan kitab suci
b. mau melaksanakan ajaran dalam kitab suci
c. setiap ajaran Allah SWT adalah benar dan wajib diamalkan
d. jawaban a, b, c benar
3. Kitab-kitab Allah yang wajib diketahui dan diimani oleh setiap muslim berjumlah...
a. 1
b3
c. 4
d. 5
4. Kitab Taurat adalah wahyu Allah swt yang diturunkan kepada nabi...
a. Ibrahim a.s.
b. Musa a.s.
c. Isa a.s.

d. Daud a.s.

5. Kitab-kitab Allah swt. yang diturunkan kepada para nabi dan rasul merupakan ” hudan lin nas
artinya
a. petunjuk bagi manusia
c. pelaksana manusia
b. keimanan manusia
d. bacaan bagi manusia
6. Shuhuf berasal dari kata shahifah yang artinya ialah...
a. firman-firman Allah swt.
c.lembaran wahyu Allah swt.
b. kumpulan wahyu Allah SWT
d. berita tentang keagamaan
7. Firman Allah SWT yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul ditulis secara lengkap
dalam satu kesatuan serta sudah dibukukan secara berurutan disebut...
a. Firman
b. Kitab
c. Shuhuf
d. Wahyu
8. Surat Al Quran pada waktu wahyu yang pertama kali turun adalah
a. Q.S. Al Fatihah : 1 – 7
b. Q.S. Al Baqarah : 183
b. Q.S. Al Alaq : 1 – 5
d. Al Maidah : 3
9. Al Qur’an ialah kitab Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk semua
manusia selama kurang lebih
a. 24 tahun
b. 20 tahun
c. 23 tahun
d. 22 Tahun
10. Jenis shalat sunnat yang dilaksanakan secara tidak berjamaah adalah :
a. Ied Adha
b. Kusuf
c. Khusuf

d. Rawatib

11. Berikut hal-hal yang harus dilaksanakan pada shalat Iedul Fitri, kecuali :
a. Takbir 7 kali pada rakaat 1
b. Khutbah dilakukan sesudah shalat
b. Takbir 5 kali pada rakaat ke 2
d. dilakukan sebanyak 4 rakaat
12. Shalat Iedul Adha dilaksanakan pada tanggal :
a. 1 Syawal
b. 10 Dzulhijah

c. 10 Syawal

d. 13 Dzulhijah

13. Apabila terjadi gerhana matahari kita disunnahkan melaksanakan shalat :
a. Khusuf
b. Tahajud
c. Kusuf
d. Witir

14. Sedangkan shalat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon turunnya hujan disebut :
a. Suhuf
b. Istiqo
c. Istiqoroh
d. Khusuf
15. Shalat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah kecuali :
a. Rawatib
b. Tahiyatul masjid
c. Istiqoroh

d. Tarawih

16. Shalat sunnat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan sesudah atau sebelum shalat fardhu
disebut shalat :
a. Muakad
b. Rawatib
c. Rawatib Muakad
d. Munfarid
17. Yang tidak termasuk salat sunnat rawatib muakad adalah
a. Sesudah shalat subuh
c. Sebelum shalat dzuhur
b. Sesudah salat magrib
d. Sesudah salat dzuhur
18. Shalat sunnat yang dilakukan untuk menghormati mesjid adalah salat
a. Tahiyatul Ulla
b. Rawatib
c. Tahiyatul Masjid

d. Muakad

19. Sedangkan shalat yang dilakukan agar kita dapat mendapat petunjuk dari Allah SWT adalah
a. Istiqo
b. Munfarid
c. Istigosah
d. Istiqorah
20. Sujud yang dilakukan karena ayat sajdah dalam Al Qur’an disebut sujud...
a. Tilawah
b. Sahwi
c. Sajdah
d. Syukur
21. Sujud tilawah disebut juga sujud...
a. syukuran
c. pengganti

b. bacaan

d. penghormatan

22. Berikut ini yang merupakan sebab dilaksanakannya sujud sahwi ialah...
a. ragu-ragu dalam salat
c. lupa bacaan salat
b. mendapat nikmat
d. mendengar ayat sajdah
23. Apabila seseorang teringat merasa kelebihan rakaat dalam salat, maka hendaknya mengerjakan
sujud sahwi...
a. sebelum salam
c. sebelum duduk akhir
b. sebelum sujud akhir
d. sesudah salam
24. Apabila kita memperoleh suatu nikmat dari Allah SWT, maka disunnahkan kita melakukan
sujud...
a. sahwi
b. tilawah
c. syukur
d. nikmat
25. Sujud syukur dilakukan sebanyak...
a. satu kali
b dua kali

c. tiga kali

d. empat kali

26. Bacaan diatas adalah bacaan sujud...
a. tilawah
b. sahwi

c. syukur

d. nikmat

27. Sedangkan bacaan diatas dibaca takkala kita
a. Memdapat musibah / bencana
b. Mendengar / Membaca ayat sajdah

c. Mendapat nikmat dari Allah SWT
d. Lupa rakaat pada shalat

28. Ayat Al Qur’an yang berisi tentang perintah puasa adalah Q.S. :
a. Al Baqarah : 185
b. Al Maidah : 73
c. Al Baqarah : 183

d. At Taubah: 103

29. Niat dan mampu menahan diri dari yang membatalkan puasa termasuk ..... puasa
a. Sunnah
b. Wajib
c. Rukun
d. Syarat
30. Yang tidak termasuk jenis puasa wajib adalah
a. Qada
b. Kifarat

c. Ramadhan

d. Arafah

31. Puasa yang wajib dikerjakan karena melakukan hubungan suami isteri di siang hari pada bulan
ramadhan disebut puasa
a. Arafah
b. Qada
c. Nadzar
d. Kifarat
32. Sedangkan puasa yang dilaksanakan karena terkabulnya permohonan kita disebut puasa :
a. Arafah
b. Qada
c. Nadzar
d. Kifarat
33. Puasa yang Asyura dilaksanakan waktu
a. 6 hari di bulan syawal
b. Tanggal 10 bulan muharram

c. Pertengahan ramadhan
d. 11, 12, 13 Dzulhijah

34. Waktu yang tidak termasuk dilarang melaksanakan puasa adalah :
a. 1 syawal
b. Hari Tasyrik
c. 10 Dzulhijah

d. Hari jum’at

35. Hikmah melaksanakan puasa antara lain, kecuali :
a. Dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT
b. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama
c. Melatih manusia untuk senantiasa berbuat sabar
d. Terciptanya hidup hemat dan sederhana
36. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah....
a. Abdul Malik bin Marwan
b. Muawiyah bin Abu Sofyan

b. Walid bin Abdul Malik
d. Umar bin Abdul Aziz

37. Masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh....
a. Muawiyah bin Abu Sofyan
c. Walid bin Abdul Malik
b. Abdul Malik bin Marwan
D. Hisyam bin Abdul Malik
38. Cendikiawan Islam dibidang ilmu tafsir adalah....
a. Ibnu Abbas
b. Ibnu Sina
c. Ibnu Sahal

d. Ibnu Rusyd

39. Pusat pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia berpusat dikota
a. Kairo
b. Mesir
c. Cordova

d. Damaskus

40. Panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat yaitu:
a. Abdul Malik bin Marwan
c. Umar bin Abdul Aziz
b. Thariq bin ziyad
d. Walid bin Abdul Malik
41. Khalifah Bani Umayyah yang bergelar Al Faruq II adalah....
a. Abdul Malik bin Marwan
c. Umar bin Abdul Aziz
b. Yazid bin Muawiyah
d. Walid bin Abdul Malik
42. Kota yang terkenal dengan julukan kota seribu malam adalah....
a. Mekah
b. Madinah
c. Bagdad

d. Yunani

43. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat
berarti, kecuali dalam bidang
a. Kedokteran
b. Sastra
c. Politik
d. Sejarah
44. Sikap yang mencerminkan rendah hati tidak angkuh disebut :
a. Tawakal
b. Qanaah
c. Tawadhu

45. Ayat Al Quran diatas berisikan tentang :
a. Perintah melaksanakan shalat
b. Bersikap rendah hati dalam kehidupan

d. Istiqoamah

c. Perintah berbuat kebajikan anatar sesama
d. Berbakti kepada orang tua

46. Ayat Al Quran pada soal 45 terdapat dalam Surat :
a. Al Furqon ayat 63
c. Al Baqarah : 183
b. Ali Imran ayat 10
d. Al Isra ayat 27

47. Yang tidak isi kandungan ayat diatas ;
a. Larangan berbuat boros
b. Sifat setan selalu ingkar

c. Boros perbuatan setan
d. Setan menyukai orang sombong

48. Yang termasuk huruf syamsyiah :
a. ع ف ن ذ

c.

b.

رصثط

d.

فخزظ
جحغب

49. Hukum Al Qamriyah disebut juga dengan istilah :
a. Idgham bigunnah

b. Idzhar Qamariyah

b. Ikhfa Qamariyah

d. Idgham bilagunnah

50. Yang termasuk contoh Al Syamsyiah :
a. 
b. 



c. 
d. 

