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A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d
di depan jawaban yang paling benar !
1.

Al Insyirah adalah salah satu Surat Al Qur’an
yang diturunkan di kota ....
a. Mekah
c. Madinah
b. Mesir
d. Yaman

2.

Surat Al- Insyirah terdiri dari ....
a. 8 ayat
c. 9 ayat
b. 10 ayat
d. 7 ayat

3.

4.

Arti dari ayat
adalah ....
a. tempat yang paling rendah adalah dunia
b. yang memberatkan punggungmu
c. dan Kami tinggikan bagimu sebutan
(nama)mu
d. karena sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan
Arti dari lafazh
a. kesulitan
b. kemudahan

6.

Beban yang dimaksud dalam surat Al Insyirah adalah ....
a. dakwah Nabi Muhammad saw
b. perdagangan Nabi Muhammad saw
c. ibadah Nabi Muhammad saw
d. kehidupan Nabi Muhammad saw

7.

Hukum mejaga kebersihan adalah ....
a. fardhu kifayah
c. wajib
b. sunnat muakad
d. fardhu ain

8.

Istilah bersuci / menjaga kebersihan dalam
Islam, disebut ....
a. tazkiyah
c. taharah
b. nazafah
d. zakat

9.
a.
b.
c.
d.

adalah ....
c. keagungan
d. kehadiran

artinya adalah ....
maka bersihkanlah badanmu
maka bersihkanlah kedua wajahmu
maka bersihkanlah lingkunganmu
maka bersihkanlah keluargamu

10. Untuk menjaga keseimbangan dan mengisi
5.

Maksud dari ayat
adalah
....
a. jika manusia telah selesai salat, maka
berdo’alah
b. jika manusia telah selesai mengerjakan
suatu
urusan,
maka
segeralah
mengerjakan urusan lainnya
c. jika manusia sudah selesai mengerjakan
urusan dunia, maka kerjakanlah urusan
akherat
d. jika manusia beribadah, maka
beribadahlah secara total dan maksimal
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rohani dapat melalui ....
a. menjaga lingkungan dan tempat tinggal
b. olahraga teratur dan makanan bergizi
c. dzikir dan beribadah keapada Allah SWT
d. istirahat dan tidur secukupnya

11.
a.
b.
c.
d.

artinya ....
Allah itu indah ,menyukai keindahan
Allah itu baik, menyukai kebaikan
Allah itu mulia, menyukai kemuliaan
Allah itu bersih, menyukai kebersihan

12. Yang tidak termasuk kebersihan jasmani ....
a. badan
c. tempat
b. pakaian
d. perkataan

22. Contoh shalat sunat rawatib muakkad ….
a. sebelum subuh
c. sebelum magrib
b. sesudah subuh
d. sesudah ashar

13. Ketetapan Allah SWT pada zaman ‘azali

23. Shalat sunat yang waktunya tidak terikat

disebut ….
a. qada
b. qadar

oleh shalat fardhu disebut shalat ….
a. rawatib
c. munfarid
b. muakkad
d. nawafil

c. qadi
d. taqdir

14. Ketetapan Allah swt yang sudah terjadi

disebut ….
a. qadar
b. ikhtiar

24. Shalat sunah yang dikerjakan secara sendiri

disebut ....
a. nawafil
b. munfarid

c. nasib
d. tawakkal

15. Ketetapan Allah swt yang tidak dapat diubah

disebut takdir….
a. azali
b. mubram

c. muakkad
d. jamaah

25. Shalat yang dilaksanakan dalam rangka

memohon petunjuk dari Allah SWT adalah
shalat ....
a. tahajud
c. istikharah
b. khusuf
d. istisqo

c. hakiki
d. Muallaq

16. Berikut

adalah bentuk takdir mubram,
kecuali….
a. kelahiran
c. kematian
b. harta kekayaan
d. perjodohan

26. Shalat sunat yang paling utama dan sangat

dianjurkan melaksanakannya ...
a. dhuha
c. tahajud
b. istikharah
d. witir

17. Yang tidak termasuk contoh takdir muallaq

....
a. kepandaian
b. kekayaan

27. Shalat gerhana matahari disebut dengan ....

c. kematian
d. Kesehatan

a.
b.

18. Usaha

manusia dalam mencapai suatu
tujuan, dinamakan ….
a. ikhtiar
c. ikhtilaf
b. tawakkal
d. tabah

shalat lail
shalat kusuf

c. shalat idaini
d. shalat istikharah

28. Waktu utama pelaksanaan shalat tahajud ....
a. pada waktu awal malam
b. pada waktu pertengahan malam
c. 1 / 3 akhir malam
d. sesudah isya sebelum subuh

19. Menyerahkan

sepenuhnya kepada Allah
sesudah kita berusaha disebut ….
a. sabar
c. tabah
b. tawakal
d. pasrah

29. Shalat yang tujuan utama pelaksanaannya

agar segera diturunkan hujan disebut ....
a. shalat jenazah
c. shalat mutlak
b. shalat istisqa’
d. shalat duha

20. Ayat Al Quran yang berkaitan dengan Qada

dan Qadar antara lain ....
a. Q.S. Al Baqarah ayat 183
b. Q.S. Al Ahzab ayat 38
c. Q.S. An Nisa ayat 18
d. Q.S. At Taubah ayat 10

30. Takbir

pada rekaat pertama setelah
membaca do’a iftitah ketika shalat idul fitri
sebanyak.... kali
a.
sebelas
c. tujuh
b.
sembilan
d. lima

21. Shalat sunah yang mengiringi shalat fardu

disebut shalat ....
a. rawatib
b. muakkad

c. munfarid
d. nawafil
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