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Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
 

1.        
 
Bunyi ayat di atas adalah.... 
a. Watakunul jibalu kal ihnil manfus  c. Watakunul jibalu kal’ihnil manfusy 
b. Watakunul jibaalu kal’ihnil manfuusy  d. Watakunul jibaalu kal ihnil manfuusy 
 

2.  
 
 
Arti ayat di atas adalah.... 
a. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya 
b. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya 
c. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan 
d. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah 
 

3. Lanjutan ayat di atas adalah.... 
 
a.        c.  
 
 
 
b.        d.  
 
 

4. Surat Alam Nasyrokh (Al-Insyiroh) ayat 4 adalah.... 
 
a.        c.  
 
 
 
b.        d.  
 
 

5. Di dalam kehidupan ini kita banyak menghadapi kesulitan, namun kita harus yakin bahwa di balik kesulitan 
pasti ada kemudahan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Insyiroh ayat.... 
a. 3   b. 4    c. 5   d. 6 
 

6. Dalam ilmu tajwid kita mengenal istilah waqof, yang berarti..... 
a. Tempat keluarnya huruf    c. Tanda panjang bacaan 
b. Tanda berhenti     d. Tanda memantul 
 

7.                              adalah tanda waqof..... 
 
a. Lazim  b. mutlak   c. jaiz   d. mujawwaz 
 

8.  
 
 
Jika anda membaca ayat di atas dan menemui tanda waqof sepoerti tersebut, maka….. 
a. lebih baik berhenti b. terus lebih utama c. harus berhenti d. berhenti lebih utama 
 

PETUNJUK UMUM: 
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab. 
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat. 
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. 
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir/ hitamkan 

jawaban yang benar. 



9. Jika anda menemui tanda waqof seperti tertera pada lafadz di atas, maka…. 
a. harus berhenti  b. lebih baik berhenti c. tidak boleh berhenti d. boleh berhenti boleh terus 
 

10. Percaya bahwa suatu saat nanti alam semesta ini akan mengalami kehancuran total adalah pengertian dari… 
a. iman kepada Allah    c. iman kepada kitab-kitab Allah 
b. iman kepada hari akhir    d. iman kepada Rosul Allah 
 

11. Kapan hari kiamat itu datang? Tidak ada seorangpun yang tahu. Yang jelas hari kiamat itu pasti datang. Hal 
ini dijelaskan dalam firman Allah...... 
a. Surat Al-Haj ayat :7    c. Surat Al-a’rof ayat : 187 
b. Surat Al-Baqarah ayat: 185   d. surat Lugman ayat : 33 
 

12. Bukti secara aqli (menurut dalil agli) bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi adalah…. 
a. terjadi gelombang sunami   c. adanya perang nuklir antar warga 
b. terjadi tanah longsor    d. terjadi gempa bumi 
 

13. Selain hari kiamat, ada beberapa nama yang bukan nama lain hari kiamat, yaitu…. 
a. Yaumul Mizan  b. Yaumul Mahsyar c. Yaumul Jaza;  d. Yaumul Hisab 
 

14. Setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Isrofil, maka manusia dibangkitkan dari kubur. 
Peristiwa ini disebut dengan.... 
a. Yaumul Ba’ats  b. Yaumul Taghobun c. Yaumul Hisab d. Yaumul Mizan 
 

15. Di alam akherat nanti manusia akan mengalami berbagai peristiwa, antara lain adalah Yaumul Mizan yang 
artinya.... 
a. Hari perhitungan  b. Hari kebangkitan c. Hari penimbangan amal d. Hari penggiringan 
 

16. Di antara golongan manusia yang akan memperoleh kehidupan yang memuaskan (surga) adalah.... 
a. Orang-orang yang fasik    c. Orang-orang mukmin dan beramal sholeh 
b. Orang-orang yang munafik   d. Orang-orang kafir 
 

17. Orang yang beriman kepada hari akhir memandang kehidupan dunia ini merupakan.... 
a. Tempat untuk mencapai kemakmuran   c. Tempat untuk menempuh harta kekayaan 
b. Jalan untuk mencapai kehidupan akherat yang abadi d. Jalan untuk mempersiapkan keinginannya 
 

18. Qona’ah adalah merasa cukup atau puas dengan apa yang dimiliki. Yang bukan merupakan ciri-ciri orang 
yang bersifat qona’ah adalah.... 
a. Menerima dengan ikhlas apa yang dimiliki 
b. Menerima dangan sabar semua ketentuan Allah 
c. Menyadari bahwa Allah melebihkan rizki kepada sebagain hambaNya 
d. Menerima dengan pasrah setiap keadaan tanpa berusaha 
 

19. Meskipun penghasilannya tidak terlalu tinggi, Pak Sukri selalu merasa cukup dengan apa yang diperolehnya. 
Dia hidup tentram dengan anak istrinya. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa Pak Sukri memiliki 
sifat... 
a. Tawadluk b. Tasammuh   c. Qona’ah  d. Pasrah 
 

20. Suatu sikap yang saling menghargai antar sesama manusia disebut.... 
a. Simpati  b. Toleransi   c. Demikrasi  d. Gotong royong 
 

21. Berikut ini yang bukan manfaat sikap toleransi adalah.... 
a. Saling hormat menghormati   c. Tercipta ketentraman hidup 
b. Terjadi perpecahan    d. Terhindar dari berselisih faham 
 

22. Toleransi berfungsi sebagai pengikat persaudaraan yang harus dilakukan kecuali dalam hal.... 
a. Ibadah  b. Gotong royong c. Mendirikan bangunan d. Menolong dalam kebaikan 
 

23. Akhlak manusia terhadap lingkungan hidup dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut, kecuali.... 
a. Mengadakan reboisasi    c. Menebang hutan secara liar 
b. Mengadakan lomba bersih desa   d. Menjaga kelestarian alam 
 

24. 1. bumi semakin panas   3. adanya hujan asam 
2. mencairnya es di kutub selatan  4. menimbulkan cacad pada keturunan 
Manakh yang menjadi akibat pencemaran udara…. 
a. 1,2,3  b. 2,3,4    c. 1,3,4   d. 1,2,4 
 

 
 
 
 
 



25. Adanya lubang ozon pada lapisan stratosfer disebabkan oleh... 
a. Semakin meningkatnya gas CO2 yang lepas ke udara 
b. Semakin meningkatnya gas SO2 yang lepas ke udara 
c. semakin meningkatnya gas CFC yang lepas ke udara 
d. Semakin meningkatnya gas CO yang lepas ke udara 

26. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk akhlak kepada binatang adalah... 
a. Memberi makan dan minum yang cukup 
b. Menggunakan pisau yang tajam jika menyembelihnya 
c. Memberi beban yang berat kepada gajah pengangkut kayu dari hutan 
d. Memberi istirahat kepada sapi pembajak sawah 
 

27. Penebangan hutan dan berburu secara liar termasuk perbuatan... 
a. Mensyukuri nikmat Allah   c. Memanfaatkan karunia Allah 
b. Mengkufuri nikmat Allah   d. Usaha memperoleh kesejahteraan 
 

28. Pada hari ketujuh setelah kelahiran putranya, pak Darto mengadakan tasyakuran denagn menyembelih dua 
ekor kambing, kemudian dibagobagikan kepada tetangganya. Pak Darto berarti telah melaksanakan sunnah 
Rosul yaitu... 
a. Qurban  b. Aqiqoh   c. Shodaqoh  d. Hadiah 
 

29. 1. keadaan hewan tidak cacat 
2. berjumlah 2 ekor 
3. pada hari ke 10, 11, 12, 13 Dzulhijah 
4. pada hari ke 7 setelah kelahiran anaknya 
5. daging hewan dimasak dahulu sebelum dibagikan 
Dari beberapa pernyataan di atas yang menjadi ketentuan aqiqoh adalah... 
a. 1,2,3,4  b. 1,2,4,5   c. 2,3,4,5  d. 1,3,4,5 
 

30. Diantara hikmah atau keutamaan aqiqioh antara lain adalah.... 
a. Untuk menunjukkan status sosial di mata masyarakat  
b. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT 
c. Mengangkat martabat keluarga di mata masyarakat 
d. Agar mendapat sanjungan dari masyarakat 
 

31. Menyembelih hewan tertentu pada hari Raya Idul adha dan hari Tasyrik disebut Qurban. Perintah 
berqurban dijelaskan dalam firman Allah... 
a. S. Al-Fiil ayat 2  b. S. Al-Ma’un ayat 3  c. S. Al-Kautsar ayat 2    d. S. Al-Qodar ayat 3 
 

32. Berikut ini adalah hewan yang syah untuk dijadikan Qurban, yaitu... 
a. Sapi, kambing, kerbau, ayam, unta  c. Sapi, kerbau, kambingm domba, unta 
b. Kambing, domba, sapi, kerbau, kuda  d. Ayam, kambing, kuda, sapi, unta 
 

33. Bagi orang berqurban karena bernadzar, maka ketentuannya adalah... 
a. Tidak boleh memakan dagingnya    
b. Boleh makan dagingnya asalkan sudah dimasak 
c. Boleh makan sebagain dagingnya 
d. Boleh makan dagingnya asal tidak lebih dari 1/3 bagian 
 

34. Berkunjung ke tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah dengan syarat tertentu guna memperoleh 
rodlo Allah adalah pengertian dari..... 
a. Umroh   b. Haji   c. Thowaf  d. Sa’i 
 

35. Perintah melaksanakan ibadah haji dijelaskan dalam firman Allah... 
a. S. Al-Isro’ ayat 23     b. S. Al-Baqoroh ayat 183 c. S. Al-Imron ayat 97 d. S. A—Taubah ayat 103 
 

36. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada waktu ibadah haji, jika tidak dilaksanakan maka hajinya tidak 
syah adalah pengertian dari.... 
a. Rukun haji  b. Wajib haji  c. Syarat haji  d. Sunnah haji 
 

37. Jama’ah haji melakukan wukuf di Arofah pada tanggal... 
a. 8 Dzulhijah  b. 9 Dzulhijah  c. 10 Dzulhijah  d. Hari Tasyrik 
 

38. Berikut ini yang tidak termasuk syarat sa’i adalah.... 
a. Sa’i dilakukan beriringan dengan thowaf  c. Sa’i dilakukan setelah thowaf 
b. Sa’i dilakukan sebanyak 7 kali   d. Sa’i dilakukan setelah thowaf 
 

 
 
 
 
 



 
39. Jama’ah haji yang tidak dapat melaksanakan hadir di Muzdhalifah, maka.... 

a. Hajinya tetap syah tapi harus membayar dam c. Hajinya harus diulang 
b. Hajinya tidak syah    d. Hajinya tidak mabrur 
 

40. Berikut ini yang bukan larangan bagi jama’ah haji laki-laki adalah... 
a. Memakai masker     c. Memakai pakaian yang berjihad 
b. Memakai wangi-wangian   d. Memakai alas kaki yang menutup mata kaki 
 

41. 1. Memusyawarahkan pembagian harta waris 
2. Memandikan jenazah 
3. Mengkafani jenazah 
4. Mensholati jenazah 
5. Mengkuburkan jenazah 
6. Membangun kubur 
Hal-hal yang tidak termasuk kewajiban terhadap jenazah yaitu nomor... 
a. 1, 2  b. 3, 4    c. 5, 6   d. 1, 6 
 

42. Berikut ini yang tidak berhak memandikan jenazah perempuan, yaitu... 
a. Sesama perempuan b. Pak modin  c. Anak laki-lakinya d. Suaminya 
 

43. Cara mengkafani jenazah laki-laki maupun perempuan sama saja, hanya saja bila jenazahnya laki-laki maka 
sebaiknya dikafani dengan.... 
a. 1 lembar kain kafan b. 3 lembar kain kafan    c. 2 lembar kain kafan d. 5 lembar kain kafan 
 

44. Pada waktu solat jenazah secara berjama’ah, jika jenazahnya perempuan maka posisi imam berada pad.... 
a. Sejajar kepala  b. Sejajar perut  c. Sekjajar kaki  d. Sejajar bahu 
 

45.  
 
 
Lafadz di atas adalah bacaan.... 
a. Niat sholat jenazah laki-laki   c. Niat sholat jenazah perempuan 
b. Doa sesudah takbir ke 3    d. Doa sesudah takbir yang ke 4 
 

46. Adapun cara mengkuburkan jenazah apabila tanahnya gampang longsor atau berpasir, maka.... 
a. Dibuatkan liang lahat disebelah kiblat  c. Dibuatkan liang lahat disebelah timur 
b. Dibuatkan lobang tengah saja   d. Dibuatkan liang lahat ditengah 
 

47. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka perintahan Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rosyidin. Kholifah yang 
pertama adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Beliau memperoleh gelar As-Shidiq disebabkan... 
a. Orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isro’Mi’roj 
b. Orang yang selalu bersifat jujur 
c. Salah satu sahabat Nabi yang paling dekat 
d. Ornag yang pertama kali masuk Islam 
 

48. Berikut ini yang bukan gelar Kholifah Umar adalah... 
a. Abu Haris  b. Al-Faruq  c. Amirul Mukminin  d. Syaiful Islam 
 

49. Gelar Dzun Nurain diberikan kepada Kholifah.... 
a. Abu Bakar  b. Umar  c. Ustman   d. Ali 
 

50. Hasil yang dicapai oleh Kholifah Ali Bin Abi Tholib adalah.... 
a. Memberantas nabi palsu    c. Menghentikan kekacauan 
b. Membukukan Al-Qur’an    d. Menetapkan penghitungan tahun hijriyah 
 
 


