
ULANGAN KENAIKAN KELAS
AL QURAN HADITS KELAS 3 MI

I. Berilah tanda silang (x ) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benarl

1. Surah aI-Qori’ah menceritakan tentang kejadian…
a. bencana alam  c. perang saudara 
b. turunnya Dajal d. hari kiamat

2.
Lafal tersebut terdapat dalam Surah aI-Qori’ah Ayat……
a.2  c.4
b.3 d.5

3. Surah al-Qori’ah terdiri atas ...…………ayat.
a.11 c.9 b.10 d. 8

4. Pada han kiamat, manusia digambarkan seperti……
a. anai-anai yang bertebaran
b. kartas yang beterbangan
c. bulu yang berhamburan
d. pohon yang diterpa angin

5. Surah at-Tin terdiri atas ............ ayat.
a.7 c.9
b.8 d.10

6.
Lafal tersebut terdapat dalam Surah at-Tin Ayat………………
a. 2 c.4
 b. 3 d. 5

7.

Susunan ayat yang benar dan lafal tersebut adalah……………..
a. 1—3—6—5—2—4  c. 4—2—6—1—3—5 
b. 4—1—2—3—6—5  d. 4—1—3—5—2—6

8. Kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah………………
a. bernyawa  c. berakal
b. berkelompok d. berkembang biak

9. Agar tidak menjadi manusia yang hina, kita harus………………
a. mengikuti amarah
b. beriman dan beramal saleh
c. sering bertapa
d. tidak pernah salat

10.

Lafal tersebut terdapat dalam Surah at-Tin Ayat……………
a.2 c.4
b.3 d.5



11. Berikut ini adalah nama lain dari surah Al Fatihah yaitu ....
a. ummul kitab c. Al Hadiy
b. Al Surhán d. Al Asa 

12. Orang  Surah Al Fatihah dinamakan juga”As Sab’ul  matsani” karena…
a. ayatnya ada 7
b. merupakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang
c. merupakan permulaan Al Quran 
d. Cerminan dari seluruh isi Al Qur’an

13.

Artinya tunjukkanlah kami kejalan…
a. yang sempurna  c. yang diridhoi
b.yang lurus d. yang benar

14.
Terjemahan ayat tersebut adalah...
a. Yang Maha Penyayang, Maha Pengasih
b. Yang Mahakaya, Maha Pengasih
c. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang
d. Yang Maha Pengasih, Maha Pemberi 

15. Jika imam selesai membaca Surah aI-Fatihah, makmum membaca...
a. tahmid c. amin 
b. tahlil d. tasbih

16. Kita selalu berlindung dan jalannya                               artinya…
a. orang yang tersesat
b. orang yang kikir
c. orang yang dimurkai
d. orang yang telantar

17. Lafal basmalah diucapkan ketika…
a. akan memulai aktivitas
b. mengakhiri aktivitas,
c. melihat hujan
d. mendengar bencana alam

18.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa...
a. Allah penguasa tunggal
b. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan
c. Allah selalu menepati janji-Nya
d. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah

19. Berikut ini yang termasuk perbuatan bukan syirik adalah...
a. beriman kepada Allah swt
b.pergi kerumah dukun dan mempercayainya
c. mempercayai tuhan ada tiga 3
d. memberi sesaji pada pohon

20. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah karena Allah bersifat…
a. Ahad  c. Al Aiim



b. Ash Shamadu d. Al Bashiir
21. Menyakini ada makhluq yang setara dengan Allah termasuk ...

a. fasik c. munafiq
b. kafir d. siyrik

22. Ketika rani lupa tidak membawa uang jajan, maka sikap Saiful adalah...
a. menyuruh pulang ambil uang
b. melaporkan pada gurunya
c. mengejeknya karena pelupa
d. membagi makanan dengan rani

23. ridho melihat reno kesakitan karena kakinya tersandung batu pada saat bermain 
dengan teman-temannya, maka sikap ridho  yang baik adalah ...
a. menertawakan
b. segera meninggalkan
c. ikut teriak - teriak minta tolong
d. segera menolongnya membawa kerumah, untuk segera diobati

24. Panjang Mad Tabi’I adalah…harakat
a. empat c. dua 
b. tiga d. satu

25. Mad tabi’I yang diikuti huruf hamzah, tetapi tidak dalam satu kalimat disebut  
adalah…
a. Mad Tabi’i c. Mad Wajib Munfasil 
b. Mad Jaiz Munfasil d. Mad layyin

26. Mad tabi’I yang diikuti huruf hamzah,  dalam satu kalimat disebut  adalah…
a. Mad Tabi’i c. Mad Wajib Munfasil 
b. Mad Jaiz Munfasil d. Mad layyin

27. Mad Far’i berarti………..
a. pokok c. lanjutan 
b. penting d. cabang

28. Mad wajib Muttasil wajib dibaca panjang  yang panjangnya…harakat
a. tiga c. empat
b. dua d. lima

29. Rosulullah membenci orang yang… 
 a. bersaudara c.  bermusuan
b. berpendapat  d. kejahatan

 
30. Sebelum lafal                          adalah ...

a.                     b.                      c.                     d.

II. lsilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Yang dimaksud dengan hari kiamat ialah...
2. Gambaran gunung-gunung ketika hari kiamat terjadi ...
3. Surat Al Qoriah Menerangkan Tentang ...



4.                                                                                                                                                        
Lafal tersebut terdapat dalam surah … dan ayat ke...

5. Tiga nama lain surah Al Fatihah ialah...
6. Yang dimaksud Allah itu Esa ialah...
7. Huruf mad itu sebanyak… yaitu...
8. Yang dimaksud mad tabi’i adalah...
9. Mad Jaiz munfasil adalah...
10. Tiga hal menjaga persaudaraan yaitu...

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Bagaimana keadaan manusia ketika terjadi kiamat ?
Jawab ______________________

2. Tuliskan surah al fatihah ayat 4 beserta  artinya!
Jawab ______________________

3. Siapakah orang-orang yang tidak mendapat kehinaan?
Jawab ______________________

4. Hadits tentang persaudaraan tersebut diriwayatkan oleh siapa?
Jawab ______________________

5. Bagaikan apa hubungan mukmin satu dengan yang lainnya?
 Jawab ______________________


