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Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

 

1. Pengertian al-Qur’an menurut bahasa adalah …. 

A. bacaan 

B. kalamullah 

C. tulisan 

D. kitabullah 

 

2. 

Salah satu fungsi al-Qur’an yang terdapat pada ayat tersebut adalah …. 

A. Pedoman hidup manusia 

B. Sumber hukum Islam  

C. Petunjuk bagi manusia 

D. Pengobat hati 

 

3. 

Fungsi hadis tersebut terhadap al-Qur’an adalah sebagai .… 

A. Pembatas keumuman al-Qur’an 

B. Penafsir ayat al-Qur’an 

C. Pengukuh hukum-hukum al-Qur’an 

D. Penetapan hukum yang belum ada 

 

4. Berikut ini yang termasuk cara memfungsikan al-Qur’an dan hadis dalam kehidupan 

sehari-hari adalah ....  

A. Menjadikan al-Qur’an dan hadis untuk melawan musuh-musuh Islam 

B. Menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai hujjah untuk keuntungan golongan   

C. Menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai penyelamat hidup manusia 

D. Menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi 

 

5. Pak Ahmad adalah seorang pegawai Negeri yang sangat patuh dan disiplin dalam bekerja 

mengabdi pada Negara, menurut pak Ahmad mengabdi pada Negara adalah sebagian dari 

iman, sikap pak ahmad tersebut merupakan salah satu penerapan al-Qur’an dan hadis 

dalam kehidupan ….  

A. bernegara 

B. berbangsa 

C. pribadi 

D. masyarakat 
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6. Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang harus dicintai oleh seluruh umat Islam, salah 

satu perilaku yang menunjukan kecintaan terhadap al-Qur’an adalah .... 

A. Selalu membawa al-Qur’an kemanapun pergi 

B. Meletakkan al-Qur’an pada tempat yang tertinggi 

C. Membagikan al-Qur’an ke masjid-masjid 

D. Menyediakan waktu khusus untuk mempelajari al-Qur’an  

 

7. Ayat al-Qur’an berikut ini yang mengandung tauhid uluhiyyah adalah .... 

 

 

 

 

 

8. Surat al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang mengandung tauhid rububiyyah dan uluhiyyah. 

Tauhid rububiyyah terdapat pada ayat …. 

A. 1- 3  

B. 1- 4 

C. 3 - 4 

D. 5 - 7 

 

9.   perilaku berikut ini yang yang sesuai dengan ayat tersebut adalah …. 

A. Ahmad meminta doa restu kepada kedua orang tuanya supaya selamat 

B. Hasan selalu yakin pada dirinya dalam mengerjakan soal-soal UAMBN 

C. Amir meminta bantuan dokter untuk mengobati ibunya 

D. Andi selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah 

 

10.         lafadz tersebut mengandung hukum bacaan …. 

A. Qalqalah kubra 

B. Qalqalah sugra 

C. Idgham bighunnah 

D. Idgham bilaghunnah 
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11. Berikut ini  lafadz yang mengandung hukum bacaan Ra’ tafkhim adalah …. 

 

 

 

 

 

12. terjemahan ayat tersebut yang benar adalah …. 

A. Apabila telah datang pertolongan Allah maka menanglah 

B. Apabila telah datang kemenangan atas pertolongan Allah 

C. Apabila telah datang perlindungan Allah dan kemenangan 

D. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan 

 

13. Sikap yang harus dihindari oleh setiap muslim berdasarkan isi kandungan surat al-Lahab 

adalah …. 

A. Menghalangi orang yang hendak berbuat curang 

B. Menghalangi orang yang hendak berbuat baik 

C. Meninggalkan shalat lima waktu  

D. Meninggalkan dakwah Islam 

 

14. Lafazd ayat berikut ini yang mengandung hukum bacaan ikhfa syafawi adalah …. 

 

 

 

 

 

15. Hukum bacaan mim sukun pada lafadz      adalah …. 

A. Izdhar syafawi 

B. Idgham mutajanisain 

C. Ikhfa syafawi 

D. Idgham mutamatsilain 
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16. Perhatikan potongan ayat berikut 

 

yang mengandung hukum bacaan idzhar syafawi ditunjukkan pada nomor …. 

A. 1, 3, 4 

B. 2, 4, 5 

C. 1, 3, 5 

D. 3, 4, 5 

 

17. Hukum bacaan idzhar halqi terdapat pada lafadz …. 

 

 

 

 

 

18. Ayat-ayat atau Surat dalam al-Qur’an  ada yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan 

suatu sebab atau peristiwa tertentu, berikut ini yang menjadi sebab turunnya surat al-Lahab 

adalah ….   

A. Orang-orang kafir Quraisy yang ingin bekerja sama dengan Nabi Muhammad SAW 

B. Sikap Abu Lahab yang pura-pura mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW   

C. Permulaan Nabi Muhammad SAW di bukit Shafa yang ditentang Abu Lahab  

D. Istri Abu Lahab yang suka menghasut dan memfitnah 

 

19.  hukum bacaan nun mati dan tanwin pada ayat tersebut 

berturut-turut adalah ….  

A. Ikhfa dan idgham bilaghunnah 

B. Idgham bighunnah dan idzhar  

C. Idzhar dan ikhfa 

D. Iklab dan idgham bighunnah 
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20. perintah Allah yang terdapat pada ayat tersebut 

adalah …. 

A. Bersyukur dan beribadah 

B. Berzikir dan bertaubat 

C. Berzakat dan melaksanakan shalat 

D. Bertasbih memuji Allah dan beristigfar 

  

21. Sikap toleransi dalam kehidupan beragama dijelaskan dalam surat al-Kafirun ayat .... 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

 

22. Terjemahan ayat berikut      adalah …. 

A. Aku bukanlah penyembah tuhan yang kamu sembah 

B. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah 

 

C. Katakanlah wahai orang-orang kafir 

D. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 

 

23. Peristiwa yang menjadi sebab turunnya surat al-kafirun adalah…. 

A. Ejekan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad atas kematian putranya 

B. Kedatangan pemuka kafir Quraisy yang mengajak Rasul untuk bekerja sama dalam 

segala hal 

C. Sikap orang munafik yang selalu memamerkan shalatnya 

D. Sikap orang-orang kafir yang selalu menentang Nabi 

 

24. Sikap fanatik yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir dalam surat al-Bayyinah ayat 1 – 2 

adalah…. 

A. Mereka tidak akan beriman sampai datangnya rasul terakhir dari kaum mereka 

B. Mereka tidak beriman sampai datangnya hari kiamat 

C. Mereka berkeyakinan bahwa agama merekalah yang paling benar 

D. Mereka berkeyakinan bahwa pemimpin merekalah yang paling benar 
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25. Arman adalah siswa madrasah yang pandai membaca al-Qur’an. Ketika dia menemukan 

lafazd 

  dia membacanya dengan panjang…                

A. 2-5 harakat. 

B. 2-4 harakat 

C. 3-5 harakat 

D. 6 harakat 

 

26. Berikut ini lafal yang mengandung hukum bacaan mad silah qasirah adalah …. 

A.  

B.  

C.  

D.  

 

27. Hukum bacaan yang terdapat pada lafal   adalah …. 

A. Mad lazim musaqal kilmi 

B. Mad farq. 

C. Mad iwadh... 

D. Mad arid lissukun...  

 

28. Arti kalimat yang bergaris bawah pada ayat     adalah …. 

A. barang yang berguna 

B. nikmat yang banyak 

C. terputus 

D. berkurbanlah 

 

29. Ayat berikut ini yang menjelaskan tentang sikap kepedulian sosial dalam kehidupan adalah 

….  

A.  

B.  

C.  

D.  
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30. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri pendusta agama menurut surat al-Maun adalah .... 

A. Menghardik anak yatim 

B. Berbuat ria 

C. Enggan membayar zakat 

D. Enggan menolong orang lain 

 

31. Surat al-Kautsar dan al-Maun mempunyai keterkaitan isi kandungan ayat yang sangat erat. 

Salah satu keterkaitan kedua surat tersebut adalah …. 

A. Mendidik umat Islam untuk gemar berkurban 

B. Mendidik umat Islam untuk gemar berzakat  

C. Mendidik  umat Islam untuk tidak menjadi pendusta agama 

D. Mendidik umat Islam agar memiliki kepedulian sosial 

  

32. Peristiwa hari kiamat merupakan peristiwa yang sangat menakutkan, salah satu peristiwa 

saat terjadinya kiamat menurut surat al-Qariah adalah ….  

A. Matahari dan bulan disatukan 

B. Bintang-bintang berjatuhan 

C. Gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan 

D. Bumi mengeluarkan seluruh isinya 

 

33. “Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan” kalimat tersebut adalah arti dari 

ayat …. 

A.  

B.  

C.  

D.  

 

34. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia harus diterapkan dan diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan isi kandungan surat al-Qari’ah dan az-

Zalzalah dalam kehidupan adalah .... 

A. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa amal manusia akan dipertanggung jawabkan 

B. Membangun gedung yang tahan terhadap goncangan gempa 

C. Mempersiapkan diri untuk mengatasi datangnya hari kiamat  

D. Membangun teknologi yang dapat mengatasi goncangan dahsyat 
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35. Semua orang pasti akan mengalami kerugian dalam hidupnya, kecuali orang-orang 

tertentu. Dalam surat al-Ashr orang yang tidak akan mengalami  kerugian adalah …. 

A. Orang yang bertaqwa dan saling menasehati 

B. Orang yang berilmu dan beriman 

C. Orang yang bertaqwa dan berbakti 

D. Orang yang beriman dan beramal shaleh 

 

36. Berikut ini yang bukan merupakan isi kandungan surat al-Ashr adalah …. 

A. Memanfaatkan waktu dengan baik 

B. Saling memberi nasehat kebaikan dan kesabaran 

C. Mendirikan shalat lima waktu 

D. Melakukan amal shaleh 

 

37. Salah satu contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan surat al-Alaq berikut ini adalah 

…. 

A. Gemar mencari harta kekayaan 

B. Memiliki semangat keilmuan 

C. Tidak menyia-nyiakan waktu 

D. tidak berputus asa dari rahmat Allah 

 

38.  Lanjutan hadis tersebut adalah …. 

A.  

B.  

C.  

D.  

 

39.   Terjemah hadis tersebut adalah …. 

A. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari 

kiamat 

B. seorang muslim saudara bagi muslim lainnya 

C. barang siapa membantu keperluan saudaranya, Allah akan membantu keperluanya 

D. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya 
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40. 

 Susunan  hadis yang benar adalah ….

 

A. 4, 1, 3, 2, 5 

B. 4, 5, 1, 3, 2 

C. 4, 3, 2, 1, 5 

D. 4, 2, 5, 1, 3 

 

41.   Lanjutan hadis tersebut adalah …. 

A.  

B.  

C.  

D.  

 

42. Terjemah yang benar lafadz hadis yang bergaris bawah berikut ini adalah …. 

 

A. Dan janganlah kamu merasa tak berdaya 

B. Dan janganlah kamu menjadi beban orang lain 

C. Dan janganlah kamu menyakiti orang lain 

D. Dan janganlah kamu membenci orang lain 

 

43. Susunan matan hadis yang benar  berikut ini adalah ....

 

A. 4, 5, 3, 2, 1 

B. 4, 2, 3, 5, 1 

C. 4, 3, 2, 1, 5 

D. 4, 1, 3, 2, 5 
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44. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Ibnu Asyakir, dijelaskan bahwa perilaku seorang muslim 

yang baik dalam memandang kehidupan dunia dan akhirat adalah…. 

A. Menyeimbangkan antara Kehidupan dunia dan akhirat  

B. Mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia 

C. Mengutamaakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat 

D. Kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan akhirat lebih kekal 

 

45.  

A.  

B.  

C.  

D.  

 

46. Maksud matan hadis      

A. Rasulullah memerintahkan untuk melestarikan kehidupan binatang 

B. Rasulullah melarang keras mengebiri kuda dan binatang-binatang 

C. Rasulullah melarang keras mengurung dan mengebiri binatang 

D. Rosulullah melaknat orang yang suka membunuh binatang 

  

47. Menjaga dan melestarikan alam hewani adalah kewajiban kita semua, salah satu cara 

menjaga kelestarian alam hewani adalah …. 

A. Mengoleksi hewan langka 

B. Membuat taman suaka marga satwa 

C. Merawat burung dalam sangkar yang bagus 

D. Menangkar hewan untuk ldiperjual belikan 

 

48.   

 Susunan yang benar hadis tersebut adalah .... 

A. 1, 4, 3, 2 

B. 3, 1, 2, 4 

C. 4, 3, 2, 1 

D. 3, 1, 4, 2 
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49.  

A.  

B.  

C.  

D.  

 

50. Berikut ini adalah salah satu perilaku dalam mengamalkan hadis tentang iman dan ibadah 

riwayat al-Bazari …. 

A. Melakukan amal shaleh dalam setiap kesempatan 

B. Mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari 

C. Melakukan setiap perbuatan amal dengan ikhlas 

D. Mengamalkan dzikir Laa Ilaaha illallah 

 


