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Petunjuk Umum: 
 

1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruangan. 
 

 

Pilihlah jawaban yang paling benar! 

1. Alquran adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad yang terdiri dari sekumpulan 
surat dan ayat, memuat kisah kisah, perintah dan larangan hal ini adalah pengertian alquran menurut 
..... 
a. Imam az-Zujaj 
b. Imam Asy-Syafi’i 
c. Syeih muhammad Khudari 

d. Subkhi saleh 
e. Syeihk Muhammad abduh 

2. Dibawah ini yang termasuk dari nama lain dari Al-quran kecuali .... 
a. As shirot 
b. Al-Kitab 

c. Al-Furqon 
d. Az-zikr 

e. At-Tanzil 

3. Secara etimologi kata mukjizat adalah berasal dari isim fail a’jaza yu’jizu i’jazan yang artinya 
adalah.... 
a. Meluaskan 
b. Meyakinkan 

c. Melemahkan 
d. Mentaukidkan 

e. Meniadakan 

4. Sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan adalah 
pengertian dari  
a. Mukjizat 
b. irhas 

c. iradh 
d. Muslimat 

e. Ibadah 

5. Di bawah ini yang termasuk dari pembagian mukjizat adalah,,,, 
a. Idhafi 
b. Aulawi 

c. Musafi 
d. Adnani 

e. Hissi 

6. Mukjizat yang dapat didengar oleh mata,didengar oleh telinga, dicium oleh hidung adalah pengertian 
dari .... 
a. Mukjizat Hissi 
b. Mukjizat maknawi 
c. Mukjizat idhafi 

d. Mukjizat adnani 
e. Mukjizat aulawi 

7. Yang termasuk contoh dari mukjizat hissi kecuali 
a. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular 
b. Keluarnya air dari jeri jemari 
c. Menyembuhkan orang sakit parah 
d. Berbicara dengan hewan 
e. alquran 

8. Menyembuhkan penyakit sopak atau kusta, menyembuhkan orang buta sejak lahir dan membuat 
burung dari tanah semua ini adalah mukjizat yang dimiliki oleh.... 
a. Nabi Isa  
b. Nabi Musa 

c. Nabi ibrahim 
d. Nabi yusuf 

e. Nabi sulaiman 

9. Yang termasuk aspek kemukjizatan alquran adalah.... 
a. Gaya bahasa  
b. Penulisan  

c. Bacaan 
d. Pengkondifisian 

e. Tulisan 

 

KELAS 

X / Non IPA-T 

MATA PELAJARAN 

Al Qur’an Hadits 

BULAN/TAHUN 

Desember 2020 

WAKTU 

90 Menit 



10. Az-zikr adalah nama lain dari alquran yang berarti.... 
a. Peringatan 
b. Perbandingan 

c. Pemberitahuan 
d. Penjelasan 

e. Pelajaran 

11. Menurut bahasa alquran artinya.... 
a. Membaca 
b. Menulis 

c. Kalamullah 
d. Mempelajari 

e. Mengamati 

12. Alquran disampaikan dengan jalan mutawatir. Mutawatir artinya.... 
a. Diriwayatkan oleh orang orang terpercaya 
b. Diriwayatkan oleh orang orang yang cerdas 
c. Diriwayatkan oleh orang yang banyak 
d. Diriwayatkan oleh osahabat nabi 
e. Diriwayatkan oleh tabiin 

13. Wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surat ..... 
a. Almaidah 
b. Alfatihah 

c. Al alaq 
d. Albaqoroh 

e. Al kautsar 

14. Allah telah menurunkan alquran dan dia juga akan memeliharanya . hal ini terungkap dalam alquran 
surat.... 
a. Al-Hijr ayat 9 
b. Al kautsar 2 

c. Al imron 4 
d. Al hijr 19 

e. Al hijr 29 

15. Allah juga mengistilahkan alquran dengan alhuda yang artinya.... 
a. Petunjuk 
b. Penerang 

c. Penyakit 
d. Penyembuh 

e. Penasehat 

16. Alquran adalah nama khusus yang diberikan oleh allah kepada nabi Muhammad . hal ini adalah 
menurut pendapat.... 
a. Imam al farra’ 
b. Al asyari 

c. Az zujaj 
d. Imam hanafi 

e. Imam syafi’i 

17. Al furqon adalah nama alquran yang maksudnya pembeda antara.... 
a. Yang hak dan batil 
b. Yang islam dan kafir 
c. Yang benar dan salah 

d. A dan c benar 
e. Semua benar 

18. Menurut dr subhi alquran adalah kitab allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad Saw yang termaktub dalam mushaf-mushaf yang disampaikan dengan cara mutawatir 
yang bernilai ibadah dalam..... 
a. Melaksanakan alquran 
b. Memahaminya 
c. Membacanya 
d. Menghafalnya 
e. Melihatnya 

19. Dan berpegang teguglah kalian pada tali agama allah dan janganlah.... 
a. Mengadu domba 
b. Bercerai berai 
c. Memfitnah 

d. Mengolok olok 
e. Menggunjing 

20. Al asyari berpendapat bahwa alquran berasal dari qarana yang mempunyai arti.... 
a. Menggabungkan 
b. Petunjuk 

c. Penghimpun 
d. Hapalan  

e. Yang dibaca 

21. Mukjizat adalah sesuatu yang meyalahi kebiasaan disaertai dengan tantangan dan selamat dari 
perlawanan pengertian inim menurut ..... 
a. Manna’ al qattan 
b. Al asyari 
c. Al maturidi 

d. Az zujaj 
e. Hanafi 

22. Perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat nabi lain kecuali... 
a. Mukjizat quran kekal sepanjang masa 
b. Mukjizat nabi lain hanya ada ketika mereka diutus 
c. Semua mukjizat kekal sepanjang masa’ 
d. Jawaban a dan b benar 
e. Semua jawaban benar 

 



23. Secara garis besar yang ternasuk kandungan al-quran kecuali .... 
a. Akidah 
b. Ibadah 

c. Muamalah 
d. Hukum 

e. Nadzar’ 

24. Ditinjau dari segi etimologi aklah merupakan bentuk jamak dari khuluk yang berarti.... 
a. Perangai 
b. Tingkah laku 

c. Tabiat 
d. Budi pekerti 

e. Semua benar 

25. Di bawah ini yang termasuk sifat Al-Qur’an, kecuali ... 
a. Mujmal  b. Tafsil  c. Global  d. Detail  e. Sub bagian saja 

26. AL-Qur’an sebagai sumber  hukum ... dalam Islam. 
a. Pertama b. Kedua  c. Satu-satunya   d. Ketiga  e. Keempat 

27. Salah satu tujuan dan fungsi AL-Qur’an ialah ...  
a. AL-Qur’an sebagai pegangan untuk dibaca saja 
b. AL-Qur’an sebagai sumber hukum satu-satunya dalam Islam 
c. AL-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia 
d. AL-Qur’an sebagai pedoman hidup di Indonesia 
e. AL-Qur’an sebagai pusat kajian keilmuan sains 

28. Dalil yang menunjukkan fungsi AL-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia adalah ... 
a. Q. S Al-Baqoroh (1) 
b. Q. S Al-Baqoroh (2) 
c. Q. S Al-Baqoroh (3) 

d. Q. S Al-Baqoroh (4) 
e. Q. S Al-Baqoroh (5) 

29. Urutan sumber hukum ajaran Islam yang benar adalah ... 
a. AL-Qur’an, As-sunnah, Ijma’, Khabar 
b. AL-Qur’an, Atsar, Qiyas, Khabar 
c. AL-Qur’an, Al-Hadits, Jumhur, Tafsir 
d. AL-Qur’an, Al-Hadits, Ijma’, Qiyas 
e. AL-Qur’an, As-Sunnah, Qiyas, Ijma’ 

30. AL-Qur’an diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang bertempat 
di ... 
a. Kediaman Nabi Muhammad 
b. Gua Hiro’ 
c. Jabal Rahmah 

d. Jabal Nur 
e. Ka’bah 

31. “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai 
berai ...”  (Q.S. Ali Imron (3):103) 
Ayat tersebut menjelaskan tentang ... 

a. Keajaiban AL-Qur’an 
b. Intisari  AL-Qur’an 
c. Manfaat AL-Qur’an 

d. Kedudukan AL-Qur’an 
e. Kemuliaan AL-Qur’an 

32. Pokok-pokok isi AL-Qur’an ialah ... 
a. Akidah, Sains, sejarah, hukum, akhlaq, ibadah dan muamalah 
b. Akidah, keimanan, sejarah, tujuan hidup, hukum dan aturan 
c. Akidah, Filsafat, keilmuan masa depan, hukum, Sains dan teknologi 
d. Akidah, kepercayaan, muamalah, akhlaq, sejarah dan hukum 
e. Akidah, ilmu alam, kisah umat, akhalq, ibadah, hukum dunia dan akhirat  

33. Jamak dari kata Akidah adalah ... 
a. Aqi’id 
b. Aqo’id 

c. Aaqidah 
d. Aqiidah 

e. Aqodah 

34. Ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah ialah ... 
a. Al-Alaq 
b. Al-falaq 

c. Al-Ikhlas  
d. An-Nasr 

e. Al-‘Asr 

35.  “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” Ayat ini 
terdapat dalam Al-Qur’an, yakni pada ... 
a. Q. S Adz-Dzariyaat (54) 
b. Q. S Adz-Dzariyaat (55) 
c. Q. S Adz-Dzariyaat (56) 
d. Q. S Adz-Dzariyaat (57) 
e. Q. S Adz-Dzariyaat (58) 

36. Salah satu contoh ibadah mahiyah  ialah ... 
a. Sholat dan hukum 
b. Puasa dan haji 
c. Muamalah dan zakat 

d. Puasa dan Sedekah 
e. Sholat, puasa, haji, dan akhlaq 

 



37. Akhlaq dalam pengertian terminologis adalah ... 
a. Sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang diniati dalam hati dan dilakukan dalam tingkah 

laku hidup sehari-hari 
b. Sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-

hari 
c. Sifat yang tertanam dalam hati manusia yang muncul karena lingkungannya pada tingkah laku 

hidup sehari-hari 
d. Sifat yang tertanam dalam diri manusia yang muncul dengan niat tulus 
e. Sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam bentuk yang baik maupun 

yang buruk 
38. Tujuan diterapkannya sebuah hukum adalah ...  

a. Selamat di dunia 
b. Selamat di Indonesia 
c. Memberikan pedoman bagi umat 
d. Terhindar dari musibah dan bahaya 
e. Mempunyai hidup yang nyaman 

39. Al-Quran berisikan banyak sekali pedoman hidup bagi umat manusia yang salah satunya adalah 
sejarah/kisah umat terdahulu. Kisah umat terdahulu dijadikan sebagai ... dalam kehidupan. 
a. Suka duka 
b. Antisipasi 

c. Ibrah 
d. kekuatan 

e. Penghias 

40. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ialah ... 
a. Al-Fatihah ayat 1-5 
b. Al-Falaq ayat 1-5 

c. . At-Talaq ayat 1-5 
d. Al-‘Alaq ayat 1-5 

e. Al-Balad ayat 1-5 

41.  Al-Qur’an memberikan kelengkapan bagi kitab-kitab sebelumnya, salah satu di antaranya adalah ... 
a. Dasar-dasar Sains dan teknologi 
b. Dasar-dasar Sains dan ilmu perbintangan 
c. Dasar-dasar Sains dan sosial 
d. Dasar-dasar Sains dan ilmu faraid 
e. Dasar-dasar Sains dan perkembangan filsafat 

42.  Di bawah ini adalah contoh perilaku seseorang yang menjadikan memuliakan Al-Qur’an dalam 
kehidupan sehari-hari, kecuali ... 
a. Menghafal Al-Qur’an 
b. Membaca Al-Qur’an 
c. Merapikan Al-Qur’an 
d. Mempelajari Al-Qur’an 
e. Menaruh Al-Qur’an di lemari hingga berdebu 

43. Surat Al-Ikhlas menceritakan tentang ... 
a. Akhlaq pada Allah dan sesama manusia 
b. Beribadah kepada Allah 
c. Keesaaan Allah 
d. Hukum penciptaan manusia 
e. Ibadah dan muamalah 

44. Akhlaq Rasulullah adalah ... 
a. Sabda  
b. Baik 

c. Islami 
d. Al-Qur’an 

e. Al-Hadits 

45. Tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk ...... kepada Nya 
a. ibadah  
b. bersenang senag 

c. Istirahat 
d. malu  

e. jalan jalan 

46. segala ucapan yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw adalah pengertian dari .... 
a. hadist qouli 
b. hadist fi’li 

c. hadist takriri 
d. sunnah 

e. ijma’ 

47. sunnah adalah merupakan sumber kedudukan Islam yang ke.... 
a. 1 
b. 2 

c. 3 
d. 4 

e. 5 

48. menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Nya adalah pengetian dari... 
a. islam 
b. iman 
c. ihsan 
d. Takwa 
e. ibrah 



49. tunduk dan patuh kepada semua ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw adalah pengertian 
dari..... 
a. islam 
b. iman 
c. ihsan 
d. Takwa 
e. ibrah 

50. ayat yang terakhir kali diturunkan adalah..... 
a. al ikhlas 
b. al maidah 
c. al kautsar 
d. al insyiroh 
e. ali imron 

 

 

 
 


