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A. Pilihlah Jawaban yang paling benar ! 

 

1 Tafsir menurut bahasa adalah;..... 
 

 A Berkumpul 

 B Penjelasan 

 C Kembali 

 D Menyajikan 

 E menampakkan 

2 Ilmu qiroat adalah ilmu yang mempelajari tentang...  

 A Ayat ayat al-qur’an 

 B I’jazul qir’an 

 C Bacaan al-quran 

 D Tahsin al-qur’an 

 E Uslub al-qur’an 

3 Perbedaan antara tafsir dan ilmu tafsir adalah….. 

 

 A Tafsir berisi tentang penjelasan kalam, ilmu tafsir tentang pengamalan al-Qur’an 

 B tafsir berisi tentang penjelasan, ilmu tafsir berisi tentang kaidah untuk menjelaskan. 

 C Tafsir terisi tentang kaidah dalam menjelaskan, ilmu tafsir tentang prakteknya 

 D Tafsir berisi tentang hakekat kalam, ilmu tafsir tentang penjelasan 

 E Tafsir berisi tentang kaidah tafsir, ilmu tafsir tentang kaidah al-Qur’an. 

4 Ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Qur’an  dari aspek Nuzulnya, qiro’ahnya ,sebab sebab turunnya 

serta Nasikh mansukhnya .Pernyataan tersebut termasuk definisi :... 

 

 A ilmu Qiro’ah 

 B Ilmu tafsir 

 C Ilmu sababil nuzul 

 D Ilmu nasakh manshuh 

 E Ilmu tajwid 

5 Pada masa nabi Para sahabat menafsirkan al-qur’an berpegang pada... 

 A Alqur’an, penjelasan nabi, pemahaman dan ijtihad 

 B Al-qur’an, penjelasan nabi, pemahaman sahabat 

 C Alqur’an, penjelasan nabi, hadist nabi 

 D Alqur’an, penjelasan nabi, ijtihad ulama’ 

 E Al-qur’an, penjelasan nabi, dan hadist-hadist shohih 

6 Di antara para shahabat yang terkenal banyak menafsirkan al-qur’an kecuali... 

 A Empat kholifah nabi 

 B Ibnu masud 

 C Ibnu abbas 

 D Said bin jubair 

 E Ubai bin ka’ab 

7 Penafsiran ayat al-qur’an terhadap maksud ayat al-qur’an lain di sebut... 

 A Bil ro’yi 

 B Fiqih 

 C Bil ma’tsur 

 D Tafsir falsafi 

 E Semua jawaban salah 

ربك انذي خهقإقزأ باسى  8 . 

Dalam ayat di atas mengandung perintah untuk membaca, maksud membaca dalam ayat tersebut adalah... 

 A Membaca tulisan dan bentuk baku 

KELAS 
XI / PK 

MATA PELAJARAN 
Ilmu Tafsir 

BULAN/TAHUN 
Desember 2019 

WAKTU 
90 Menit 



 B Membaca al-Qur’an sebagai undang-undang kehidupan 

 C Membaca al-Qur’an dan as-Sunnah 

 D Membaca kehidupan dan alam 

 E Membaca segala yang tersurat dalam tulisan dan yang tersirat dari alam semesta 

9 

 
Ayat diatas yang digarisbawahi adalah menunujukan perintah.… 

 A PerintahTa’atkepada Allah 

 B Perintah ta’at kepada rosul 

 C PerintahTa’atkepadaUlilAmri 

 D PerintahTa’atkepada Allah danRasul 
 E PerintahTa’atkepadaRasuldanUlilAmri 
10 di mekkah berdiri perguruan tinggi ibn abbas di antara muridnya... 

 A Abu aliyah 

 B Al aswad bin yazid 

 C Imuhammad bin ka’ab 

 D Sa’id bin jubair 

 E Zaid bis aslam 

11 Di madinah ubai bin ka’ab terkenal di bidang tafsir, di antara muridnya yang terkenal adalah... 

 A Said bin jubair 

 B Masruq 

 C Mujahid 

 D Ikrimah 

 E Zaid bin aslam 

12 Di ira’ berdiri perguruan tinggi ibnu mas’ud dan banyak ulama’ yang terkenal tafsirnya adalah... 

 A Abu aliyah 

 B Zaid bin aslam 

 C Al qomah bin qais 

 D Ikrimah 

 E Muhammad bin ka’ab 

13 para tokoh terkemuka yang membukan setelah masa tabiin...  

 A Yazid bin harun assulami 

 B Abu aliyah 

 C Zaid bin aslam 

 D Al qomah bin qais 

 E Ikrimah 

ّْلُتْم  14 ا حُِ  َوَعَلْيُكم مَّ
Maksud potongan ayat tersebut adalah..... 

 

 A Tugas Rasul adalah menyampaikan 

 B Tugas kamu adalah sesuatu yang dibebankan kepada kamu 

 C Tugas Rasul adalah menyampaikan risalah 

 D Tugas seorang rasul adalah memberikan beban 

 E Tugas manusia adalah menyampaikan 

15 Pernyataan dibawah ini  Etika seorang Mufassir adalah sebagai berikut kecuali : 

 

 A Niat yang baik 

 B Perangai yang baik 

 C Jiwa mulya 

 D Penampilan baik 

 E Memahami bahasa arab dan cabangnya 

16 Termasuk syarat mufassir adalah  صحت االعتقاد    ا  artinya adalah: 

 

 A Benarnya keraguan 

 B Keyakinan yang benar 

 C Akidah yang benar 

 D Akidah yang sehat 

 E Sahnya akidah 



17 Diantara etika Mufassir adalah صحت انًقصذ   artinya adalah: 

 

 A Prilaku yang benar 

 B Akidah yang benar 

 C Sahnya iman 

 D Sahnya Islam 

 E Tujuan yang benar 

18 Al-qur’an dalam makna etimologi adalah... 

 A Bacaan dan susunan 

 B Mengumpulkan dan menghimpun 

 C Penjelasan dan mengkaji 

 D Penjelas dan menafsirkan 

 E Semua jawaban benar 

19 Al-qur’an dalam makna terminologi adalah... 

 A Kalam allah yang di turunkan kepada nabi muhammad melalui malaikat jibril dan yang membacaan 

bernilai ibadah 

 B Kalam allah yang di turunkan secara langsung kepada nabi muahammad 

 C Wahyu allah yang di turunkan kepada nabi muhammad secara ber angsur angsur 

 D Kalam allah yang di turunkan kepada nabi muhammad dan yang membacanya mendapat pahala 

 E Kalam allah yang di turunkan kepada manusia dan yang membacaanya bernilai ibadah 

20 Alasan yang melatar belakangi kemunculan tafsir bil ro’yi adalah... 

 A Logika manusia dapat digunakan untuk menemukan kebenaran 

 B Tidak semua ayat al-qur’an dijelaskan penafsiranya oleh rosulullah saw 

 C Tafsir bil ro’yi lebih sesuai dengan zaman 

 D Tafsir bil ro’yi lebih baik dari tafsir bil ma’tsur 

 E Kemampuan ulama’ dalam menafsirkan al-qur’an 

21 Benih benih kemunculan tafsir bil ma’tsur sudah ada sejak masa... 

 A Rosulullah SAW 

 B Dinasti bani ummayah 

 C Dinasti bani abbasiyyah 

 D Ibnu jarir at thobari 

 E Pe,bukaan ilmu pengetahuan 

22 Hadis yang nabi menyandarkan kepada allah...pengertian dari... 

 A Hadis nabawi 

 B Hadis  

 C Hadis qudsy 

 D Hadis taufiqi 

 E Hadis tauqifi 

23 Hadist yang rosul menerima kandungannya kemudian di jelaskan kepada manusia... pengertian dari  

 A Hadis tauqifi 

 B Hadist  taufiqi 

 C Hadis qudsy 

 D Hadis nabawi 

 E Pengertian Hadis 

24 Rosulullah SAW memahami al-qur’an dan menyimpulkannya...pengertian dari  

 A Hadist tauqifi 

 B Hadist taufiqi 

 C Hadis qudsy 

 D Hadist nabawi 

 E Pengertian hadist 

25 Di akhir ayat 190 surah al imron, manusia yang mampu melihat alam sebagai tanda tanda kekuasaan dan 

kebesaran allah, allah sebut sebagai.... 

 A Ulil amri 

 B Ulil albab 

 C Ulil azmi 

 D Ulil abwab 

 E Ulil ahbab 

26 Wahyu secara bahasa adalah.... 



 A Suara cepat 

 B Suara kilat 

 C Isyaroh cepat 

 D Isyaroh kilat 

 E Sesuatu yang samar 

27 Hadis tauqifi adalah.... 

 A Hadist yang allah turunkan kepada nabi muhammad melalui malaikat jibril 

 B Wahyu allah yang di turunkan kepada nabi muhammad secara ber angsur angsur 

 C Kalam allah yang di turunkan kepada nabi muhammad melalui malaikat jibril dan yang membacaan 

bernilai ibadah 

 D Hadist yang rosul menerima kandungannya kemudian di jelaskan kepada manusia. 

 E Rosulullah SAW memahami al-qur’an dan menyimpulkannya 

28 Hadist taufiqi adalah.... 

 A Hadist yang allah turunkan kepada nabi muhammad melalui malaikat jibril 

 B Wahyu allah yang di turunkan kepada nabi muhammad secara ber angsur angsur 

 C Kalam allah yang di turunkan kepada nabi muhammad melalui malaikat jibril dan yang membacaan 

bernilai ibadah 

 D Hadist yang rosul menerima kandungannya kemudian di jelaskan kepada manusia 

 E Rosulullah SAW memahami al-qur’an dan menyimpulkannya 

29 Kata undhuru dalam Qs yunus ayat 101, berarti... 

 A Perhatikanlah 

 B Lihatlah 

 C Pandanglah 

 D Simaklah 

 E Dengarkanlah 

30 Kata iqro’ dalam qs. Al-alaq ayat 1, berarti... 

 A Katakanlah 

 B Bacaan 

 C Ejalah 

 D Telaahlah 

 E Cermatilah 

 ...ayat tentang واوحُُا انٍ او يىص اٌ ارضعّ 31

 A Wahyu 

 B Ilham fitri kepada manusia 

 C Ilham qhorizi kepada hewan 

 D Bisikan syaiton 

 E Kabar gembira 

 ...ayat tentang واوحىً ربك انً انُحم اٌ تحذٌ يٍ انجبم بُىتا ويٍ انشجزويًا َعزشىٌ    32

 A Wahyu 

 B Ilham fitri kepada manusia 

 C Ilham qhorizi kepada hewan 

 D Bisikan syaiton 

 E Kabar gembira 

33 Ta’at kepada rasul berarti ta’at kepada Allah, karena rasul menyampaikan dari Allah. Demikian adalah 

kandunganayat Al-Qur’an :  

 A ًا ُمِبيًنا َتانً  َوِإْثم ًئا َأََتمُخُذونَهُ  بُ هم َداُهن   ِقنمطَارًا َفَل  ََتمُخُذوا ِمنمهُ  َشي م ُتمم  ِإحم ِتبمَدالَ  َزومج   َمَكانَ  َزومج   َوَآتَ ي م  َوِإنم  َأَردمتُُ  اسم
 B ( َعَلى قُ ُلوِِبِْم َوَعَلى ََسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوََلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم ُ  َخَتَم اَّللَّ

 C   ُقلم  ُهوَ  اّلل ُ  َأَحد 
 D  ََوأَِطيُعو۟ا الرَُّسول َ  ُقْل أَِطيُعو۟ا اَّللَّ
 E   َعَلى قُ ُلوِِبِمم َوَعَلى ََسمِعِهمم َوَعَلى أَبمَصارِِهمم ِغَشاَوة  َوََلُمم َعَذاب  َعِظيم ُ  َخَتَم اّلل 

34 Sumber pedoman menafsirkan al-qur’an pada masa sahabat adalah... 

 A Al-qur’an dan ijtihad 

 B Al-qur’an dan nabi 

 C Ijtihad dan pemahaman 

 D Al-qur’an dan pemahaman sahabat 

 E Al-qur’an dan penalaran 



35 Kata  فسز digunakan untuk ma’na ... 

 A Menampakkan benda 

 B Menampakkan ma’na 

 C Membuka tutup 

 D Membuka ma’na 

 E Menjelaskan ma’na 

36 

 
Kata yang bergaris bawah maksudnya adalah..... 

 A Peringatan 

 B Pelajaran 

 C Nasehat 

 D Pendidikan 

 E Usulan 

37 yang termasuk bagian dari kajian Ilmu tafsir adalah sebagai berikut, kecuali ; 

 A Ilmu  nahwu dan balagah 

 B Ilmu nasikh mansukh 

 C Tafsir 

 D Ilmu qiro’ah 

 E Ilmu sababin Nuzul 

271َآ أَها انذٍَ آيُىا كهىا يٍ طُباث يا رسقُاكى و اشكزوا هلل إٌ كُتى إَاِ تعبذوٌ ) 38 .   

Ayat diatas berisi tentang sebagai berikut, kecuali...... 

 

 A Makan makanan yang halal 

 B Giat bekerja dalam mencari harta 

 C Bekerja dengan cara yang halal 

 D Menggunakan harta untuk bekal kebahagiaan akhirat 

 E Mensyukuri hasil kerja dengan beribadah 

   إًَا َخشً هللا يٍ عبادِ انعهًاء 39

Arti ayat di atas adalah…. 

 A Takutlah kepada Ulama’ 

 B Ulama’ warisan Nabi 

 C Allah senang kepada ulam’ 

 D Takutlah kepada allah da ulama’ 

 E Takutnya ulama’ hanya kepada Allah 

40 Syarat-syarat terjemah adalah sebagai berikut kecuali..... 

 

 A Mengetahui bahasa asal dan bahasa terjemah 

 B Penterjemah harus hafal makna mufrodatnya 

 C Mengetahui karakteristik bahasa asal dan bahasa terjemah 

 D Harus ada kesesuaian ma’na antara bahasa asli dan bahasa terjemah 

 E Bentuk tarjamah harus terpisah 

41 Pembukuan tafsir dimulai sejak masa pemerintahan khalifah….. 

 A Abdul malik bin marwan 

 B Umar bin Abdul Aziz 

 C Musthafakamalataturk 

 D Ali bin AbiTholib 

 E Umar bin Khatab 

 شزح انقزأٌ وبُاٌ يعُاِ واالفصاح بًاَقتضُّ بُصّ أوإحارتّ أوَحىِ 42
Pernyataan diatas adalah pengertian .... 

 A tafsirul bayan 

 B Tafsir 

 C Ta’wil 

 D Tarjih 

 E Tafsir birro’yi 

 عهى َبحج فُّ عٍ احىال انكتاب انعشَشيٍ جهت َشونّ واسبابّ وانفاظّ ويعاَُّ واألحكاو 43
Pernyataan diatas adalah pengertian .... 



 A Ilmu tafsir 

 B Tafsir 

 C Ilmu qur’an 

 D Al-qur’an 

 E Ilmu qiro’ah 

44 Yang tidak termasuk aspek pembahasan ilmu tafsir adalah.... 

 A Bahasa Arab 

 B Nuzulul Qur’an 

 C Lafadz Al-Qur’an 

 D Tajwid 

 E Makna al-qur’an 

ا  45 ْو َص ا عَ َم َك بِ لِ
ََٰ ۚ ذ مَ  يَ ْر ِه َم بْ ى ا يسَ ِع ودَ َو اُو اِن دَ سَ ىَٰ لِ لَ يلَ عَ ائِ َر ىِي إِسْ َ ْه ب وا ِم ُر فَ يَه كَ ِر َّ َه ال ِع ُ ل

َدُونَ  ت عْ َ وا ي اوُ كَ  َو
Pengertian ayat tersebut adalah dilaknat, disiksa orang-orang kafir dari kaum bani israil dan kaumnya bani 

daud bani daud dan nabi isa oleh Allah SWT, dikarenakan mereka adalah…. 

 

 A Mereka mengingkarinabinya 

 B Mengkufuri rasul 

 C Mereka maksiat kepada Allah SWT dan melanggar 

 D Membangkan nabinya 

 E Tidak tha’at 

46 
Potonganayat هَ  ...pada ayat di atas mempunyai artiلُِع  

 A Di laknat 

 B Di adzab 

 C Di murkai 

 D Di hianati 

 E Di rahmati 

و إٌ نكى فٍ األَعاو نعبزة َسقُكى يًا فٍ بطىَّ يٍ بٍُ فزث و دو نبُا خانصا سائغا  47

 نهشاربٍُ
Maksud dari ayat diatas sebagai berikut, kecuali..... 

 A Manusia bisa mengambil pelajaran dari binatang 

 B Diantara kotoran binatang terdapat hal yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia 

 C Air susu mengandung gizi tinggi 

 D Manusia diwajibkan minum minuman yang bergizi dari binatang 

 E Binatang adalah makhluk yang difasilitaskan oleh Allah untuk kepentingan manusia. 

 اآلايت لكم هللا يبني كذلك العفو قل ينفقون ماذا يسشلونك 48
Kata yang bergaris bawah maksudnya adalah..... 

 A Pengampunan dari Allah 

 B Maaf dari orang yang didzalimi 

 C kelebihan dari yang dibutuhkan untuk hidup 

 D Memberi maaf pada orang yang berbuat kesalahan 

 E Memintakan ampun pada Allah atas orang yang elah berbuat dosa 

49 Segala sesuatu yang ada di bumi adalah ciptaan Allah, agar bermanfaat bagi manusia, yang demikian 

kandungan dari ayat.... 

 A هللا الذى سخرلكم البحرلتجري الفلك 

 B بينهما هللا الذى خلق السموات و االرض وما  

 C هوالذى خلق لكم مافى االرض جميعا 

 D الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم يايها  

 E خلقكم من نفس واحدة 

به ثمرات مختلفا الوانها الم تر ان هللا انزل من السماء ماء فأخرجنا 50    

Pada ayat di atas perintah untuk mengguanakan akal pikiran, perintah tersebut tersirat pada kalimat.... 

 A الوانها 
 B فأخرجنا به 
 C من السماء 

 D أنزل  



 

 E الم تر 


