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PetunjukUmum: 
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 ruang. 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
 

 وقضى ربّك أالّ تعبدوا إالّ إيّاه وبا لوالدين إحسانا إّما يبلغّن عندك الكبر أحدهما أوكالهما فال تقل أّف وال تنهرهما وقل لهما  ... .1
Lanjutan dari potongan ayat di atas yang tepat adalah… 
A. قوال سيّئا 
B. قوال قبيحا 
C. قوال حسنا 
D. قوال كريما 
E. قوال سديدا 

2. Dari ayat no 1 di atas arti mufrodat yang bergaris bawah yang tepat adalah.. 
A. Janganlah berbakti kepada kedua orang tua 
B. Jangan berkata dusta kepada kedua orang tua 
C. Janganlah menghardik kepada kedua orang tua 
D. Janganlah membentak kepada kedua orang tua 
E. Janganlah berkata ah kepada kedua orang tua  

3. Ayat Al-qur’an pada no 1 di atas terdapat dalam QS dan ayat ke… 
A. QS. Al-Isra’ Ayat 23 
B. QS. Al-Isra’ Ayat 24 
C. QS. Al-Isra’ Ayat 25 
D. QS. Al-Isra’ Ayat 26 
E. QS. Al-Isra’ Ayat 27 

4. Kandungan ayat Al-Qur’an pada no 1 di atas adalah sebagai berikut, kecuali… 
A. Berbakti kepada kedua orang tua 
B. Perintah untuk menyembah Allah 
C. Perintah untuk berbuat sopan kepada kedua orang tua 
D. Larangan berkata buruk kepada kedua orang tua 
E. Perintah untuk mengikuti semua perintah orang tua 

5. Dari ayat Al-qur’an pada no 1 di atas yang menyatakan perintah untuk menyembah kepada Allah 
Adalah … 
A. وبا لوالدين إحسانا 
B. وقضى ربّك 
C. أالّ تعبدوا إالّ إيّاه 
D.  ّفال تقل أف 
E. وال تنهر 

 …potongan ayat tersebut berisi anjuran untuk وقل رّب ارحمهما كما ربّياني صغيرا  .6
A. Berbakti  kepada kedua orang tua 
B. Berbuat baik kepada sesama 
C. Mendoakan kedua orang tua 
D. Memberikan hadiah kepada orang tua 
E. Berkata sopan terhadap kedua orang tua 

7. Potongan ayat Al-qur’an pada no 6 di atas adalah terdapat dalam QS dan Ayat ke… 
A. QS. Al-Isra’ Ayat 23 
B. QS. Al-Isra’ Ayat 24 
C. QS. Al-Isra’ Ayat 25 
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D. QS. Al-Isra’ Ayat 26 
E. QS. Al-Isra’ Ayat 27 

8. Arti dari potongan ayat pada no 6 di atas adalah sebagai berikut… 
A. “Wahai tuhanku”, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku pada waktu 

kecil. 
B. “Wahai tuhanku”, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mengasuh aku pada waktu 

kecil. 
C. “Wahai tuhanku”, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyusuiku pada waktu 

kecil. 
D. “Wahai tuhanku”, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku pada waktu 

kecil. 
E. “Wahai tuhanku”, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menemani aku pada waktu 

kecil. 
وقل رّب ارحمهما كما رّبياني صغيراوخفض لهما جناح الذّّل من الّرحمة   .9  dari ayat tersebut kata yang memiliki arti 

“dengan penuh kasih sayang” adalah... 
A. ارحمهم 
B. من الّرحمة 
C. جناح الذّل 
D.  ّوخفض لهما جناح الذّل 
E. وقل رّب ارحمهما 

وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس به علم فال تطعهما وصاحبهما فى الدّنيا معروفا واتّبع سبيل من اناب إلي ثّم إلي مرجعكم  .10
  فأنبّئكم بما كنتم تعملون  
 kandunga dari ayat tersebu,yang tepat adalah… 
A. Anjuran untuk menta’ati perintah kedua orang tua tampa memandang benar maupun salah 
B. Anjuran untuk bergaul dengan baik terhadap kedua orang tua dalam urusan agama dan duniawi 
C. Larangan taat kepada kedua orang tua 
D. Perintah taat kepada kedua orang tua 
E. Larangan taat kepada kedua orang tua jika mendurhakai Allah 

11. Kata yang bergaris bawah pada ayat Al-Qur’an no 10 di atas memiliki arti… 
A. Jika keduanya memaksamu 
B. Jika keduanya memintamu 
C. Jika keduanya menyuruhmu 
D. Jika keduanya mempercayaimu 
E. Jika keduanya meninggalkanmu 

12.  Dalam kandungan QS. luqman ayat 13-17 syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan 
sikap… 
A. Lemah dan kasih sayang 
B. Angkuh dan lemah lembut 
C. Emosi dan kasih sayang 
D. Lemah lembut dan kasih sayang 
E. Lemah lembut dan paksaan 

13. Berikut hal hal yang bisa memicu terhadap perbuatan zina, kecuali… 
A. Melihat aurat 
B. Menutup aurat 
C. Mendengarkan hal-hal yang mengundang nafsu 
D. Pergaulan bebas 
E. Berduan 

14. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk  melawan hawa nafsu dan bersungguh-sungguh untuk 
menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah disebut... 
A. Ukhuwah            
B. Mujahadatun-nafs          
C.  Sabar  
D. I’tikaf                  
E.  Dengki 

 



15. Rasulullah menyebut jihad melawan hawa nafsu sebagai jihad... 
A. Jihad yang kecil            
B. Jihad fisabilillah               
C. Jihad yang besar 
D. Tidak termasuk jihad         
E. Jihad yang agung 

16.  
أدرك  أبى هريرة عن النّبّي صلى هللا عليه وسلّم قال: رغم أنف رغم أنف رغم أنف. قيل : من يا رسول هللا ؟ قال : من عن

 أبويه الكبر أحدهما او كالهما

Lanjutan potongan hadist di atas yang tepat adalah… 

A.  يدخل الجنّة  
B. لم يدخل الجنّة 
C. لن يدخل الجنّة 
D. يدخل النّار 
E.  فلم يدخل الجنّة 

17. Kata رغم أنف memiliki arti… 
A. Celaka 
B. Sukses 
C. Hebat 
D. Sabar  
E. Santun  

18. Dalam hadis riwayat muslim kata “رغم أنف” diulang – ulang oleh rasulullah sebanyak tiga kali 
menunjukkan bahwa ….. 
A. Celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang berbakti kepada orang tua 
B. Celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada orang tua 
C. Beruntung kepada seseorang yang melawan kepada guru 
D. Berbakti kepada orang tua memiliki nilai pahala yang sangat besar 
E. Berbakti kepada orang tua sama dengan pahala jihad 

19. Hadits yang terdapat pada no 16 di atas diriwatkan oleh… 
A. البخارى ومسلم 
B.  البخارى 
C. مسلم 
D. إبن ماجه 
E. الترمذى 

20. Berikut  lima maslahah atau kepentingan yang diakui dan dihormati oleh syariat islam kecuali … 
A. Memelihara jiwa 
B. Memelihara agama 
C. Memelihara akal pikiran 
D. Memelihara kehormatan 
E. Memelihara kekayaan 

21. Nilai pahala bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup sama dengan… 
A. Nilai pahala Haji 
B. Nilai pahala Umrah 
C. Nilai pahala Shalat Fardhu 
D. Nilai pahala jihad melawan hawa nafsu 
E. Nilai pahal jihad berperang dan melawan kaum kafir 

22. Berikut Sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sebagai penghayatan dan pengamalan menurut 
isi kandungan QS Luqman ayat 13-17, kecuali... 
A. Senantiasa menjalankan shalat dan mengesakan Allah 
B. Melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, berbuat baik kepada kedua orang tua terutama ibu 
C. Membiasakan diri berbakti dan mentaati kedua orang tua dalam segala hal dan perintah untuk 

bersabar  
D. Membiaskan diri untuk berbuat baik dan mentaati orang tua sepanjang bukan berma’siat kepada 

Allah dan menyekutukannya. 
E. Anjuran untuk selalu berbuat baik dan menjalankan shalat  



فى سبيل هللا والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والّذين امنوا ولم إّن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم  .23
يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيئ حتّى يهاجروا وإن استنصروكم فى الدّين فعليكم النّصر إالّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق وهللا بما 

)  72تعملون بصير(  

                Arti dari kata yang bergaris bawah pada Ayat di atas adalah… 

A. Jika mereka memberikan pertolongan kepadamu 
B. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu 
C. Jika pertolongan datang kepada mereka 
D. Jika mereka menawarkan pertolongan kepadamu 
E. Jika kamu memberi pertolongan kepadamu 

24. Kata yang megandung makna maha melihat pada ayat di atas adalah… 
A. ميثاق 
B. النّصر 
C. جاهدوا 
D. بصير 
E. تعملون 

25. QS. Al-Anfal pada no 23 di atas menjelaskan tentang… 
A. Nafsu Mutmainnah  
B. Nafsu Lawwamah 
C. Nafsu Ammaroh 
D. Husnudz Dzan  
E. Mujahadatun Nafs 

26. Kata lain dari Mujahatun Nafs adalah… 
A. Rendah Hati 
B. Kontrol Diri  
C. Intropeksi Diri 
D. Percaya Diri 
E. Bermuka Tebal 

27. Makna dari kata الشهوات  yang tepat adalah… 
A. Hal-hal yang menjijikkan  
B. Hal-hal yang menyenagkan  
C. Hal-hal yang menyulitkan  
D. Hal-hal yang membingungkan  
E. Hal-hal yang tidak disenangi 

 
Pilihlah jawaban berikut untuk soal no 28 – 33 

A.  سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقول عن هللا عّز وجّل: أنا عند ظّن عبدى بى فليظّن بى ما شاء (رواه
 احمد )

B. ردّ  عن أبى هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم :خمس من حق المسلم على المسلم :
  التحية، وإجابة الدّعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطش اذا حمد هللا ( رواه ابن ماجه)

C.  عن أبى هريرة قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (رواه
 الترمذى)

D.  هللا عليه وسلّم : المؤمن للمؤمن كا البنيان يشدّ بعضه عن أبى موسى األشعرى قال : قال رسول هللا صلّى
 بعضا (رواه الترمذى)

E.  عن ا بن عبّاس يرفعه الى النبي صلّى هللا عليه وسلّم قال: ليس منّا من لم يوقّر الكبير ويرحم الصغير ويأمر
 بالمعروف وينهى عن المنكر (رواه احمد)
 

28. Dari beberapa hadis berikut  yang menjelaskan tentang hak atau kewajiban muslim terhadap muslim 
lainnya adalah...  

29. Hadis di atas yang menyatakan tentang ukhuwah islamiyah adalah... 

30. Dari beberapa hadis di atas pula yang menjelaskan tentang Husnuz-dzan kepada Allah adalah...  
31. Kata atau lafadz yang menunjukkan arti “bagaikan sebuah bangunan”dari beberapa hadits di atas 

terdapat pada hadis ... 



32.  Pada hadist (D) di atas perumpamaan persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya 
diibaratkan dengan... 
A. Bagaikan bangunan  
B. Bagaikan gunung  
C. Bagaikan tali yang kuat 
D. Bagaikan bumi dan langit  
E. Bagaikan hubungan keluarga 

33. Kandungan hadits pada  hadist (E) di atas yang tepat  adalah sebagai berikut, kecuali... 
A. Menyuruh untuk berbuat baik 
B. Mencegah kemungkaran 
C. Yang tua menyayangi yang lebih muda 
D. Yang muda harus menghormati yang lebih tua 
E. Perintah untuk patuh terhadap orang tua 

34. Ukhuwah islamiyah menurut isi kandungan QS Al-Hujurat adalah sebagai berikut, kecuali... 
A. Ukhuwah Diniyah 
B. Ukhuwah Wathaniyah 
C. Ukhuwah Basyariyah 
D. Ukhuwah Insaniyah 
E. Semua jawaban salah 

 وال تقربوا الّزنا إنّه كان فاحشة وساء سبيال (32)  .35
Kata yang bergaris bawah pada ayat di atas bermakna… 

A. Mendekati  
B. Keji 
C. Buruk 
D. Berat  
E. Kejam  

36. Perbuatan zina menurut Al-Qurtubi  termasuk perbuatan yang dapat … 
A. Menjerumuskan pelakunya pada neraka jahannam dan termasuk dosa 
B. Menjerumuskan pelakunya pada neraka jahannam dan termasuk dosa besar  
C. Menjerumuskan pelakunya pada neraka jahannam dan termasuk dosa kecil 
D. Menjerumuskan pelakunya pada neraka jahannam dan termasuk hal yang makruh  
E. Menjerumuskan pelakunya pada neraka jahannam dan termasuk hal yang diharamkan  

37. Kata وال تقربوا الّزنا menunjukkan bahwa perbuatan yang mendekatkan pelaku zina terhadap zina juga 
diharamkan, sebagaimana contoh berikut, kecuali… 
A. Mengumbar aurat  
B. Pikiran yang kotor 
C. Berkhalwat 
D. Berpandangan 
E. Menghindari Keramaian  

38. Hukuman bagi pelaku zina berdasarkan QS An-Nur: 2 
A. Dirajam 100 kali 
B. Dipenjara 100 kali 
C. Didera 100 kali 
D. Diasingkan 100 kali 
E. Dilempari batu 100 kali 

39. Dan hukuman bagi pelaku zina Muhshan adalah 
A. Dirajam 
B. Dipenjara 
C. Dicambuk  
D. Diasingkan  
E. Dihukum mati 

40. Potongan ayat yang menyatakan hukuman bagi pelaku zina berikut yang tepat adalah… 
A. الزانية والّزانى 
B. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 
C. كّل واحد منهما 



D. فاجلدوا كّل واحد منهما مائة جلدة 
E.  جلدةمائة  

41. Dampak negative dari perbuatan zina adalah sebagai berikut, kecuali… 
A. Menghilangkan kegelisahan dan kesedihan 
B. Nasab menjadi tidak jelas 
C. Dijahui dan dikucilkan dari masyarakat 
D. Mendapat laknat dari Allah 
E. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan 

م والظن فان الظن اكذب الحديث، والتحسسوا والتجسسوا والتحاسدوا والتدابروا والتدابروا والتباغضوا وكونوا عباد هللا.... اياك .42  
Lanjutan potongan hadist di atas yang tepat adalah… 
A. مخلصين 
B. اخوانا 
C. مؤمنا 
D. مسلما 
E. خالصا 

43. Dari hadist no 42 di atas kata yang memiliki arti “jangan mencari kesalahan” yang tepat adalah… 
A.  والتحسسوا والتجسسوا والتحاسدوا والتدابروا والتباغضوا 
B. والتحسسوا والتجسسوا والتحاسدوا والتدابروا والتباغضوا 
C. والتحسسوا والتجسسوا والتحاسدوا والتدابروا والتباغضوا 
D. والتحسسوا والتجسسوا والتحاسدوا والتدابروا والتباغضوا 
E. والتحسسوا والتجسسوا والتحاسدوا والتدابروا والتباغضوا 

 …makna kata tersebut adalah والتجّسسوا  .44
A. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain 
B. Janganlah kamu berdusta terhadap orang lain 
C. Janganlah kamu menggunjing orang lain 
D. Janganlah kamu menghina orang lain 
E. Janganlah kamu mencibir orang lain 

45. Ilmu pengetahuan dapat di peroleh dengan cara... 
A. Membaca    
B. Mendengar  
C. Melihat   
D. Bermimpi  
E. Mempraktikkan    

46. Dari hadist di bawah ini kewajiban orang muslim terhadap muslim lainnya ada… 

عن أبى هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم :خمس من حق المسلم على المسلم : ردّ التحية،  
  وإجابة الدّعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطش اذا حمد هللا ( رواه ابن ماجه)

A. Ada 4 

B. Ada 5 

C. Ada 6 

D. Ada 7 

E. Ada 8 
47. Dari hadist no 46 di atas kewajiban mendoakan orang bersin jika… 

A. Apabila ia lupa tidak membaca subhanallah 
B. Apabila ia lupa tidak membaca istighfar 
C. Apabila ia lupa tidak bersyukur 
D. Apabila ia  membaca subhanallah 
E. Apabila ia lupa membaca basmalah 

48. QS Al-kafirun diturunkan secara langsung sekaligus oleh Allah karena untuk… 
A. Menghilangkan kegelisahan Nabi Muhammad 
B. Menguatkan keimanan Nabi Muhammad 
C. Menjawab ajakan tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad 
D. Menghilangkan kesedihan Nabi Muhammad 
E. Pembelaan Allah terhadap Nabi Muhammad 



49. Dari QS Al-kafirun ayat yang menunjukkan Konsistensi dari pengabdian Nabi Muhammad dalam 
menyembah Allah yang Esa adalah… 
A. QS Al-kafirun: 1-2 
B. QS Al-kafirun: 1-3 
C. QS Al-kafirun: 4-5 
D. QS Al-kafirun: 2-3 
E. QS Al-kafirun: 3-4 

50. Terdapat pada surah apakah anjuran tentang betapa pentingnya belajar bagi ummat islam... 
A. QS Al-Alaq ayat : 1-5 
B. QS Al-Mu’minun: 1-5 
C. QS Al-Kaustar :1-5 
D. QS Al-Ikhlas: 1-5 
E. QS Al-Imron: 1-5 
 

 


