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A. Pilihlah Jawaban yang paling benar ! 

 

ن َّلَّ يُ ْؤِمُن ِبِو َوَربَُّك أَْعَلُم ِِبْلُمْفِسِدينَ  1 ُهم مَّ ن يُ ْؤِمُن بِِو َوِمن ْ ُهم مَّ  َوِمن ْ
Terjemah potongan ayat yang digarisbawahi adalah.. 

 A Dan tuhanmu maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan 

 B Petunjuk adalah dari tuhanmu  

 C Dan tuhanmu menunjukkan orang-orang yang tahu 

 D Dan tuhanmu maha mengetahui terhadap petunjuk 

 E Dan tuhanmu menunjukkan orang-orang islam 

ا َعَبدُّتُّْ ﴿٣﴾ َوََّل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد ﴿٢﴾ ََّل أَْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن ﴿١ََي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن ﴿ ُقلْ  2 ﴾ َوََّل أَنُتْم ٤﴾ َوََّل أَََن َعاِبٌد مَّ
﴾٦﴾ َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِديِن ﴿٥َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد ﴿  

ayat tersebut menjelaskan tentang.. 
 A Berperang 

 B Jihad 

 C Toleransi 

 D Muamalat 

 E muasyarah 

 artinya adalah الظل 3

 A Cahaya 

 B Sinar 

 C Bayang-bayang 

 D Petunjuk 

 E Kesehatan 

 arti potongan ayat berikut ini yang paling benar adalah َوَلوْ  َشاءَ  ََلََعَلوُ  َساِكًنا 4

 A Kalau tuhan berkehendak bayang-bayang itu tidak akan bergerak 

 B dan jika dia menghendaki niscaya dia menjadikan tempat bayang-bayang itu 

 C Bayang-bayang terjadi karena adanya sinar matahari 

 D Manusia akan mendapat petunjuk dari adanya banyang-bayang 

 E Allah berkehandak untuk menjadikan bayang-bayang 
َ َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُونَ  5 َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اَّللَّ  ِإَّنَّ

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa… 

 A orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah saudara 

 B mukmin adalah saudara 

 C persaudaraan hanyalah orang iman 

 D hanyalah dengan keimanan bisa menjalin persaudaraan 

 E hanyalah dengan keimanan persaudaraan dapat dibangun. 

6 Allah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta Dia pula yang menetukan tempat-

tempat terbitnya agar kamu mengetahui.  َِنْي َواْلَِْسابَ  َعَدَد السِّ  apa arti ayat ini? 

 A Bilangan tahun dan bulan 

 B Bilangan tahun dan hari 

 C Bilangan tahun dan perhitungan 

 D Bilangan tahun-tahun dan bulan-bulan 

 E Bilangan syamsiyah dan qomariyah 

 :kata yang bergaris bawah artinya َوُىوَ  الَِّذي  يُ ْرِسلُ  الّرََِيحَ  ُبْشرًا 7

 A Kabar gembira 
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 B Warta berita 

 C Angin 

 D Mengutus 

 E Pemberitahuan 

ًتا   8 َماءِ  َماءً  ِبَقَدرٍ  َفأَْنَشْرَنَ  بِوِ  بَ ْلَدةً  َمي ْ  ...menurut ayat ini fungsi diturunkan air hujan dari langit adalah َوالَِّذي نَ زَّلَ  ِمنَ  السَّ

 A Menumbuhkan tanaman yang mati 

 B Menghidupkan negeri yang tandus atau mati 

 C Menyurami tanaman agar subur kembali 

 D Sumber mata air bagi manusia 

 E Sumber segala kehidupan 

9 Kata yang bergaris bawah pada soal 5 di atas, diartikan? 

 A Menurut ukuran 

 B Sesuai aturan 

 C Menurut kesepakatan                        

 D Sesuai ketentuan 

 E Berdasarkan aturan dan kesepakatan 

 … kalimat  yang bergaris bawah mengandung pengertianلَِتْستَ ُوْوا َعَلى ُظُهْورِِىْم ُُثَّ َتْذُكُرْوا نِْعَمَة رَبُِّكْم ِإَذا اْستَ َويْ ُتْم َعَلْيوِ   10

 A Ketika manusia menaiki kendaraan supaya mengendalikannya dengan teratur 

 B Ketika kita duduk diatas kendaraan hendaklah mengingatakan nikmat Allah. 

 C Jika manusia duduk diatas kendaraan hendaklah ia mengatur posisi duduknya 

 D Orang yang duduk di tempat duduk supaya sopan 

 E Posisi seseoarang dapat menentukan masa depan sesorang 

 َوالَِّذي َخَلقَ  اْْلَْزَواجَ  ُكلََّها َوَجَعَلَلُكمْ  ِمنَ  اْلُفْلكِ  َواْْلَنْ َعامِ  َماتَ رَْكُبون 11

ayat yang bergaris  bawah di atas mempunyai arti sebagai berikut... 
 A Allah menciptakan segala sesuatu 

 B Allah telah menciptakan alam semesta ini 

 C Dia telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan 

 D Dia Allah telah menciptakan berlawan jenis dari semua makhluq hidup 

 E  

12 Al-Ankabut adalah nama salah satu surat Al-Qur’an yang menempati urutan ke-29  dalam systematika 
mushaf  Al-Qur’an. Al-Ankabut artinya? 

 A Lebah 

 B Laba-laba 

 C Yang bershaf-shaf 

 D Kabut 
 E Berita besar 
13 Menyembah  sesuatu  selain Allah sama dengan menyembah berhala. Perbuatannya dinamakan syirik. 

Dalam Al-Qur’an disebutkan dengan  istilah... 
 A Dzanbun adhim 

 B Dhulmun adhim 

 C Itsmun adhim 

 D Dzanbul akbar 
 E Dlalim mubin 

14 Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 118 diterangkan bahwa menyambah berhala berarti sama dengan 
menyembah... 

 A bendamati 

 B syetan yang durhaka 

 C angan-angan kosong 

 D sesuatu  yang  hida 

 E sesuati yang tidak bermanfaat 

15 Barangsiapa yang menjadikan syetan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita 
kerugian yang nyata. Dalam bahasa Al-Qur’an kerugian yang nyata dikenal dengan istilah: 

 A حسراَن مبينا 

 B حسراَن أمينا 

 C عذاِب شديدا 

 D عليما خبريا 



 E مسيعا بصريا 

16 Berhala-berhala orang jahiliyah dalam istilah Al-Qur’an disebut… 

 A حيوان 

 B إَناث 
 C اهلوى 
 D ذكرا 

 E مادة 

 َظَهر اْلَفَسادُ  ِف  اْلبَ رّ  َواْلَبْحرِ  ِبَا َكَسَبتْ  أَْيِدي النَّاسِ  17
menurut keterangan ayat ini kerusakan di darat dan di lautan akibat dari … 

 A kejadian alam 

 B perbuatan manusia 

 C kesalahan manusia 

 D adzab Allah sebagai ujian bagi manusia 

 E alam yang sudah tidak mau bersahabat 

18 Kalimat yang bergaris bawah soal nomor 17 di atas maksudnya adalah: 
 A kehendak manusia 

 B Maksiat manusia 

 C hakikat manusia 

 D tangan manusia 

 E kekuatan manusia 

19 Kerusakan alam atau bencana di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Bentuk 
perbuatannya adalah mealiputi sebagai berikut, kecuali.. 

 A kemusyrikan 

 B penggundulan hutan 

 C kemenufikan 

 D perkelahian dan peperangan 

 E kemandulan 

20 Untuk menghindari atau mencegah timbulnya kerusakan atau bencana di darat maupun di laut, 
manusia haruslah melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali… 

 A mentaati perintah dan larangan Allah dan rasulnya 

 B mentaati peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku 

 C mendorong berbuat baik 

 D masa bodoh dengan perbuatan jahat manuasia lainnya 

 E melakukan malam shaleh 

21 Arti dari lafal سريوا adalah 

 A Berjalanlah 

 B Adakanlah perjalanan 

 C Tempuhlan 

 D Perhatikanlah 

 E Lakukanlah pengamatan 

22 Akhir dariayat QS. Ar-Rum 42 adalah … 

 A لعلكم هتتدون 
 B لعلكم يرجعون 
 C لعلكم مهتدون 
 D لعلكم يهتدون 
 E لعلكم ترجعون 
23 Menurut ayat 42 QS Ar-Rum, manusia diperintahkan supaya mengadakan perjalanan di muka bumi 

dengan tujuan supaya… 

 A menghibur melepaskan kepenatan 

 B meperhatikan dan mengambil pelajaran dari perbuatan orang terdahulu 

 C memperhatikan alam ciptaan Allah untuk agar takjub kepadanya 

 D menuntut ilmu setinggi-tingginya 

 E melakukan penilitian dan analisis temuan 



 … ayat ini terdapat dalam Al-Qur’an surat َوََّلتُ ْفِسُدوا ِفْ اْْلَْرضِ  24

 A QS. Al-a'rof: 55 

 B QS. Al-a'rof: 56 

 C QS. Al-a'rof: 57 

 D QS. Al-a'rof: 58 

 E QS. Al-a'rof: 59 

25 Maksud potongan ayat   ِِفْ اْْلَْرض  adalah َوََّلتُ ْفِسُدوا 

 A Larangan untuk membuat kerusakan dimuka bumi 

 B Mengadakan perjalanan di muka bumi 

 C Larangan membuat pencemaran lingkungan 

 D Perintah untuk mengadakan perbaikan dan kemaslahatan 

 E Perintah untuk melakukan kebajikan dan larangan berbuat kemaksiatan 

 potongan ayat ini memerintahkan supaya kita berdo'a dengan  َواْدُعوهُ  َخْوفًاَوَطَمًعا 26

 A Lemah lembut 

 B Berendah diri dan suara yang lamah lembut 

 C Sopan dan tawadu' 

 D rasa takut tidak diterima dan penuh harap untuk dikabulkan 

 E hati yang bersih khusyu' dan suara yang lembut 

َماَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  َولَِئنْ  27 ....َخَلَقُهنَّ  لَيَ ُقوُلنَّ  َواْْلَْرضَ  السَّ  

 A  ُاْلَعزِيزُاْلَعِليم 
 B العزيز العظيم 
 C العليم العزيز 
 D اْلكيم اخلبري 
 E  

28 Terjemahan dari lafal   ًُسُبل adalah: 

 A Menetap 

 B Bergerak 

 C Jalan 

 D Kegiatan 

 E Petunjuk 

.....َلَعلَُّكم ِفيَهاُسُبًل  َلُكمْ  َوَجَعلَ  29  

Sempurnakan ayat di atas! 

 A  َتَ ْهَتُدون 
 B مهتدون 

 C يهتدون 
 D حمدثون 

 E حمدثون 

30 Kata mahdan artinya? 

 A Tempat tinggal 

 B Tempat menetap 

 C Kediaman 

 D Peristirahatan 

 E Pelepas lelah 

31 Ulama yang  membedakan nikmat menjadi tiga macam adalah… 

 A Imam syafi’i 

 B Quraysh shihab 

 C Ibnu qayyim 

 D Imam malik 

 E Ibnu rusd 



32 Seseorang yang dikaruniai harta benda,maka cara mensyukurinya yang paling tepat adalah.. 

 A Membaca basmalah 

 B Menjauh diri dari sifat dendam 

 C Membaca takbir 

 D Salat 5 waktu 

 E Bersedekah 

33 Ciri-ciri orang kafir dalam QS. Shad Ayat 27 adalah….. 
 A Orang yang merusak alam 

 B Orang yang menganggap sia-sia ciptaan Allah 

 C Orang yang celaka 

 D Orang yang tidakbersyukur 

 E Orang yang sombong 

34 Menurut QS. Al-A’raf ayat 58, orang yang dianggap bersyukur adalah … 

 A orang yang pandai 

 B orang yang takwa 

 C orang yang dapat memahami tanda-tanda kebesaran Allah 

 D orang yang sabar 

 E orang yang berbuat baik 

35 Inti kandungan surat al-isra’ ayat 26 adalah 

 A keingkaran orang-orang kafir terhadap nikmat Allah 

 B azab yang pedih bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah 

 C kewajiban memberikan hak-hak orang miskin dan ibnu sabil 

 D dahsyatnya hari kiamat 

 E keindahan dan keluasan surga 

36 Kemuliaan dan kehormatan seseorang diukur dari … 

 A Banyaknya harta benda 

 B Karisma 

 C Tingginya jabatan 

 D Amal saleh 

 E Banyaknya teman 

37 Realisasi bersyukur dengan peerbuatan adalah 

 A Salat 5 waktu 

 B Membaca istigfar 

 C Menjaga hati dari sifat sombong 

 D Member nafkah keluarga 

 E Mendirikan masjid 

38 Dibawah ini macam-macan nikmat menurut Ibnu Qayim,kecuali… 

 A Nikmat dunia dan akhirat 

 B Nikmat yang diharapkan akan kehadirannya 

 C Nikmat yang Nampak dimata 

 D Nikmat yang tidak dirasakan 

 E Nikmat yang membawa sengsara 

39 Perhatikan surat Al Hujarat ayat 11 

ُهنَّ َوَّل تَ ْلِمُزوا  رًا ِمن ْ ُهْم َوَّل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخي ْ رًا ِمن ْ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قَ ْومٍ  َعَسى َأْن َيُكونُوا َخي ْ
اِلُمونَ أَنْ ُفَسُكْم َوَّل تَ َنابَ ُزوا ِِبْلْلَقاِب بِْئَس اَّلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإلميَاِن َوَمْن ََلْ يَ ُتْب فَُأولَِئَك ُىُم الظَّ   

Ayat yang di garis bawahi adalah tentang larangan.. 

 A Menghina 

 B Mengolok olok 

 C Menginjak nginjak 

 D Menfitnah 

 E Mencemooh 

40 Arti dari sifat Allah Al-Khaliq adalah 

 A Maha mengetahui 

 B Maha menciptakan 

 C Maha kaya 

 D Maha mulia 

 E Maha bijaksana 



41 Merubah kebenaran kepada yang bathil disebut; 

 A Fasad 

 B Maksiat 

 C Rekayasa 

 D Fasid 

 E taat 

  رغم انفو ُثّ رغم انفو ُثّ رغم انفو قيل من َي رسول هللا قال من أدرك والديو عند كرب أحدمها او كليهما ُثّ َل يدخل اَلّنة  42

kandungan hadist di atas adalah sebagai berikut... 

 A wajibnya taat pada kedua orang tua 

 B mengikuti jejak langkah kedua orang tua 

 C kedua orang tua sebagai ikutan dalam kehidupan 

 D mengikuti orang tua adalah sebuah kewajiban 

 E taatnya anak kepada orang tua adalah diharapkan 

43 arti teks hadist yang digarisbawahi adalah ... 

 A Celaka 

 B Rugi 

 C Sengsara 

 D Bahagia 

 E Berhasil 

44 ٖٔ   ٌ ٌٌ َعِظي ۡسكَ  ىَُظۡي َُّ ٱىّشِ ِه  ِإ َْيَّ ََل تُۡشِسۡك ثِ ٱللَّ جُ َ٘ َيِعُظُٔۥ  َيَٰ ُٕ َٗ ۦِٔ   ُِ ِلِۡثِْ َََٰ إِذۡ  قَبَه ىُۡق َٗ   
arti ayat yang digarisbawahi adalah sebagai berikut 

 A Kedholiman itu adalah syirik 

 B Larangan untuk berbuat syirik 

 C Anjuran berbuat syirik 

 D Syirik itu adalah perbuatan dosa 

 E Perbuatan dosa menyebabkan syirik 

45 Berikut ini ayat yang menerangkan larangan syirik... 

 A  ۡإِذ ُِ ِلِ َٗ َََٰ ِٔ قَبَه ىُۡق َ٘ َيِعُظُٔ  ۦۡثِْ ُٕ َْيَّ ََل تُۡشِسۡك ثِ  ۥَٗ جُ ِه ٱَيَٰ َُّ  للَّ ۡسكَ ٱِإ ٌ   ىّشِ ٌٌ َعِظي ىَُظۡي  

 B  ۡقُو  َ٘ ُ ٱُٕ ٔأََحدٌ  للَّ  

 C ب ََ َُ ٱ إَِّّ ُْ٘ ٍِ ۡؤ َُ َٗ  ۡى  ٌۡۚۡ ۡيُن َ٘ َِ أََخ ح  فَأَۡصِيُح٘اْ ثَۡي َ٘ َ ٱ تَّقُ٘اْ ٱإِۡخ َُ  للَّ ٘ َُ ٌۡ تُۡسَح   ٓٔىَعَيَُّن

 D ٌُٖ ْۡ ٍِ َٗ  ِٔ ُِ ثِ ٍِ ِ يُۡؤ ِٔ  ۦٍَّ ُِ ثِ ٍِ ِ َلَّ يُۡؤ ٍَّ  ٌُٖ ْۡ ٍِ ٌُ ثِ  ۚۦۡ َٗ َزثَُّل أَۡعيَ َِ ٱَٗ ۡفِضِدي َُ   ٓٗ ۡى

 E  ََل َّىَٰ ه ٱتَۡقَسثُ٘اْ  َٗ ُ  ىّزِ َصب َء َصجِيٗٗل  ۥإَِّّٔ َٗ ِحَشٗخ 
َُ فََٰ   َٕٖمب

46  َُ ٘ َُ ٌۡ تُۡسَح َ  ىَعَيَُّن َٗ ٱتَّقُ٘اْ  ٱللَّ  ٌۡۚۡ ۡيُن َ٘ َِ أََخ ح  فَأَۡصِيُح٘اْ  ثَۡي َ٘ َُ  إِۡخ ُْ٘ ٍِ ۡؤ َُ ب ٱۡى ََ   إَِّّ
arti ayat yang digaris bawahi pada ptongan ayat di atas sebagai berikut 

 A Hedaklah kamu Ishlah 

 B Hendaklah kamu damai 

 C Hendaklah kamu berperang 

 D Hendaklah kamu bermusuhan 

 E Hendaklah kamu mengingkari janji 

َ ٱ تَّقُ٘اْ ٱَٗ  47 َُ  للَّ ٘ َُ ٌۡ تُۡسَح ىَعَيَُّن  hubungan potongan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah 

 A Takwa dan persaudaraan adalah sama 

 B Takwa dan persaudaraan tidak ada hubungan 

 C Takwa dan persaudaraan erat sekali 

 D Menjalin persaudaraan adalah bagian dari takwa 

 E Takwa merupakan bagian dari persaudaraan 

ِ َِّّضب ٍء  48 ٍِّ ََل َِّضب ء   َٗ  ٌۡ ُٖ ْۡ ٍِّ ًٍ َعَضىَٰ  أَُ يَُنُّ٘٘اْ َخۡيٗسا  ۡ٘ ِ قَ ٍِّ   ً ۡ٘ ُْ٘اْ ََل يَۡضَخۡس  قَ ٍَ َِ  َءا ب ٱىَِّري َٖ أَيُّ
يََٰ 

ََل تََْبثَُزٗاْ ثِ  َٗ  ٌۡ اْ أَّفَُضُن  ٗ ُز َِ ََل تَۡي َٗ  
َِّه ُٖ ْۡ ٍِّ َِّ َخۡيٗسا  ِته ٱَعَضىَٰ  أَُ يَُن ثَۡعدَ  ۡىفُُض٘قُ ٱٌُ صۡ ِلِٱثِۡئَش  ۡۡلَۡىقََٰ

ِِۚۡ ٱ َََٰ ي ٌۡ  ۡۡلِ ِ ىَّ ٍَ َٗ ٌُ ئَِل ُٕ
ىََٰ  ْٗ ُ َُ ٱيَتُۡت فَأ ٘ َُ ِي

ٔٔ ىظََّٰ  
kandungan potongan ayat yang diaris bawahi adalah... 

 A Larangan mengejek orang lain 

 B Larangan membantah  

 C Larangan menghina 

 D Larangan mengolok-olok 



 
 

 

 E Larangan menyelidiki kesalahan orang lain 

49   ِ ٌۡ ِعْدَ ٱللَّ ُن ٍَ َُّ أَۡمَس  إِ
اْۚۡ  ٘ قَجَب ئَِو ِىتَعَبَزفُ َٗ ٌۡ ُشعُ٘ٗثب  ُن َجعَۡيََْٰ َٗ أُّثَىَٰ  َٗ ِ ذََمٖس  ٍِّ ُنٌ  ب ٱىَّْبسُ  إَِّّب َخيَۡقََْٰ َٖ أَيُّ

يََٰ 

ٌٌ َخجِيس  ٖٔ  َ  َعِيي َُّ ٱللَّ ٌۡۚۡ إِ ُن   أَۡتقَىَٰ
kandungan potongan ayat yang diaris bawahi adalah... 

 A Orang yang paling baik takwanya  

 B Orang yang paling baik imannya 

 C Orang yang paling baik ibadahnya 

 D Orang yang baik menurut penilaian Allah adalah orang yang bertakwa 

 E Orang yang paling mulya menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya 

ب 50 َٖ أَيُّ
َِ ٱ يََٰ  ُْ٘اْ  ىَِّري ٍَ َِ  ۡجتَِْجُ٘اْ ٱَءا ٍِّ ِِّ ٱَمثِيٗسا  َُّ ثَۡعَض  ىظَّ ِِّ ٱإِ ََل يَۡغتَت  ىظَّ َٗ َٗ ََل تََجضَُّض٘اْ  ه   ٌ إِۡث

 َٗ  ُۡۚٓ٘ َُ تُ ٕۡ ۡيٗتب فََنِس ٍَ  ِٔ ٌَ أَِخي ٌۡ أَُ يَۡأُمَو ىَۡح َۚۡ ٱ تَّقُ٘اْ ٱثَّۡعُضُنٌ ثَۡعًضبۚۡ أَيُِحتُّ أََحدُُم َُّ  للَّ َ ٱإِ ٌ   للَّ ِحي اة  زَّ َّ٘ تَ

ٕٔ 

Kandungan ayat di atas adalah ... 

 A Larangan buruk sangka 

 B Larangan husnu dhon 

 C Larangan mencari kesalahan orang lain 

 D Larangan bersikap jelek kepada orang lain 

 E Larangan membuat orang marah 


