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Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
 

1. Puasa pada tanggal sembilan Asyuro merupakan contoh dari sunnah ……. 
a. Sunnah qauliya 
b. Sunnah fi’liya 

c. Sunnah takririyah 
d. Sunnah shohih 

e. Sunnah hammiyah 

2. Tujuan diperintahkannya sikap menghormati terhadap orang yang berbeda pendapat adalah agar hidup 
manusia menjadi………… 
a. Tentram 
b. bahagia 
c. Seimbang 
d. Mewah 

3. Dilihat dari kejelasan maknanya, ayat Alqur’an terbagi menjadi dua yaitu ayat ........ 
a. Muhkam dan Musyabih  
b. Muhkam dan Mubham 
c. Muhkam dan Mutasyabih 
d. Muhkam dan muhakkam 

4. Ayat yang jelas maknanya disebut ayat ......................................................................................................
a. Musyabih 
b. Mubham 

c. Muhakkam 
d. Muhkam

5. Ayat yang tidak pasti arti dan maknanya disebut ayat................... 
a. Musyabih 
b. Mubham 

c. Mutasyabih 
d. Muhkam

6. Kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat adalah...... 
a. Hak rakyat 
b. Kewajiban rakyat 

c. Hak penguasa 
d. Kewajiban penguasa 

e. Kewajiaban orang awam 

7. Menghadapi orang yang berbeda pendapat dalam keyakinan, maka kita harus memiliki 
sifat......................... 
a. Tenggang rasa 
b. Keteguhan Aqidah 
c. Hidup semena mena 
d. Pedoman hidup 

 
 
 
 

 
 

8. Seluruh perkataan Nabi Muhammad SAW. Adalah pengertian Sunnah.................... 
a. Fi’liyah 
b. Hammiyah 
c. Qouliyah 
d. Taqririyah 

9. Seluruh Perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad adalah pengertian Sunnah..................  
a. Fi’liyah 
b. Hammiyah 

c. Qouliyah 
d. Taqririyah 

 

10. Berikut macam-macam jihad kecuali  
a. Jihad melawan syetan 
b. Jihad melawan hawa nafsu 

c. Jihad melawan pemerintah 
d. Jihad melawan kafir harbi 

 
 

11. Sikap Nabi Muhammad terhadap suatu kejadian baikm perbuatan atau perkataan sahabat dinamakan 
Sunnah 

12. a. Taqririyah 
b. Qouliyah 

c. Fi’liyah 
d. Hammiyah 

13. Sumber-sumber yang disepakati adalah..... 
a. Al-Qur’an, urf, sunnah dan Ijma’ 
b.  Al-Qur’an, hadist, ijma’ dan qiyas 
c.  Al-Qur’an, atsar, ijma’dan maslahah mursalah 
d.  Al-Qur’an, khobar, qiyas, Syar’u man qoblana 
e. Al-Qur’an, urf, sunnah dan Ijma’, atsar 
f.  

KELAS 
XII / Non IPA-T 

MATA PELAJARAN 
Fiqih 

BULAN/TAHUN 
Desember 2020 

WAKTU 
90 Menit 



14. Salah satu sumber yang diwahyukan adalah...... 
a. Maslahatul mursalah 
b. Syar’u man qoblana 

c. Urf 
d. Al-Qur’an 

15. Kalam Allah yang merupakan mu’jizat , diturunkan kepada nabi Muhammad yang ditulis dalam bahasa 
arab yang dimulai secara mutawatir, dimulai dari surah al-fatihah dan di akhiri ole surah an-nas dan 
membawanya bernilai ibadah. Paparan diatas merupakan.. 
a. Sudut pandang Al-Qur’an 
b. Fungsi Al-Qur’an 
c. Ruang lingkup Al-Qur’an 
d.Pengertian  Al-Qur’an 
e. Kedudukan Al-Qur’an 

16. Pengertian Sunnah secara Istilah adalah.... 
a. Perkataan, kegelisahan dan perbuatan nabi 
b. Perkataan,kelembutan dan ketetapan nabiPerkataan, kegelisahan dan perbuatan nabi 
c. Perkataan, iman dan keinginan nabiPerkataan,kelembutan dan ketetapan nabi 
d. Perbuatan, kebencian dan keinginan nabiPerkataan, iman dan keinginan nabi 
e. Perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.  

17. Sunnah berupa keinginan nabi SAW yang belum sempat dilaksanakan merupakan pengertian dari 
sunnah……….. 
a. Sunnah Qouliyah 
b. Sunnah Fi’liyah  

c. Sunnah Takririyah 
d. Sunnah Hammiyah 

e. Sunnah tarqiyah 

18.  Membiarkan dzikir dengan suara keras merupakan contoh sunnah…… 
a. Qouliyah 
b. Fi’liyah  

c. Takririyah 
d. Hammiyah 

e. Tarqiyah 

19. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi dan diantara mereka tidak ada yang berdusta disebut...
a. Hadis Masyhur 
b. Hadis Mutawatir 

c. Hadis Ahad 
d. Hadis Shahih 

20. Hadis yang tidak memenuhi standar hadis shahih dan hadis hasan adalah Hadis....................
a. Ahad 
b. Maudhu’ 

c. Dho’if 
d. Maqtu’ 

21. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh satu kelompok atau dua kelompok sahabat yang tidak 
sampai tingkat mutawatir disebut hadis....................... 
a. Maudhu’ 
b. Dho’if 

c. Hasan 
d. Masyhur 

22. Hadis yang disampaikan dan diterima dari Nabi secara perorangan dan dilanjutkan periwayatannya 
sampai pada perawi terakhir secara perorangan pula dinamakan Hadis................
a. Hasan 
b. Dho’if 

c. Shohih 
d. Ahad 

23. Pembagian qiyas yang benar adalah……. 
a. Qiyas yamini dan sufla 
b. Qiyas Aulawi, masawi dan sufla 
c. Qiyas Aulawi, adna dan yamini 
d. Qiyas Aulawi, adna dan ijma’i 
e. Qiyas Aula, musawi dan adna 
 

24. Memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak 
kemudorotan karena tidak ditemukannya dalil adalah merupakan pengertian..................
a. Istishab 
b. Maslahatul Mursalah 
c. Istihsan 
d. Saddudz dzari’ah 

25. Kewajiban mengeluarkan zakat padi karena diqiyaskan dengan zakat gandum yang hukumnya sudah 
ditetapkan oleh Hadis nabi adalah merupakan contoh……………….. 
a. Ijma’ 
b. Ijtihad 

c. Urf 
d. Qiyas 

26. Hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh orang yang adil dan dipercaya dinamakan 
hadis....... 
a. Ahad 
b. Masyhur 
c. Shohih 
d. Hasan



27. Sisa minuman burung buas, seperti sisa burung elang atau burung gagan berdasarkan ketetapan hukum 
menggunakan istihsan adalah… 
a. Najis 
b. Suci 

c. Makruh 
d. Haram 

28. Istihsan itu semacam Qiyas dilakukan karena ada kepentingan bukan berdasar hawa nafsu menurut…… 
a. Shahabi Zahiri 
b. Madzhab Syafi’i 
c. Madzhab Hanafi 
d. Shahabi Abdullah 

29. Maslahah mursalah dapat digunakan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum adalah menurut…….
a. Maliki dan Hanbali 
b. Syafi’I dan Hanafi 
c. Syi’ah dan Mu’tazilah 
d. Syafi’I dan Maliki 

30. Contoh keberlakuan hukum berupa istishab Baro’ah ashliyah adalah…… 
a. Ketidak adaan kewajiban sholat 6 waktu 
b. Persamaan begal dan mencuri  
c. Memakan harta anak yatim 
d. Bebasnya seorang dakwaan bersalah sebelum ditemukan bukti-bukti yang valid 

31. Maslah Mursalah tidak dapat dijadikan sebagai sumber hokum islam adalah menurut…. 
a. Maliki dan Hanafi 
b. Syafi’I dan Hanafi 
c. Syafi’I dan Maliki 
d. Hanafi dan Hanbali 

32. Pengertian Urf fasid adalah….. 
a. Segala sesuatu yang sudah dikenal ummat manusia yang tidak berlawanan dengan syara’ 
b. Segala sesuatu yang belum dikenal ummat manusia yang tidak mendukung syara’ 
c. Adat yang bertentangan dengan Syara’ 
d. Segala sesuatu yang sudah dikenal oleh pemimpin  yang tidak berlawanan syara’ 

33. Sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus menerus adalah pengertian.......
a. Urf 
b. Maslahatul mursalah 

c. Ijma’ 
d. Qiyas 

34. Syari’at umat-umat sebelum nabi Muhammad yang dikisahkan dalam al-qur’an ataupun hadist shahih. 
Paparan tersebut merupakan pengertian…. 
a. Syar’u man qoblana 
b. Istihsan 
c. Urf 
d. Istishab 

35. Keyakinan tidak hilang dengan munculnya keragu raguan adalah merupakan contoh metodologi
a. Istishab 
b. Istihsan 

c. Ijtihad 
d. Maslahah mursalah 

36. Pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah SAW. Adalah pengertian......
a. Syar’u man qoblana 
b. Qiyas 
c. Madzhab Sahabi 
d. Madzhab Uilama’ 

 
 
 

 

 
 

37. Hukum-hukum ijtihad adalah..... 
a. Sunnah, fardhu, mubah, haram 
b. Sunnah, fardhu, makruh, haram 
c. Sunnah, fardhu ‘ain, mubah, haram 
d. Sunnah, fardhu ‘ain, Fardhu kifayah, haram 

38. Menerima pendapat seseorang tanpa mengetahui dasar dasarnya disebut...................
a. Taqlid 
b. Talfiq 

c. Ittiba’ 
d. Taqlid 

39. Pengertian Ijtihad secara terminologi adalah................ 
a. Memperhatikan maksud syara’ dalam menetapkan hukum 
b. Mencurahkan segala kesanggupan untuk mewujudkan hukum yang terjadi 
c. Menjelaskan hukum-hukum syara’ dan nas-nas syar;i 
d. Meletakkan hukum-hukum syara’ untuk kasus yang tidak terdapat dalam kitab dan sunnah 
e. Meletakkan hukum-hukum syara’ dengan menggunkan ar-ra’yu 
 



40. Salah satu syarat-syarat mujtahid adalah.... 
a. Mengetahui seluk beluk qiyas dan dapat menerapkannya 
b. Mengetahui istihsan 
c. Mengetahui 3 kitab sebelum al-qur;an 
d. Mengetahui iptek untuk disalah gunakan 
e. Mengetahui sunnah fi’liayah saja 

41. Hukum berittiba’ kepada suatu pendapat seseorang padahal ia mengetahui bahwa pendapat tersebut salah 
adalah............... 
a. Haram 
b. Wajib 

c. Sunnah 
d. Makruh 

 41. Tidaklah pantas seorang yang menisbatkan dirinya seorang mufti sebelum ia memenuhi lima syarat, 
ungkapan ini adalah ucapan imam.........
a. Syafi’i 
b.Hanafi 

c. Ahmad bin Hanbal 
d. Malilki 

42. Berikut adalah rukun qiyas kecuali..............
a. Al-ashlu 
b. Al-far’u 

c. Mani’ 
d. Illat 

43. Macam-macam Ijma’ ada dua yaitu .....
a. Shorih dan Kinayah 
b. Shorih dan Sukuti 
c. Sukuti dan Kinayah 
d. Shorih Sirri 

 
 
 
 

 
 
 

44. Mujtahid yang mengikat diri dengan pendapat Ulama’ salaf dan mengikuti hasil ijtihad mereka disebut...
a. Mujtahid Muqoyyad 
b. Mujtahid Fil masa’il 

c. Mujtahid Fil madzhab 
d. Mujtahid mutsaqil 

45. hadist yang diriwayatkan oleh para perawi ynag banyak dan tidak mungkin bersepakat untuk melakukan 
dusta dinamakan debgan hadist.... 
a. Shohih 
b. Hasan 
c. Mashur 
d. Mutawatir 

46. Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh tetapi hal itu akan menuju hal-hal yang dilarang disebut...
a. Sadduddzara’i 
b. Urf 

c. Istihsan 
d. Istishab 

47. Perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hokum syara’ disebut…………. 
a. Wad’i 
b. Mani’ 

c. Taklifi 
d, Mahkim bih 

48. Hukum yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang untuk berlakunya susuatu 
hukum disebut………………..
a. Wad'i 
b. Taklifi 

c. Mani' 
d. Mahkum bihi 

49. Hadist yang sanadnya bersambung dan terhindar dari cacat dan illat adalah definisi hadist…….. 
a.  Maudu’ 
b. Shohih 

c. Dho’if 
d. Maqtu’ 

50. Pembukuan Al-Qur’an pada masa Khalifah Abu Bakar dan pengodifikasian hadis pada masa khalifah 
umar bin Abd. Aziz adalah contoh……………… 
a. Ijma’ 
b. Qiyas 
c. Sunnah 

d. Istihsan 
e. Maslahatul mursalah 

 
 
 


