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PENILAIAN AKHIR SEMESTER 
MADRASAH ALIYAH NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO 

Tahun Pelajaran 2020/2021 

      
 
 
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. Perhatikan QS. Al-Furqon: 67 berikut! 

ِلَك قـََواًما  َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوْ اَملْ ُيْسرُِفوا َوملَْ يـَْقتـُُروْ ا وََكاَن بـَْنيَ ذَٰ
Salah satu sifat, karakter dan kepribadian yang dimiliki oleh Ibadurrohman menurut ayat di atas adalah.... 
A. Membelanjakan hartanya secara wajar (tidak isrof dan tidak iqtar) 
B. Membelanjakan hartanya secara tidak wajar (isrof dan iqtar) 
C. Membelanjakan hartanya secara berlebihan (isrof dan iqtar) 
D. Menafkahkan hartanya dengan sangat hemat sekali 
E. Menafkahkan hartanya dengan tidak berlebihan dan tidak isrof 

2. Perhatikan QS. Al-Isro’: 26 berikut! 

ِبيِل َوَال تـَُبذِّْر تـَْبِذيْـ رًا  َوآِت َذا اْلُقْرَىبٰ َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَّ
Terjemah kalimat yang bergaris bawah pada ayat tersebut adalah.... 
A. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang boros 
B. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros 
C. Janganlah kamu termasuk orang yang mubadzir 
D. Janganlah hartamu dihambur-hamburkan 
E. Janganlah kamu boros dan tabdzir dalam hartamu 

3. Berdasarkan QS. Al-Isro’:26, kita diperintahkan untuk memberikan harta (infaq) kepada tiga golongan, 
yaitu.... 
A. Fuqoro’, orang miskin, dan ibnu sabil 
B. Kerabat dekat, faqir, dan orang miskin 
C. Kerabat dekat, orang miskin, dan ibnu sabil 
D. Ibnu sabil, faqir, dan orang miskin 
E. Faqir miskin, ibnu sabil dan fi sabilillah  

4. Dalam QS. Al-Isra’ : 27 dinyatakan bahwa, pemboros adalah saudara-saudara syaitan. Maksud dari 
bersaudara pada ayat tersebut adalah … 
A. satu keluarga 
B. persamaan sifat-sifatnya 
C. saling membutuhkan 
D. saling bekerja sama 
E. saling mempengaruhi 

5. Perhatikan QS. Al-Isro’: 27 berikut! 

َياِطِني ۖ    ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَّ
Arti harfiyah dari potongan ayat di atas adalah, "sesungguhnya para pemboros itu ....". 
A. pengikut setan 
B. sama dengan setan 
C. saudara setan 
D. keluarga setan 
E. teman setan  
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6. Perhatikan QS. Al-Isro’: 29 berikut! 

 َوَال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَىلٰ ُعُنِقكَ  َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َحمُْسورًا 
Makna kata yang bergaris bawah pada ayat tersebut adalah.... 
A. Tanganmu diikat di lehermu 
B. Tanganmu mencekik lehermu 
C. Tanganmu mengikat lehermu 

D. Tanganmu terbelenggu di lehermu 
E. Tanganmu menyentuh lehermu 

7. Maksud dari perumpamaan kata bergaris bawah di bawah ini adalah… 

  َوَال َجتَْعْل َيَدكَ  َمْغُلوَلًة ِإَىلٰ ُعُنِقكَ 

A. Pemalas 
B. Dermawan 

C. Kikir  
D. Pemurah 

E. Berempati 

8. Maksud kandungan dari potongan ayat di bawah ini adalah … 

 َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط 
A. Jangan menengadahkan tangan 
B. Jangan mengulurkan tangan 
C. Jangan terlalu banyak memberikan bantuan 
D. Jangan boros dalam mengeluarkan harta 
E. Jangan suka meminta minta 

9. Membelanjakan harta tidak pada tempatnya dan untuk hal yang tidak dibutuhkan adalah termasuk 
tindakan…. 
A. Infaq 
B. Tabdzir 

C. Bakhil 
D. Iqtar 

E. Ihsan 

10. Perhatikan QS. Al-Qashash: 79 berikut! 

َ لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِيتَ قَاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ  نـَْيا  َفَخرََج َعَلٰى قـَْوِمِه ِيف زِيَنِتِه ۖ◌  قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْحلََياَة الدُّ
 َعِظيمٍ 
Contoh prilaku yang terdapat pada ayat tersebut adalah.... 
A. Syaja’ah 
B. Qona’ah 

C. Takabbur 
D. Ridho 

E. Istiqomah  

11. Perhatikan QS. Al-Qashash: 81 berikut! 

َِّ َوَما َكاَن ِمَن   َتِصرِينَ َفَخَسْفَنا بِِه َوِبَدارِِه اْألَْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن ا اْلُمنـْ  
Kandungan ayat tersebut adalah....  
A. Qarun berjalan di hadapan kaumnya dengan membanggakan diri  
B. Allah menenggelamkan Qarun beserta semua kekayaannya  
C. Sikap manusia terhadap kemegahan dan kekayaan Qarun  
D. Orang-orang ahli ilmu tidak terpukau oleh kemewahan Qarun  
E. Kesadaran manusia akan jalan Allah setelah melihat kisah Qarun 

12. Berdasarkan QS. Al-Qashash: 81, bencana yang dialami Qarun adalah....  
A. air bah yang dahsyat 
B. gempa bumi dan tsunami 
C. tenggelam di laut 

D. dibenamkan ke dalam bumi  
E. gunung meletus 

13. Ketika Allah membinasakan Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi, maka tidak ada seorangpun 
yang dapat menolongnya. Ayat di bawah ini yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah … 

A.  ُيـَْبُسُط الّرِْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن عِ َباِدِه َويـَْقِدر َ َّ ْألَْمِس يـَُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ ا ِ  َوَأْصَبَح الَِّذيَن َمتَنـَّْوا َمَكانَُه 

B.  َِّ َوِبَدارِِه اْألَْرضَ َفَخَسْفَنا بِِه  َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن ا  

C.  ٌَر لَِمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا َوَال يـَُلقَّاَها ِإالَّ  الصَّاِبُرون َِّ َخيـْ  َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َويْـَلُكْم ثـََواُب ا

D.  َِفَخرََج َعَلٰى قـَْوِمِه ِيف زِيَنِته 
E.  ٍلَ ْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِيتَ قَاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيم َ نـْيَا   قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْحلََياَة الدُّ
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14. Qarun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi karena . . . 
A. kekayaan dan ketampanannya 
B. tidak menyantuni dlu`afâ’ 
C. sombong dan serakah 
D. mendukung Fir’aun 
E. mengaku sebagai Tuhan 

ٌر ِمَن اْلَيِد الُسْفَلى ...رواه البخاري .15  الَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ
Maksud dari kata yang bergaris bawah pada hadits di atas adalah.... 

A.  ْةقَ فِ نْ مُ ال  
B.  َةلَ ائِ الس  
C.  َةلَ ائِ الع   
D.  ْةفَ رِ املش   
E.  ْةمَ لِ سْ مُ ال  

16. Harta yang dimiliki seorang muslim sesungguhnya terdapat bagian bagi fakir miskin dan kaum dhu'afa'. 
Maka wajib bagi muslim untuk mengeluarkan harta yang menjadi hak mereka. 
Ayat yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah.... 

A.  َِوآَتى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىبٰ َواْليَـَتاَمٰى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيلِ  َوالسَّائِِلَني َوِيف الّرِقَاب  
B.  ٌَر لَِمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا َوَال يـَُلقَّاَها ِإالَّ  الصَّاِبُرون َِّ َخيـْ  َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َويْـَلُكْم ثـََواُب ا

C. َوَال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَىلٰ ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َحمُْسورًا 

D. ِلَك قـََواًما  َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوْ اَملْ ُيْسرُِفوا َوملَْ يـَْقتـُُروْ ا وََكاَن بـَْنيَ ذَٰ

E.  ٍلَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِيتَ قَاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيم َ نـْيَا   قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْحلََياَة الدُّ
17. Terjemah yang tepat untuk petikan ayat di bawah ini (QS. Al Baqoroh: 177) adalah … 

 َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأسِ 
A. Orang-orang yang berduka ketika mengalami kesempitan dan penderitaan 
B. Dan orang orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan 
C. Dan Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan kelaparan 
D. Dan salah satu bentuk sabar adalah tahan terhadap penderitaan 
E. Orang orang yang senantiasa sabar ketika mendapat kesulitan 

18. Perhatikan QS. Al-Baqarah: 155 berikut! 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَْوِف َواْجلُوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنـُْفِس َوالثََّمرَاِت  ِر الصَّاِبرِينَ  ۗ◌ َولَنَـبـْ َوَبشِّ  
Perilaku yang diperintahkan dalam ayat tersebut adalah.... 
A. Bersyukur atas segala bencana yang menimpa. 
B. Tidak lari dari perintah jihad dijalan Allah. 
C. Sabar menghadapi segala ujian dan cobaan. 
D. Tidak gentar menghadapi musuh Allah. 
E. Rendah hati menerima ketentuan AIlah.  

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَْوِف َواْجلُوِع َونـَْقٍص مِ َن اْألَْمَوالِ  َواْألَنـُْفِس َوالثََّمرَاتِ  .19  َولَنَـبـْ

Arti kata yang bergaris bawah pada ayat tersebut adalah... 
A. Ketakutan  
B. Kelaparan 
C. Kekurangan harta 
D. Kekurangan jiwa 
E. Kekurangan buah-buahan 
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20. Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 155, Allah akan memberikan berbagai macam ujian dan cobaan kepada 
manusia, kecuali.… 
A. Rasa takut 
B. Kelaparan 

C. Kekurangan harta 
D. Kekurangan jiwa 

E. Rasa malu 

21. Apabila kita tertimpa musibah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat…. 
A. Istirja’ 
B. Istinja’ 

C. Istighfar 
D. Istighotsah 

E. Istikbar  

22. Selama mengarungi kehidupan dunia, manusia pasti akan tertimpa musibah. Kalimat yang diperintahkan 
untuk diucapkan ketika kita tertimpa musibah adalah.… 

A. احلمد  رب العاملني 
B. استغفر هللا العظيم  
C. إ  وإ اليه راجعون  

D. ال حول وال قوة اال  العلي العظيم  
E.  وحبمدهسبحان هللا  

23. Di bawah ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang salah satu sikap orang-orang yang 
sabar dalam menghadapi musibah, yaitu…. 

A.  َِر الصَّاِبرِين ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَْوِف َواْجلُوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنـُْفِس َوالثََّمرَاِت ۗ◌  َوَبشِّ   َولَنَـبـْ
B.   َإِلَْيِه رَ اِجُعون َّ َِِّ َوِإ  َّ  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـُْهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإ
C.   َأُولَِٰئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرِِّْم َوَرْمحٌَة ۖ◌  َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْهَتُدون 
D.   َلُونَّ ِيف أَْمَواِلُكْم َوأَنْـُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِمَن الَّذِ يَن َأْشرَُكوا أًَذى لَتـُبـْ

 َكِثريً ا

E.  ِِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمور  َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ ذَٰ
24. Perhatikan QS. Al-Baqoroh: 157 berikut! 

 أُولَِٰئَك َعَلْيِهْم َصَلَواتٌ  ِمْن َرِِّْم َوَرْمحٌَة ۖ◌  َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْهَتُدون
Makna kata yang bergaris bawah pada ayat tersebut adalah.... 
A. Sholawat 
B. Sholat 

C. Doa 
D. Keberkahan 

E. Keberuntungan 

25. Makna yang benar pada potongan ayat berikut adalah… 

ِر الصَّاِبرِينَ    َوَبشِّ

A. Orang-orang sabar bergembira 
B. Bergembiralah wahai orang-orang yang sabar 
C. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar 
D. Kegembiraan untuk orang-orang yang sabar 
E. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar 

26. Perhatikan QS. Ali Imron: 186 berikut! 

َلُونَّ ِيف أَْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِمَن الَّذِ   ۚ◌ يَن َأْشرَُكوا أًَذى َكِثريًا لَتـُبـْ
ِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ   َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ ذَٰ

Berdasarkan ayat tersebut, manusia akan diuji oleh Allah dalam…. 
A. Harta dan jiwanya 
B. Jiwa dan raganya 

C. Harta dan keluarganya 
D. Jasmani dan rohaninya 

E. Harta bendanya 

لعبد حىت يرتكه ميشي على االرض وما عليه خطيئة .27  فما يربح البالء 
Salah satu hikmah cobaan sesuai dengan makna hadits di atas adalah . . . . 

A. Mendapat keberuntungan 
B. Mendapat keberkahan 
C. Mendapatkan ganti yang lebih baik 

D. Salah satu cara menghapus dosa 
E. Mempunyai kepribadian 
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28. Orang yang paling berat ujian dan cobaan hidupnya adalah . . . . 
A. Qarun 
B. Fir`aun 

C. Para Nabi  
D. Faqir Miskin 

E. Pemimpin 

29. Secara garis besar sebagian ulama’ mengklasifikasi sabar menjadi .…  
A. 5 macam 
B. 4 macam 

C. 3 macam 
D. 2 macam 

E. 1 macam 

  . . . . disebut juga dengan lafadz/kalimat     إ  وإ اليه راجعون .30

A. Istikbar 
B. Istinja’ 

C. Istighfar 
D. Istighotsah 

E. Istirja’ 

31. Perhatikan QS. Ar-Rum: 41 berikut!  

 َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ  لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 
Arti dari ayat yang bergaris bawah tersebut adalah.... 
A. Telah nampak kerusakan di seluruh muka bumi oleh tangan-tangan manusia 
B. Telah nampak berbagai macam kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia  
C. Telah nampak kerusakan akibat tangan-tangan manusia di darat dan di laut 
D. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia 
E. Kerusakan yang ada di darat dan di laut semua dikarenakan ulah tangan manusia  

32. Contoh prilaku manusia yang sesuai dengan kandungan QS. Ar-Rum: 41 adalah.... 
A. Illegal loging 
B. Menjaga kelestarian lingkungan 
C. Swasembada pangan 
D. Penanaman seribu pohon 
E. Penangkaran satwa langka 

33. Perhatikan QS. Ar-Rum: 41 berikut!  

 َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 
Menurut ayat di atas, kerusakan yang terjadi di muka bumi baik di darat maupun di laut adalah disebabkan 
oleh.... 
A. Faktor alam 
B. Pencemaran lingkungan 
C. Polusi udara 
D. Perbuatan tangan manusia 
E. Ulah tangan para koruptor 

34. Kerusakan alam  yang terjadi di muka bumi dapat dirasakan oleh manusia dengan tujuan agar mereka 
kembali ke jalan yang benar yakni jalan yang diridhoi oleh Allah swt. Ayat di bawah ini yang 
menerangkan agar manusia kembali (ke jalan yang benar), yaitu.... 

A. َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحر  

B.   ِِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاس 

C.  لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا 
D.   ََلَعلَُّهْم يـَْرِجُعون 
E.  َكَ اَن َأْكثـَُرُهْم ُمْشرِِكني 

35. Perhatikan QS. Ar-Rum: 42 berikut!  

 ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبُل ۚ◌   َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْشرِِكني
Ayat di atas memerintahkan kita untuk …. 
A. Berlari menghindari musibah yang menimpa 
B. Menjaga kelestarian alam dengan banyak menanam pohon di bumi 
C. Mensyukuri nikmat Allah karena terhidar dari bahaya 
D. Mengambil pelajaran dari kehancuran orang-orang yang berbuat kerusakan 
E. Menikmati hasil bumi dengan sepuasnya 
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36.  Perhatikan QS. Al-Baqarah: 205 berikut! 

َفَسادَ  َُّ َال حيُِبُّ اْل ْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّْسلَ  ۗ◌  َوا يـُ ٰ َسَعٰى ِيف اْألَْرِض ِل  َوِإَذا تـََوىلَّ

Arti kalimat bergaris bawah pada ayat di atas adalah…. 
A. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi. 
B. Untuk mengadakan kerusakan di bumi dan merusak tanaman dan binatang. 
C. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong. 
D. Mereka berjalan cepat di muka bumi untuk berbuat kerusakan. 
E. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.   

37. Semua bentuk kerusakan dan kondisi tidak nyaman yang terjadi di muka bumi ini, mulai dari perubahan 
musim yang tidak tentu, munculnya cuaca ekstrim, kemarau yang berkepanjangan, sumber daya alam 
yang menipis sehingga muncul kekhawatiran. Penyebab itu semua menurut Ibnu Katsir adalah karena….  
A. Dosa maksiat dan perbuatan yang melanggar hukum 
B. Mengambil hak orang lain 
C. Eksploitasi kekayaan alam secara berlebihan 
D. Menggunakan kekayaan alam secara boros 
E. Kurangnya perawatan lahan pertanian  

38. Perhatikan QS. Al-A’rof: 56 berikut! 

َِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ  ۚ◌ َوَال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا  ِإنَّ َرْمحََت ا  
Prilaku yang sesuai dengan ayat di atas adalah…. 
A. Menjaga kelestarian lingkungan 
B. Menghormati sesama manusia 
C. Melakukan kebaikan di dunia 
D. Menyeimbangkan dunia dan akhirat 
E. Menyambung tali silaturrahim 

39. Perhatikan QS. Al-A’rof: 57 berikut! 

َح ُبْشًرا بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتهِ    َوُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرَِّ
Ayat ini menerangkan bahwa salah satu fungsi angin adalah . . . 
A. Memberi pelajaran melalui taupan dan puting beliung 
B. Menggiring awan yang mengandung butiran air hujan 
C. Mengurangi hawa panas karena mendung 
D. Media bagi tumbuhan melakukan pembuahan 
E. Menggiring perahu layar di bahtera menuju pelabuhan 

40. Perhatikan QS. Al-Furqon: 47 berikut! 

ً َوَجَعَل النـََّهاَر ُنُشورًا   َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِباًسا َوالنـَّْوَم ُسَبا
Ayat di atas menjelaskan tentang .. ..  
A. Ditiupkan angin oleh Allah sebagai tanda kabar gembira  
B. Allah menciptakan bayang-bayang untuk mengukur waktu  
C. Allah menjadikan malam hari digunakan untuk istirahat  
D. Allah menurunkan air dari langit sebagai sumber kehidupan  
E. Kebesaran Allah bahwa bumi sebagai tempat menetap  

41. Perhatikan QS. Shod: 27 berikut! 

ِطًال   َ نَـُهَما  ِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا  ۚ◌ َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ  ۚ◌ ذَٰ  
Menurut  ayat  di  atas,  salah satu  sifat  yang  dimiliki oleh  orang  kafir  dalam mensikapi ciptaan Allah 
adalah . . . . 
A. Sombong 
B. Berlebihan dan boros 
C. Berprasangka buruk  
D. Membuat kerusakan 
E. Mensia-siakan ciptaan Allah 
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42. Perhatikan QS. Al Furqon: 48-49 berikut! 

ًتا.َوأَنْـَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماءً  َطُهورًا…   … لُِنْحِيَي ِبِه بـَْلَدًة َميـْ
Salah satu tujuan diturunkan hujan menurut ayat ini adalah.... 
A. Menghidupkan orang mati 
B. Menyuburkan tanah yang tandus 
C. Mengalirkan sungai-sungai yang kering 
D. Menyejukkan udara yang panas 
E. Mengairi persawahan yang kering 

43. Surat Al Alaq [96]: 1-5 mengandung perintah untuk …. 
A. Memperbanyak ibadah 
B. Mencari ilmu melalui banyak membaca 
C. Mengajarkan ilmu Pengetahuan Agama 
D. Meningkatkan ilmu dan amal 
E. Menghormati orang-orang yang berilmu 

44. Perhatikan QS. Al Alaq: 1-5 berikut! 

ْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ  ِ ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  ) 1 (اقـْرَْأ  ْلَقَلمِ )3( اقْـرَْأ َوَربَُّك اْألَْكَرمُ   )2(َخَلَق اْإلِ ِ  )4( الَِّذي َعلََّم 
ْنَساَن َما َملْ يـَْعَلمْ    )5(َعلََّم اْإلِ

Allah SWT mengajarkan manusia tentang semua hal yang tidak diketahui. Pernyataan tersebut sesuai 
dengan surat Al-Alaq di atas ayat ke ..... 
A. Ayat ke 1 
B. Ayat ke 2 

C. Ayat ke 3 
D. Ayat ke 4 

E. Ayat ke 5 

45. Ahmad seorang nahkoda kapal layar. Dia sangat lihai dan mahir dalam mengatur layar. Selain itu dia 
juga memahami arah mata angin. 
Ayat yang relevan dengan pernyataan di atas adalah.... 

A.  ِِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهار  
B.  ََفُع النَّاس   َواْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يـَنـْ
C. َا ُ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ َّ   َما أَنْـَزَل ا
D.  ِح   َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرَِّ
E.  ٍَت لَِقْوٍم يـَْعِقُلون َ  َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض َآل

46. Perhatikan QS. Yunus: 101 berikut ini! 

ُت َوالنُُّذُر َعْن قـَْوٍم َال يـُْؤِمُنونَ  َ  ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ۚ َوَما تـُْغِين اْآل
Ayat tersebut mengandung perintah untuk .... 
A. memanfaatkan kehidupan yang ada di bumi 
B. melakukan perjalanan di muka bumi 
C. mempelajari ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi 
D. melestarikan dan memelihara bumi 
E. memperhatikan akibat umat terdahulu 

47. Perhatikan potongan HR. Abu Daud berikut! 

مِ لْ العِ  بِ الِ طَ ا لِ ضً ا رِ هَ تَـ حَ نِ أجْ  عُ ضَ تَ لَ  كةَ ئِ املَال  إنَّ   
Hadits tersebut menunjukkan rasa hormat malaikat kepada.... 
A. Orang yang banyak ibadah 
B. Orang yang membantu orang lain dengan shadaqah 
C. Orang yang menuntut ilmu 
D. Orang yang rendah hati dan tawadlu 
E. Orang yang selalu berdzikir siang dan malam 
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48. Abu Darda' meriwayatkan hadits dari Rosulullah saw, bahwa para ulama' adalah pewaris para nabi, dan 
para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan.... 
A. alam semesta 
B. umat manusia 
C. ilmu 
D. amal 
E. tradisi 

49. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud RA, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan 
dengan orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan.... 

A. نجومسائر العلى  كفضل القمر  
B. على سائر الكواكب شمسكفضل ال  
C.  سائر الكواكبكفضل القمر ليلة البدر على  
D. خلوقاتكفضل القمر ليلة البدر على سائر امل  
E.  نجومعلى سائر ال معةليلة اجلكفضل القمر  

50. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu, kecuali …. 
A. menyucikan hati dan niat 
B. memperbanyak asupan makanan 
C. menggunakan waktu dengan baik 
D. bersifat waro' 
E. bersifat qona'ah 


