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A. Pilihlah Jawaban yang paling benar ! 

 

ُبُُِۡدع ُٱ 1 َُسب َِل َُعبِِٞو ٰٚ تُِٲإِىَ ََ ِػَظتُِٱَُُٗۡىِحۡن ۡ٘ ََ ٖ ٌُبُُِۡىَحَغَِْتُ ٱُۡى ِذۡى َجٰ ٌ ُُىَّخِٜٲَٗ ُأَۡػيَ َ٘  ٕ ُ َُسبََّل َُّ ُإِ
ُۚ ِ ُأَۡحَغ َٜ ِٕ

ُِٔ َُػَُِعبِِٞي َُِظوَّ ََ ٌ ُبُُِۦبِ ُأَۡػيَ َ٘  ٕ َُِٲَٗ خَِذٝ ٖۡ  َ   ٥٢٥ُُۡى
kandungan ayat yang digaris bawahi adalah hukum berdakwah adalah wajib... 

 A wajib ain 

 B wajib kifayah 

 C fardhu ain 

 D fardhu kifayah 

 E sunnah muakkad 

ا ُٱَُٗ 2 ۡبشُِٲبُُِۡعخَِؼْٞ٘  ةُُِۚٱَُُٗىصَّ ٰ٘ يَ َُػيَُُٚىصَّ بُىََنبَِٞشةٌُإَِّلَّ َٖ إَِّّ َُِٱَٗ ِشِؼٞ ٤٥ُۡىَخٰ  
Kandungan ayat tersebut adalah ... 

 A sabar dan sholat dapat menyebabkan khusyu’ 

 B kekhusyu’an bersumber dari sabar dan sholat 

 C mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat 

 D sabar dan sholat adalah berat 

 E berat akan hilang apabila melakukannya dengan sabar dan sholat 

ۡىَٞۡخشَُ 3 َُِٱَُٗ ُُىَِّزٝ ٌۡ ِٖ َُخۡيِف ِۡ ٍِ ُحََشم ٘اُ  ۡ٘ فًبىَ َّٝٗتُِظؼَٰ اُ ُر س ِ ُفَۡيَٞخَّق٘  ٌۡ ِٖ ۡٞ َػيَ اُ  َُٱَخبف٘  َّٗلَُعِذٝذًاُُّللَّ ۡ٘ قَ اُ  ى٘  ۡىَٞق٘  َٗ٩ُُ
Maksud potongan ayat yang digaris bawahi di atas adalah 

 A generasi yang lemah pendidikan 

 B generasi yang lemah fisik 

 C generasi intelektual 

 D generasi yang cerdas 

 E generasi yang bodoh 

4 Objek pertama dakwah yang dituntunkan Rasulullah adalah berdakwah kepada golongan .... 
 A Non-muslim   
 B Penguasa 

 C Kaum kafir    
 D Bangsawan 

 E Keluarga 

5 Metode dalam berdakwah sangat ditentukan oleh obyek dakwah. Adapun cara dakwah kepada orang 
awam yang paling tepat adalah .... 

 A bil ihsan 

 B bil hal 
 C bil hikmah 

 D bil mujadilah 

 E bil mauizatil hasanah 

6 Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Ini merupakan potongan terjemahan dari 
Surah .... 

 A An-Nahl: 122 

 B An-Nahl: 123 

 C An-Nahl: 125 

 D AI-Baqarah: 256 

 E AI-Baqarah: 257 

ُُۡصذَعُۡٲفَُ 7 ش  ٍَ بُح ۡؤ ََ ُبِ ِِ أَۡػِشۡضَُػ َُِٱَٗ ۡشِشِمٞ  َ  ٩٤ُُۡى
Arti potongan ayat yang digaris bawahi adalah.... 

 A hendaklah menjauhi orang musyrik  
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 B berpalinglah dari orang-orang musyrik 

 C bergaulah dengan orang musyrik  

 D toleransilah terhadap orang musyrik 

 E beradabtasilah dengan orang musyrik.  

8 ” sesungguhnya kami akan menologmu dari orang-orang yang mengejek” pernyataan ini adalah arti 
dari ayat... 

 A َُُُۡصذَعُۡٲف ِِ أَۡػِشۡضَُػ َٗ ُ ش  ٍَ بُح ۡؤ ََ َُِٱبِ ۡشِشِمٞ  َ ٩٤ُۡى  

 B َُل َْٰ ۡٞ َُِٱإَِّّبَُمفَ ِضِءٝ ٖۡ ۡغخَ  َ ٩٥ُُۡى  

 C َُِٱ َغُُىَِّزٝ ٍَ ُ َُ ُِٱَٝۡجؼَي٘  ُُّللَّ َُ ٘  َ َفَُٝۡؼيَ ۡ٘ ُفََغ بَُءاَخَشُۚ ًٖ
٩٦ُإِىَٰ  

 D ُۡش  ٍ ۡأ يََلُبَُُِٗ ٕۡ ةُِٲأَ ٰ٘ يَ ب ََُّلَُّغُُۡۡصَطبِۡشُٱَُُٗىصَّ َٖ ۡٞ َُُٗ َػيَ ُ ق َل  َُّۡشص   ِ َُّّۡح ِقبَت ُٱي َلُِسۡصٗقب  ُُۡىؼَٰ ٰٙ َ٘ ٥٣٢ُِىيخَّۡق  

 E ب َٖ أَُّٝ
َٰٓ َُِٱَُٰٝ اُ ُىَِّزٝ َِّخزٗ  ََّلُحَخ اُ   ْ٘ ٍَ َُِٱَءا ِفِشٝ ُُۡىَنٰ ُِ ُِدٗ  ٍِ ََٰٓءُ ِىَٞب ۡٗ َُُِۚٱأَ ِْٞ ٍِ ۡؤ  َ ُُِۡى ّلِلَّ اُ  ُأَُُحَۡجؼَي٘  َُ أَح ِشٝذٗ 

بًِْٞبُ ٍُّ بُ ْٗ
ُع ۡيَطٰ ٌۡ ن  ۡٞ ٥٤٤َػيَ  

ب 9 َٖ أَُّٝ
َٰٓ َُِٱَُٰٝ ُُىَِّزٝ ا   ْ٘ ٍَ َُّبٗساَءا ٌۡ ِيٞن  ٕۡ أَ َٗ ُ ٌۡ ُأَّف َغن  ا  َٰ٘ٓ ُُق  َٕب د  ق٘  ُِغََلٞظُُۡىِحَجبَسة ُٱَُُٗىَّْبطُ ٱَٗ ئَِنتٌ

َٰٓ يَٰ ٍَ ُ ب َٖ ۡٞ َػيَ

ُ َُ ٘ َُٝۡؼص  َُٱِشذَاٞدَُّلَّ ُُّللَّ َُ ٗ ش  ٍَ بُٝ ۡؤ ٍَ ُ َُ َٝۡفؼَي٘  َٗ ُ ٌۡ  ٕ َش ٍَ أَ بَُٰٓ ٍَ٦ُ 
Arti dari potongan ayat yang digarisbawahi di atas adalah 

 A Peringatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. 
 B Tolonglah dirimu dan keluargamu dari api neraka. 
 C Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. 
 D Hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

 E Jagalah dirimu dan keluargamu. 
10 Bahan bakar neraka berdasarkan Q.S. At-Tahrim ayat 6 adalah .... 
 A Manusia 

 B Batu 

 C Batu dan kayu 

 D Manusia dan batu 

 E Batu dan besi 
ب      11 َٖ أَُّٝ

َٰٓ َُِٱَُٰٝ ُُىَِّزٝ ا   ْ٘ ٍَ َُّبٗساَءا ٌۡ ِيٞن  ٕۡ أَ َٗ ُ ٌۡ ُأَّف َغن  ا  َٰ٘ٓ َٕبُُق  د  ق٘  ئَِنتٌُِغََلٞظُُۡىِحَجبَسة ُٱَُُٗىَّْبطُ ٱَٗ
َٰٓ يَٰ ٍَ بُ َٖ ۡٞ َػيَ

ُ َُ ٘ َُٝۡؼص  َُٱِشذَاٞدَُّلَّ ُُّللَّ ٌۡ  ٕ َش ٍَ أَ بَُٰٓ ٍََُُ َٝۡفؼَي٘  َٗ.........ُ٦ُ 
    Kelanjutan potongan ayat di atas adalah .... 

 A ما يؤمنون 
 B ما تفعلون 
 C ما تقولون 
 D ما يؤمرون 
 E ما تعقلون 
12 Di antara salah satu kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya menurut Q.S. At-Tahrim ayat 6 

adalah .... 
 A memberikan pengajaran agar taat kepada Allah swt.  

 B memberikan kebutuhan sandang bagi mereka 

 C memberi segala kebutuhan keluarga  

 D memberikan kebutuhan pangan kepada mereka 

 E menyediakan perumahan bagi mereka  

ب 13 َٖ أَُّٝ
َٰٓ َُِٱَُٰٝ َُّبٗساُُىَِّزٝ ٌۡ ِيٞن  ٕۡ َ أ َٗ ُ ٌۡ ا ُأَّف َغن  َٰ٘ٓ ا ُق   ْ٘ ٍَ َٕبَُءا د  ق٘  ئَِنتٌُِغََلٞظُِشذَاٞدُُۡىِحَجبَسة ُٱَُُٗىَّْبطُ ٱَٗ

َٰٓ يَٰ ٍَ بُ َٖ ۡٞ َػيَ

ُ َُ َُٝۡؼص ٘ َُٱَّلَّ ُُّللَّ َُ ٗ ش  ٍَ بُٝ ۡؤ ٍَ ُ َُ َٝۡفؼَي٘  َٗ ُ ٌۡ  ٕ َش ٍَ أَ بَُٰٓ ٍَ٦ُ 
Arti dari ayat yang digarisbawahi adalah: kayu bakarnya neraka adalah .... 

 A Batu-batuan  

 B Manusia Dan Batu 

 C Manusia 

 D Patung 

 E Orang kafir  

ۡشُ 14  ٍ ۡأ يََلُبَُُِٗ ٕۡ ةُِٲأَ ٰ٘ يَ بُ ُۡصَطبِۡشُٱَُُٗىصَّ َٖ ۡٞ َُُٗ ََّلَُّغَُُۡػيَ ُ ق َل  َُّۡشص   ِ َُّّۡح ِقبَت ُٱي َلُِسۡصٗقب  ُُۡىؼَٰ ٰٙ َ٘  ٥٣٢ُِىيخَّۡق



Kandungan  dari ayat yang digaris bawahi pada potongan ayat di atas adalah.... 
 A Perintah menyuruh keluarga dengan sabar dan sholat 

 B Perintahlah keluargamu dengan sabar dan sholat 

 C Sholat dan sabar adalah kewajiban keluarga 

 D Sholat dan sabar adalah wajib 

 E Perintah kepada keluarga untuk sholat 

ۡشُ 15  ٍ ۡأ يََلُبَُُِٗ ٕۡ ةُِٲأَ ٰ٘ يَ ب ُُۡصَطبِۡشُٱَُُٗىصَّ َٖ ۡٞ َُُٗ ََّلَُّغَُۡػيَ ُ ق َل  َُّۡشص   ِ َُّّۡح ِقبَت ُٱي َلُِسۡصٗقب  ُُۡىؼَٰ ٰٙ َ٘  ِىيخَّۡق
Potongan ayat di atas merupakan bunyi dari Surah .... 

 A AI-Qasas: 82 

 B AI-Qasas: 83 

 C Taha: 132 

 D Taha: 133 

 E AI-An'am: 70 

ب 16 َٖ أَُّٝ
َٰٓ َُِٱَُٰٝ ُُىَِّزٝ ا  َِّخزٗ  ا ََُّلُحَخ  ْ٘ ٍَ َُِٱَءا ِفِشٝ ُُۡىَنٰ ُِ ُِدٗ  ٍِ ََٰٓءُ ِىَٞب ۡٗ َُُِۚٱأَ ِْٞ ٍِ ۡؤ  َ ُُۡى ٌۡ ن  ۡٞ َُػيَ ِ ُّلِلَّ ا  ُأَُُحَۡجؼَي٘  َُ أَح ِشٝذٗ 

بًِْٞبُ ٍُّ بُ ْٗ
 ٥٤٤ُع ۡيَطٰ

Ayat tersebut menjelaskan... 

 A syarat-syarat pemimpin 

 B etika pemimpin 

 C norma pemimpin 

 D pemimpin harus dari orang mukmin 

 E tugas seorang pemimpin 

 والعبد راع على مال سّيده وىو مسئول اال فكّلكم راع وكّلكم.... 17
Kelanjutan potongan hadis di atas adalah .... 

 A راع 
 B على أىلو 
 C راعّية 
 D مسئول 
 E مسئولة 
رَسُِ 18 َُِٱَُٗ ا ُٱُىَِّزٝ ُُحََّخزٗ  ٌۡ  ٖ  .....ِدَْٝ

Kelanjutan ayat di atas adatah.... 

 A لعبا وهلوا 
 B وغّرهتم احلياة 
 C احلياة الدنيا 

 D مبا كسبوا 
 E ان تبسل نفس 
19 Balasan bagi orang yang mengolok-olok agama Allah seperti yang diterangkan dalam Q.S. AI-An'am: 70 

adalah .... 
 A dijauhi kaum muslimin  

 B diberi kenikmatan yang banyak 

 C mendapat berkah dari Allah swt. 

 D diberi panjang umur 

 E dimasukkan ke neraka  

20 Orang yang mengolok-olok agama Allah disediakan minuman yang sedang mendidih karena mereka .... 
 A ingkar janji  

 B dahulu kafir  

 C menjelek-jelekkan Allah  

 D memusuhi agama Allah  

 E bergaul dengan orang-orang munafik  

21 َُٗ ا ُٱ۞ َُٱُۡػب ذٗ  ُُِّٔللَّ بِ ََّلُح ۡشِشم ٘اُ  بُُِ َُٗشُُۡٞۦَٗ َٗ ُ ُِِٲب  ۡٝ ِىذَ َٰ٘  ....ُۡى



Kelanjutan ayat diatas adalah ..... 
 A إحساان 
 B إمياان 
 C اليتامى 
 D برّا 
 E توفيقا 
22 Metode dalam berdakwah sangat ditentukan oleh objek dakwah. Adapun cara dakwah kepada orang 

awam yang paling tepat adalah .... 
 A bil ihsan 

 B bil hal 

 C bil hikmah 

 D bil mujadilah 

 E bil mau'izatil hasanah 

رَسُِ 23 َُِٱَُٗ ا ُٱُىَِّزٝ اُُحََّخزٗ  ٗ٘ ٖۡ ىَ َٗ ُىَِؼٗببُ ٌۡ  ٖ ُِدَْٝ  ٌ  ٖ ۡح َغشَّ ة ُٱَٗ ٰ٘ َٞبُُۚٱُۡىَحَٞ ّۡ ُُِٔىذُّ ۡشُبِ رَم ِ بَُمَغبَۡجُُُٰٓۦََٗ ََ ُبِ أَُُح ۡبَغَوَُّۡفظ ُۢ

ُ ُِ ُِدٗ  ٍِ بُ َٖ َظُىَ ۡٞ ُِٱىَ ُأ ُُّللَّ بَٰٓ  َٖ ْۡ ٍِ ُٝ ۡؤَخۡزُ َُػۡذٖهَُّلَّ إُُِحَۡؼِذۡهُم وَّ َٗ ََّلَُشِفٞٞغُ َٗ ُ ٞ ٜ ِى ئِلََُٗ
َٰٓ ىَٰ َُِٱُٗ  بُُىَِّزٝ ََ ا ُبِ أ ۡبِغي٘ 

ا ُ بَُمبّ٘  ََ ُبِ ُۢ ٌ َػزَاٌةُأَِىٞ َٗ ُ ٌٖ ٞ َِ َُح ِۡ ِ ٍ َُشَشاٞةُ ٌۡ  ٖ ُىَ
ا   َُُمَغب٘  َُ ٗ ٠٧َُُٝۡنف ش 

 Arti potongn ayat di atas adalah ..... 
 A Tipun mereka 

 B Mereka ditipu 

 C Menipu kepadanya kehidupan dunia 

 D Kehidupan dunia menipu 

 E Menipu kehidupan dunia 

ب 24 َٖ أَُّٝ
َٰٓ َُِٱَُٰٝ ُُىَِّزٝ ا   ْ٘ ٍَ ََُٰٓ٘ءا ٌُۡق  ُأَّف َغن  َُّبٗساُا  ٌۡ ِيٞن  ٕۡ أَ َُُٗ َٕب د  ق٘  ُِغََلٞظُُۡىِحَجبَسة ُٱَُُٗىَّْبطُ ٱَٗ ئَِنتٌ

َٰٓ يَٰ ٍَ ُ ب َٖ ۡٞ َػيَ

ُ َُ ٘ َُٝۡؼص  َُٱِشذَاٞدَُّلَّ ُُّللَّ َُ ٗ ش  ٍَ بُٝ ۡؤ ٍَ ُ َُ َٝۡفؼَي٘  َٗ ُ ٌۡ  ٕ َش ٍَ أَ بَُٰٓ ٍَ٦ُ 
Maksud pemahaman ayat yang digarisbawahi menurut ahli tafsir adalah ..... 

 A Mengawasi anak 

 B Mendidik anak dengan pendidikan 

 C Mengajar anak dengan pelajaran 

 D Menjaga anak untuk bertakwa 

 E Mendidik anak dengan pendidikan yang baik 

25 ُ َُ َُٝۡؼص ٘ ئَِنتٌُِغََلٞظُِشذَاٞدَُّلَّ
َٰٓ يَٰ ٍَ بُ َٖ ۡٞ َُٱَػيَ َُُُّللَّ ٗ ش  ٍَ بُٝ ۡؤ ٍَ ُ َُ َٝۡفؼَي٘  َٗ ُ ٌۡ  ٕ َش ٍَ أَ بَُٰٓ ٍَ 

Arti kata ُِغََلٞظُِشذَاٞد pada ayat di atas adalah ... 

 A yang tidak durhaka 

 B yang kasar dan keras 

 C Batu 

 D yang kasar 

 E bahan baker 

َُّبٗسا 26 ٌۡ ِيٞن  ٕۡ أَ َٗ ُ ٌۡ أَّف َغن  اُ  َٰ٘ٓ  ق 
Arti Potongan ayat di atas adalah .... 

 A Peringatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. 

 B Hindarkanlah  dirimu  dan keluargamu dari api neraka 

 C Tolonglah dirimu dan keluargamu dari api neraka.  

 D Jagalah dirimu dan keluargamu. 

 E Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.  

َُعبِِٞوَُسب َِلُبُُِۡدعُ ٱ 27 ٰٚ تُِٲإِىَ ََ ِػَظتُِٱَُُٗۡىِحۡن ۡ٘ ََ ٖ ٌُۡىَحَغَِْتُ ٱُۡى ِذۡى َجٰ َٗ..... 

lanjutan dari ayat diatas adalah.... 
 A ابّليت ىي أحسن 
 B ابلذي ىي أحسن 
 C قومابّليت ىي أ  



 D ابّليت ىي حسن 
 E  خريابّليت ىي  
28 

مسئول  فكّلكم راع وكّلكم    Potongan hadis tersebut mengandung makna .... 

 

 A setiap kalian adalah pemimpin             

 B setiap kalian harus bertanggung jawab pemimpin                                                

 C setiap kalian lahir dengan jiwa 

 D setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang kalian pimpin 

 E pemimpin yang baik adalah yang bertanggung jawab atas apa yang 

ب 29 ٍَ ِيَلَُُٗ ٖۡ َُسبَُّلُِىٞ  َُ ُٰٙٱَمب بُُۡىق َش َٖ ي  ٕۡ َ أ َٗ ُ ٌٖ  .....بِظ ۡي
Lanjutan ayat tersebut... 

 A صاحلون 
 B مؤمنون 
 C مؤمنني 
 D مصلحون 
 E مسلمون 
ب 30 ٍَ ِيَلَُُٗ ٖۡ َُسبَُّلُِىٞ  َُ ُٰٙٱَمب ٌُُٖۡىق َش بُبِظ ۡي َٖ ي  ٕۡ َ أ َٗ 

Maksud dari lafadz yang digaris bawahi adalah.... 

 A Aniaya 

 B Kesalahan  

 C Maksiat 

 D Durhaka 

 E Perbuatan dosa 

31 kewajiban setiap muslim untuk berbuat adil dan benar adalah kesimpulan dari surah ... 

 A Al-Maidah : 10 

 B Al-Maidah : 9 

 C Al-Maidah : 8 

 D An-Nahl : 98 

 E An-Nahl : 89.  

32 Tiga hal yang harus di jauhi yang terkandung dalam Q.S. An-Nahl: 90 adalah.... 

 A kemungkaran, keji, dan syirik 

 B perbuatan keji, mungkar dan pemusuhan 

 C permusuhan, perdebatan, dan perselisihan 

 D dengki, naminah, dan syirik 

 E gibah, namimah, dan kemungkaran 

33 Pedoman umat islam dalam memutuskan suatu perkara ialah... 
 A pancasila dan UUD1945 

 B hukum KUHP 

 C Al-Qur’an dan hukum adat 

 D Al-Qur’an dan hadits 

 E Hukum 

34 Arti kata ٘حخخيف ُ  pada Q.S. An-Nahl ayat 92 adalah..... 

 A Persahabatan 

 B Perselisihan 

 C Perbuatan 

 D Persaudaraan 

 E Perdebatan 

زُِ 35 َُ٘ٱُخ  ۡشُبُُِۡىؼَۡف  ٍ ۡأ ُُۡىؼ ۡشفُِٲَٗ ِِ أَۡػِشۡضَُػ َُِٱَٗ ِيٞ ِٖ  ٥٩٩ُُۡىَجٰ
     Arti ayat potongn ayat yang digaris bawahi adalah memaafkan dan amar ma’ruf merupakan... 

 A Perintah 

 B Wajib 



 C Sunah 

 D Anjuran 

 E Mubah 

36 Dalam  Al-Qur’an Surah Al-An’am ayat 70 terdapat kata وهلوا لعبا, artinya adalah ... 

 A permainan dan perbincangan 

 B perlombaan dan permainan 

 C permainan dan tipuan 

 D permainan dan senda gurau 

 E sennda gurau dan tipuan 

37 Orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau akan dijerumuskan ke neraka.pada 

Q.S, Al-An’am ayat 70,       mereka di neraka disediakan محيم  شراب  yang artinya.... 

 A Makanan yang menyakitkan 

 B Air yang mendidih 

 C Makanan yang busuk 

 D Air yang menghancurkan 

 E Minuman yang merusak badan 

38 Kata وقود  pada surah At-Tahrimayat 6 berarti... 

 A Tanah 

 B Batu 

 C Bahan bakar 

 D Tempat 

 E Manusia 

39 Al-Qur’an adalah sumber dari segala sumber hukum dan sebagai pedoman bagi orang islam. Lafal berikut ini 

yang berarti sumber hukum adalah..... 

 A الكتب 
 B خصيما 

 C انزلنا 
 D اب حلق 

 E لتحكم 
 فاصدع مبا تؤمر وأعرض.......... 40

Lanjutan dari ayat diatas adalah..... 

 A يعلمون فسوف 
 B عن املشركني 

 C وا ستغفر هلم 

 D هللا فتوكل على  

 E عن املسلمني 

َءاثُِ 41 ُٰٚٱرَاَُُٗ َُِٱَُُٗۥَحقَّٔ ُُۡىق ۡشبَ ۡغِنٞ َِ َُِٱَُُٗۡى ۡسُُىغَّبِٞوُِٱُۡب ََّلُح بَز ِ ٢٦ُُحَۡبِزًٝشاَُُٗ
Arti potongan ayat di atas adalah sebagai berikut... 

 A Janganlah boros 

 B Larangan boros 

 C Tidak boleh boros 

 D Tidak boleh berlebih-lebihan 

 E Berlebih-lebihan  

َءاثُِ 42 ُٰٚٱرَاَُُٗ  ۥَحقَّٔ ُُۡىق ۡشبَ
Kandungan ayat tersebut adalah sebagai berikut... 

 A Kewajiban memberikan hak kerabat dekat 

 B Kewajiban memberikan hak orang miskin 

 C Kewajiban memberikan zakat 



 D Kewajiban mengeluarkan infaq 

 E Kewajiban memberikan shodaqoh 

43 di bawah ini ayat yang menjelaskan syaitan itu adalah saudara orang yang boros... 

 A َُٰٓب ََّ ُأََُُٝۡبِطَشُبُُِفَيَ ُأََسادَ ُۡ بُُىَِّزٛٲأَ ُقَخَۡيَجَُّۡفَغُۢ ب ََ ُأَُُحَۡقخ يََُِْٜم ُأَح ِشٝذ  َٰٓ ٰٚ َ٘ع  َ َُٰٝ ُقَبَه ب ََ  ٖ ُىَّ ٞ ٗ َُػذ  َ٘  ٕ

ُٲبُِ ِظ  ٍۡ َ َُجبَّبٗساُفُُِٜۡۡل َُ َُٰٓأَُُحَن ٘ إَِّلَّ ُُۡۡلَۡسِضُٱإُُِح ِشٝذُ  َِ ٍِ ُ َُ أَُُحَن ٘ بُح ِشٝذُ  ٍَ َُِٱَٗ ۡصِيِحٞ  َ ٥٩ُُۡى  

 B َُأَۡصبَح َُِٱَُٗ َنبَّٔ ُُىَِّزٝ ٍَ ُ ا  ۡ٘ َّْ ََ ِظُٲبُُِۥحَ ٍۡ َ ُُۡۡل َُّ َ َنأ ۡٝ َٗ ُ َُ ى٘  َُٱَٝق٘  ُُّللَّ ۡصقَُٱَٝۡبغ ط  ُِػبَبِدُُِٓىش ِ ِۡ ٍِ ُ ََُِٝشبَٰٓء  ََ ُۦِى

ُ َِّ ٍَّ ََّلَُٰٓأَُُ ۡ٘ ُىَ َٝۡقِذس   َنأََّّٔ ُُّللَّ ُٱَٗ ۡٝ َٗ ُ َْبُىََخَغَفُبَِْب  ۡٞ ُُۥَػيَ َُُٱََّلُٝ ۡفِيح  ٗ ِفش  ٢٢ُُۡىَنٰ  

 C َُُّ َُِٱُإِ ِسٝ بَز ِ  َ ُُۡى َُ َٰ٘ إِۡخ اُ  َٰ٘ٓ ُِِ ىشَُّٱَمبّ  ِطٞ َُُٰٞ َُ َمب ُِ ٱَٗ َطٰ ۡٞ ُُِٔىشَّ ٗساُُۦِىَشب ِ ٢٠َُمف٘   

 D َُُّ ۡصقَُٱَسبََّلَُٝۡبغ ط ُُإِ ُإَِّّٔ ُُىش ِ َٝۡقِذس ُۚ َٗ ُ ََُِٝشبَٰٓء  ََ ُبِِؼبَبِدُُِٓۥِى َُ اُبَِصٞٗشاُُۦَمب ٣٧َُخبَِٞشُۢ  

 E ََُّل َُُٗ بُم وَّ َٖ ََّلُحَۡبغ ۡط َٗ ُػ ْ ِقَلُ ٰٚ ىَتًُإِىَ ۡغي٘  ٍَ ۡحغ ً٘ساُُۡىبَۡغطُِٱحَۡجؼَۡوَُٝذََكُ ٍَّ بُ ٍٗ ي٘  ٍَ ٢٩ُفَخَۡقؼ ذَُ  

ََّلُ 44 ُػ ْ ِقلََُُٗ ٰٚ ىَتًُإِىَ ۡغي٘  ٍَ ُُحَۡجؼَۡوَُٝذََكُ بُم وَّ َٖ ََّلُحَۡبغ ۡط ۡحغ ً٘ساُُۡىبَۡغطُِٱَٗ ٍَّ بُ ٍٗ ي٘  ٍَ  ٢٩ُفَخَۡقؼ ذَُ
Kandungan ayat yang digaris bawahi di atas adalah sebagai berikut... 

 A Laranagan kikir 

 B Larangan boros 

 C Larangan pemurah 

 D Anjuran boros 

 E Larangan berbuat boros 

45 َُُّ ۡصقَُٱَسبََّلَُٝۡبغ ط ُُإِ ََُِٝشبَٰٓء ُُىش ِ ََ َٝۡقِذس ُُِۚى ُبِِؼبَبِدُُِٓۥإَِّّٔ َُُٗ َُ اُبَِصٞٗشاُُۦَمب ٣٧َُُخبَِٞشُۢ
Arti potongan ayat yang digaris bawahi di atas adalah... 

 A Mengkayakan 

 B Mengsengsarakan 

 C Menyempitkan 

 D Meluaskan  

 E Menghinakan  

ُُِٔفََخَغۡفَْب 46 ُُۦبِ ِٓ بِذَاِس ُىَٔ ُُۡۡلَۡسضَُٱَٗ َُ َُمب ب ََ َّٗٔ ُُۥفَ َُْٝص ش  ُفِئَٖت ِ ُُۥٍِ ُِ ُدٗ  ِ ُِٱٍِ ُُّللَّ َِ ٍِ ُ َُ َُمب ب ٍَ َٗ
َُِٱ ْخَِصِشٝ  َ ُُۡى

Arti otongan ayat yang digarisbawahi adalah... 

 A Kami mengangkat  

 B Kami menghanguskan 

 C Kami merendahkan 

 D Kami menenggelamkan 

 E Kami membenam 

أَۡصبَحَُ 47 َُِٱَُٗ َنبَّٔ ُُىَِّزٝ ٍَ اُ  ۡ٘ َّْ ََ ِظُٲبُُِۥحَ ٍۡ َ ُُۡۡل َُّ َ َنأ ۡٝ َٗ ُ َُ ى٘  َُٱَٝق٘  ۡصقَُٱَٝۡبغ ط ُُّللَّ ُِػبَبِدُُِٓىش ِ ِۡ ٍِ ُ ََُِٝشبَٰٓء  ََ ُُۦِى َٝۡقِذس   َٗ
ُ َِّ ٍَّ ََّلَُٰٓأَُُ ۡ٘ َنأََّّٔ ُُّللَّ ُٱىَ ۡٝ َٗ ُ َْبُىََخَغَفُبَِْب  ۡٞ ُُۥَػيَ َُُٱََّلُٝ ۡفِيح  ٗ ِفش  ٢٢ُُُۡىَنٰ

Arti potongan ayat yang digaris bawahi adalah 

 A Menyempitkan riski 

 B Memberi rizki 

 C Menarik rizki 

 D Meluaskan rizki 

 E Melapangkan rizki 

جَُ 48 ۡٝ ُبُُِىَِّزٛٱُأََسَء ة  ُِِٲٝ َنز ِ ٝ ٥ُُُىذ ِ
Terjemahan ayat tersebut... 

 A Tahukah kamu terhadap orang yang mendustakan agama 

 B Terhadap orang yang membangkang agama 

 C Melecehkan agama 

 D Tahukah kamu terhadap orang yang menolong agama 

 E Tahukan kamu terhadap orang yang membela agama 

ََّلَُٝح طُُّ 49 َُُٗ ًِ َُطؼَب ٰٚ ُِِٱَػيَ ۡغِنٞ َِ  ٣ُُۡى
Arti potongan ayat yang digaris bawahi ... 

 A Dan tidak melarang  

 B Dan melarang 

 C Dan tidak menyuruh keras 

 D Dan tidak memberikan 



 
 

 

 E Dan tidak mewajibkan 

50 
َّّن ٌ   َ٘ ىََْۡبي  َُُٗ َِ ِ ٍ ٖءُ ٜۡ فُِٱبَِش ۡ٘ ٘عُِٱَُُٗۡىَخ ُُۡىج  َِ ِ ٍ َّۡقٖصُ هُِٱَٗ َٰ٘ ٍۡ َ ِثُ ٱَُُٗۡۡلَّف ِظُٱَُُٗۡۡل َشٰ ََ ِشُُىثَّ بَش ِ َُِٱَٗ بِِشٝ ُىصَّٰ

٥٥٥ 
Kandungan ayat di atasُ adalah ... 

 A Ujian dan cobaan pasti 

 B Sabar dalam menghadapi ujian 

 C Surga bagi orang yang sabar 

 D Perintah sabar 

 E Sabar itu adalah baik 


