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QURDIS-X-NON-PK 
 

 

1 Secara etimologi, kata hadits mempunyai beberapa arti, di antaranya adalah... 
 A Perintah 
 B Aturan 
 C Dekat 
 D Acara 
 E Lama 
2 Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi Saw, yang tidak terkait dengan masalah-masalah 

fardhu dan wajib adalah pengertian hadts menurut... 
 A Ahli ushul fikih 
 B Ahli kalam 
 C Ulama’ tabi’in 
 D Ahli fiqih 
 E Ahli hadits 
3 Sunnah secara etimologi memiliki beberapa arti, yang bukan merupakan arti sunnah secara 

etimologi adalah... 
 A Cara 
 B Tradisi 
 C Jalan yang ditempuh 
 D Baru 
 E ketetapan 
4 Menurut ahli hadits bahwa perbedaan hadits denga sunnah adalah... 
 A sunah lebih luas pengertiannya dari hadits 
 B hadits dan sunnah sama saja 
 C sunnah hanya husus pada nabi muhammad 
 D hadits lebih kuat daripada sunnah 
 E hadits bisa disandarkan kepada selain nabi muhammad 
5 Kata atsar secara etimologi memiliki arti … 
 A doa 
 B barang bekas 
 C sesuatu yang baru 
 D debu 
 E sisa dari sesuatu 
6 Ahli hadits mendefenisikan khobar adalah… 
 A suatu berita yang berasal dari ulama’ hadits 
 B suatu berita yang husus dari sahabat nabi 
 C suatu berita yang mengandung hukum 
 D suatu berita yang diterima dari sahabat dan tabi’in 
 E suatu berita yang diterima dari Nabi Muhammad Saw, sahabat dan tabi’in 



7 Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Saw, baik perkataan maupun 
perbuatan beliau, sedangkan hadits hanya husus mengenai perbuatan beliau adalah 
menurut pendapat... 

 A Ibnul humam 
 B Dr. Taufiq 
 C ahli hadits 
 D ahli fiqih 
 E ahli ushul 
8 Secara garis besar persamaan antara sunnah dan hadits adalah... 
 A keduanya merupakan perbuatan Nabi Saw 
 B keduanya merupakan perkataan Nabi Saw 
 C keduanya merupakan taqrir Nabi Saw 
 D keduanya bersumber kepada Nabi Saw 
 E keduanya terkadang bersumberi dari selain Nabi Saw 
9 Pernyataan berikut yang bukan merupakan perbedaan Al-qur’an dan hadits nabi adalah... 
 A al-qur’an diturunkan bahasa dan maknanya dari allah sedangkan hadits dari nabi 
 B al-qur’an tidak boleh diriwayatkan maknanya saja, hadits boleh 
 C al-qur’an baik lafad dan maknya merupakan mu’jizat, hadits bukan mu’jizat 
 D al-qur’an diturunkan melalui malaikat jibril, hadits melalui mimpi nabi 
 E membaca al-qur’an bernilai ibadah dan pahala sedangkan hadits tidak 
10 Orang yang memindahkan hadits dari seorang guru kepada orang lain atau 

membukukannya kedalan suatu kitab hadits disebut… 
 A hadits 
 B sanad 
 C sunnah 

 D rowi 
 E matan 
11 Pengertian dhobit adalah... 
 A setiap hari mengingat hadits yang dihafalkan  
 B mempunyai daya ingat yang kuat 
 C mempunyai perhatian terhadap hafalan hadits 
 D mempunyai daya konsentrasi yang tinggi 
 E tidak mudah percaya pada orang lain 
12 Ulama’ yang pertama kali menyusun kitab perawi hadits secara singkat, adalah... 
 A imam muslim 
 B imam tirmidzi 
 C imam bukhori 
 D imam ahmad 
 E imam maliki 
13 Orang yang menerangkan sanad hadits disebut... 
 A isnad 
 B musnid 



 C musnad 
 D masnud 
 E atsari 
14 Mata rantai para rawi saling menyandarkan berita kepada gurunya dan 

menghubungkannya sampai kematan hadits disebut... 
 A sanad 
 B perawi 
 C muhaddits 
 D matan 
 E mukharij 
15 Sanad memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah... 
 A memberikan kesempatan perawian hadits 
 B memberikan kemudahan para rawian hadits dalam meriwayatkannya 
 C mempertanggungjawabkan kebenaran dan kesahehan hadits 
 D mempersulit rawian hadits 
 E memperketat para rawi hadits 
16 Ilmu yang membahas para pewari hadits disebut... 

 A ilmu hadits 
 B ilmu matan hadits 
 C ilmu rawi hadits 
 D ilmu atsar hadits 
 E ilmu rijalul hadits 
17 Pada umumnya para ulama’ mengklasifikasikan bentuk sunnah menjadi 3, yaitu... 
 A qouliyah, fi’liyah, dan taqririyah 
 B muakkad, qouliyah dan ghoiru qouliyah 
 C fi’lilyah, hammiyah, dan taqririyah 
 D taqiriryah, qouliyah, dan ghoiru qouliyah 
 E qouliyah, fi’liyah dan sam’iyah 
18 Yang dimaksud dengan sunnah qouliyah adalah... 
 A komentar dan tanggapan yang diberikan nabi muhammad saw 
 B pengawasan syariat islam yang dilakukan nabi muhammad saw 
 C petunjuk nabi muhammad saw yang berkaitan dengan syari’at islam 

 D ucapan nabi muhammad saw yang berhubungan dengan syari’at islam 
 E isyarat yang diberikan kepada nabi muhammad saw berikaitan dengna syar’at islam 
19 Nabi muhammad saw, mencontohkan tatacara sholat, haji dan puasa. Hal dikategorikan 

sunnah... 
 A qouliyah 
 B fi’liyah 
 C sifatiyah 
 D khuluqiyah 

 E taqriiryah 
20 Dari bermacam-macam sunnah yang menempati urutan pertama dan kualitasnya paling 

tinggi adalah sunnah,.. 



 A hammiyah 
 B sifatiyah 
 C taqririyah 
 D fi’liyah 
 E qouliyah 
21 Suatu perbuatan yang dikehendaki nabi muhammad saw. Tapi belum sempat dikerjakan 

disebut sunnah... 
 A qouliyah 
 B fi’liyah 
 C hammiyah 
 D taqiririyah 
 E shifatiyah 
22 Terjemahan dari hadits berikut ini adalah.... 

 َصلُّْوا َكَما رَأَيـْتُـُموِين ُاَصلِّي
 A berdoalah kalian sebagaimana aku berdoa 
 B ambillah manasik dariku 
 C sholatlah kalian seperti melihat aku sholat 
 D sholatlah kalian karena sholat tiang agama 
 E sholatlah kalian sebelum kalian disholati 
 َصلُّْوا َكَما رَأَيـْتُـُموِين ُاَصلِّي 23

Rawi hadits diatas adalah… 
 A bukhori 
 B muslim 
 C buhori dan muslim 
 D tirmidzi 
 E nasa’i 
24 Perintah untuk melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 09 muharram merupakan isyarat dari 

sunnah... 

 A qouliyah 
 B fi’liyah 
 C taqririyah 
 D hammiyah 
 E shifatiyah 
25 Sahabat nabi muhammad, yang mewakili sahabat menanyakan memakan daging biawak (dab) ... 

 A kholid ibn mughiroh 
 B abdullah ibn mas’ud 
 C abdullah ibn umar 
 D abdullah ibn abbas 
 E kholid ibn walid 
26 Ulama’ hadits sulit sekali membedakan hadits shohih dan hasan dan dikalangan ahli hadits pada 



umumnya hanya membedakan pada sisi... 

 A kedhabitan para rawinya 
 B ketegasan rawinya 
 C keadilan rawinya 

 D status sosial rawinya 
 E istiqomah rawinya 
27 Hadits dari satu segi dapat ditinjau dari 2 sisi yaitu sisi kuantitasnya dan kualitasnya. 

Adapun yang dimaksud dengan tinjauan pada sisi kuantitasnya adalah... 
 A melihat dari sisi kandungan hadits 
 B mengkaji dari sisi sejarahnya 
 C mengkaji suatu hadits dari sisi banyaknya rawi  
 D melihat dari sisi apakah hadits tersebut diterima atau ditolak  
 E melihat pada sisi sanad dan matan hadits 
28 Dibawah ini adalah salah satu pokok pikiran yang terdapat pada defenisi hadist 

mutawatir... 
 A Rawinya dari para sahabat yang terpilih dan terjaga hafalannya 
 B jumlah rawinya banyak dan mereka mustahil sepakah untuk berdusta 
 C rawi dari generasi tabi’in bertemu dengan sahabat minimal sudah baligh 
 D rawi yang meriwayat hadits semua harus laki-laki   
 E jumlah tingkatan pada sahabat minimal 2 orang 
29 Imam Syafi’i berpendapat bahwa sebuah hadist Yang dapat dikategorikan sebagai hadist Mutawatir 

apabila jumlah rawi pada minimal tingkatan berjumlah... 

 A 4 orang 
 B 5 orang 
 C 20 orang 
 D 40 orang 
 E 100 orang 
30 Jumhur ulama’ berpendapat bahwa hukum menggunakan dan mempercayai hadist mutawatir 

adalah... 

 A Mubah  
 B Jaiz 
 C wajib 
 D Sunnah 
 E Mustahabbah 
31 Yang disebut hadits mutawatir adalah apabila suatu hadits diriwayat oleh… 

 A Banyak rawi 
 B Satu rawi 
 C Dua rawi 
 D Minimal dua rawi 
 E Imam bukhori, imam muslim dan abu daud 
32 Salah satu jenis hadits ahad adalah hadits masyhur, Adapun hadits masyhur adalah yang diriwayat 



oleh rawi… 

 A Satu  
 B Dua 
 C Tiga 
 D Empat 
 E lima 
33 Hadits yang menjadi shohih karena ada Riwayat lain atau keterangan lain yang 

menguatkan disebut hadits 
 A shohih lidzatihi 
 B hasan 
 C hasan lighorihi 
 D shohih 
 E shohih lighoirihi 
34 Apabila anda menjumpai sebuah hadits dan setelah anda teliti ternyata hanya diriwayatkan oleh 

hanya satu orang rawi saja maka hadits tersebut dikategorikan sebagai hadits… 

 A masyhur 
 B aziz 
 C shohih 

 D dhoif 
 E ghorib 
35 

Kata  ُنُسِكي   pada QS. Al-An’am ayat 162 artinya… 

 A sholatku 
 B hidupku 
 C matiku 
 D ibadahku 
 E amalanku 
36 Kata sholat disebut lagi setelah kata nusuk (ibadah), padahal sholat juga termasuk ibadah. Hal 

demikian menurut ahli tafsir berma’na… 

 A sholat sebagai kewajiban 
 B pentingnya sholat dalam kehidupan manusia 
 C sholat adalah tujuan hidup 
 D sholat merupakan ibadah wajib 
 E sholat dilakukan secara rutin 
37 Memberi makna ikhlas yang paling tepat adalah…. 

 A melakukan aktifitas tanpa meminta imbalan apapun 
 B melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain 
 C menolong sesama manusia yang paling memerlukan 
 D menyematkan manusia dari kesesatan  
 E usaha memurnikan dan menyucikan hati supaya benar-benar terarah kepada allah 
38 

Arti dari kata   َُخمِْلِصْني yang tepat dari sisi Bahasa adalah… 



 A orang-orang yang ikhlas 
 B orang-orang yang hatinya hanya bermunajat kepada allah 
 C orang-orang yang hanya berserah diri kepada allah 
 D orang-orang yang masih dihinggapi pamrih 
 E orang yang mencoba membersihkan perbuatannya dari pamrih 
39 Merupakan salah satu syarat diterimanya suatun ibadah, diataranya …. 

 A Ikhlas 
 B Adanya semangat 
 C Konsentrasi 
 D Terjaga dari pengaruh sikap jelek 
 E Memiliki niat yang kuat 
40 Dalam surat al-an’am (6) : 162, allah memerintahkan kepada manusia agar seluruh amalannya 

bernilai ibadah, hal ini bisa dilakukan dengan niat … 

 A Harus jelas tujuan ibadah yang dikerjakan 
 B Harus sesuai dengan kondisinya dan situasi 
 C Hanya untuk mencari ridho allah 
 D Untuk mendapat yang lurus dari allah 
 E Untuk mendapat keselamatan dunia akhirat 
41 

Arti kata   َُوِبَذِلَك أُِمْرت  pada QS. Al-An’am (6) : 163 adalah… 

 A Demikianlah kita diperintahkan al-qur’an 
 B Demikianlah perintah allah mejadi jelas 
 C Demikianlah allah memerintahkan 
 D Demikianlah yang diperintahkan kepadaku 
 E Demikianlah ketentuan yang diberikan allah 
42 Kandungan yang terdapat QS. Al-bayyinah (98) ayat 5, bahwa ibadah seseorang dapat diterima jika 

disertai…. 

 A Kesungguhan dan tidak putus asa 
 B Pengulangan yang aktif dan tekun 
 C Ikhlas 

 D Sabar dan tawakkal 
 E Khusu’ dan tawaddu’ 
43 

Arti kata ِدْيُن اْلَقيَِّمة pada qur’an surat al-bayyinah (98) ayat 5 adalah… 

 A Agama yang benar 
 B Agama yang baik 
 C Agama yang jelas 
 D Agama yang murni 
 E Agama yang lurus 
44 Arti yang bergaris bawah pada potongan hadits berikut ini adalah… 

 وَكاَنْت َعاِئَشُة ِاَذا َعِمَلِت اْلَعَمَل َلزَِمْتهُ 

 A Mengerjakannya  
 B Membiarkannya 



 C Menyenanginya 
 D Membiasakannya 
 E menekuninya 
45 

Penggunaan kata-kata    َُكاَن َيُكْون atau   رَأَْيُت رَأَيـَْنا        dalam hadits nabi merupakan karakteristik 

sunnah… 

 A qouliyah 
 B fi’liyah 
 C sifatiyah 
 D hammiyah 
 E taqririyah 
46 Hadits tentang tatacara manasik saji adalah contoh dari sunnah… 
 A fi’liyah 
 B qouliyah 
 C taqririyah 
 D hammiyah 
 E sifatiyah 
47 Hadits tentang belajar dan mengajarkan al-qur’an adalah contoh dari…. 

 A Qouliyah 
 B Fi’liyah 
 C Taqririyah 

 D Hammiyah 
 E Sifatiyah 
48 Hadits yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadits dikarenakan hilangnya salah satu 

syarat dari beberapa syarat yang ada. termasuk pengertian dari hadits…. 

 A Mutawatir 
 B Hasan 
 C Shohih 
 D Ahad 
 E Dho’if 
ْوُصْوُل ِاَىل اْلَمْنتِ  49

َ
 اَلطَّرِْيُق اَمل

Terjemahan ungkapan diatas yang paling tepat adalah…. 

 A Cara hadits sampai dibukukan 
 B Jalan mencari hadits 
 C Jalan mencari isi hadits 
 D Jalan yang menyampaikan kepada matan hadits 
 E Isi pokok hadits 
50 Dari segi Bahasa matan memiliki arti kecuali…. 

 A Membelah 
 B Mengeluarkan 
 C Mengikat 
 D Punggung jalan 
 E memihak 



 


