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Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.1 
1. S: Dalam hidup seseorang harus mempunyai sikap optimisme, Allah mengingatkan 

kita agar tidak bersikap pesimisme dan berputus asa dalam mengharap rahmat 
Allah, karena sikap pesimisme merupakan sikap orang-orang yang ingkar akan 
nikmat Allah. Bacakan ayat tersebut. Yusuf : 87 

 J:  ْإِنَّهُ ال يَا بَنِيَّ اْذَهبُوا َفتََحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيِه َوال تَْيأَُسوا ِمن ِ  َرْوحِ َّللاَّ

ِ إاِل اْلقَْوُم اْلَكافُِرونَ   يَْيئَُس ِمْن َرْوحِ َّللاَّ

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 ُكلُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحال ِلبَنِي ِإْسَرائِيلَ   
 J:  َم إِْسَرائِيُل َعلَى نَْفِسِه ِمْن قَْبِل ُكلُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحال ِلبَنِي إِْسَرائِيَل إاِل َما َحرَّ

َل التَّْوَراةُ قُْل فَأْتُوا بِالتَّْوَراةِ فَاتْلُوَها إِْن ُكْنتُْم َصاِدِقينَ   أَْن تُنَزَّ

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ِ ِإلًَها آَخَر ال    بُْرَهاَن لَهُ بِِه َفإِنََّما ِحَسابُهُ ِعْندَ َربِِِّه إِنَّهُ ال َوَمْن يَْدعُ َمَع َّللاَّ

 يُْفِلُح اْلَكافُِرونَ 
 J: Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak 

ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di 
sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. 
 

4. S: Siapakah nama Sultan pertama Kesultanan Palembang yang berkuasa pada 
tahun 1659-1706? 

 J: Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Iman / Pangeran Kusumo 
Abdurrahim, atau nama panggilan   lainnya Kiyai Mas Endi 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Sebutkan hadis Nabi saw. yang membedakan nilai zakat pertanian yang 

menggunakan system tadah hujan dan yang menggunakan sistem mekanik/biaya! 
 J: سقت األنهر والغيم العشور وفيما سقي  قال رسول هللا صلعم : فيما

 بالسانية نصف العشور)أحمد ومسلم والنسائى
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning Say: I seek refuge in the Lord 

of the Dawn (daybreak)(Q.S.Al-Falaq:1) 
 J:  :١قُْل أَُعوذُ بَِرِبِّ اْلفََلِق الفلق 
8. S: Allah berfirman : Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah 

berdiri melakukan salat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah 
menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang 
membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari 
hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh."Bacakan 
ayat tersebut yang terdapat dalam suratAli imran 39 



 J:  َ يُبَِشُِّرَك بِيَْحيَى فَنَادَتْهُ اْلَمالئَِكةُ َوُهَو قَائٌِم يَُصِلِّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاَّ

اِلِحينَ  ِ َوَسيِِّدًا َوَحُصوًرا َوَنبِيًّا ِمَن الصَّ  ُمَصِدِّقًا بَِكِلَمٍة ِمَن َّللاَّ
   
9. S: Berapa surah yang dimulai dengan ungkapan alhamdulillâh? 
 J: Lima surah (al-Fatihah, al-An'am, al-Kahfi, Saba' dan Fathir.) 

 
10. S: Kapan dilaksanakan STQ Nasional yang pertama dan dimana? 
 J: Tahun 1978 di Jakarta 

 
11. S: Sebutkan nishab zakat fitrah! 
 J: Masih memiliki persiapan untuk makan di esok harinya 

 
12. S:  إلى من المرأة الملقبة بذات النطاقين التي لها دور مهم عند هجرة النبي

 المدينة ؟
 J: أسماء بنت أبي بكر 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.2 
1. S: Sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa kita jangan larut dalam 

kesenangan duniawi. Betapa banyak penduduk suatu negeri yang bersenang-
senang dalam kehidupannya dibinasakan oleh Allah. Tempat mereka tidak didiami 
lagi oleh mereka setelah kejadian itu kecuali sedikit saja. Demikian Allah nyatakan 
dalam surat Al Qashas : 58.Bacakan ayatnya!  

 J:  َوَكْم أَْهلَْكَنا ِمْن قَْريٍَة بَِطَرْت َمِعيَشتََها فَِتْلَك َمَساِكنُُهْم َلْم تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم

 إاِلَّ قَِلياًل َوُكنَّا نَْحُن اْلَواِرِثينَ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء ......  
 J:  ُّْن تََشاُء َوتُِعز قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ

 إِنََّك َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء قَِديرٌ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِيَِدَك اْلَخْيُر 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة ُشَهدَاَء َفاْجِلدُوُهْم ثََمانِيَن   

 أَبَدًا َوأُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ َجْلدَةً َوال تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهادَةً 
 J: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan 

mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang 
menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian 
mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. 
 

4. S: Pada masa pemerintahan putra Sultan Mahmud Badaruddin I syiar agama islam 
makin pesat, Siapa nama putra Sultan Mahmud Badaruddin I? 

 J: Sultan Ahmad Najmuddin 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Dalam ajaran Islam, apabila ada seseorang yang menderita dari sesama muslim, 

maka kita wajib ikut merasakannya dan wajib memberi bantuan kepadanya. Orang 
mu`min harus seperti satu tubuh dengan orang mu`min yang lainnya, yakni saling 
mencintai, menyayangi, saling membantu dan saling menasehati. Bacakan hadits 
yang berkenaan dengan hal ini! 

 J:  مثل المؤمنين فى تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذاشتكى منه

 (عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )البخرى والمسلم
7. S: \  Please read the verse (ayah) which is the meaning So pray to your Lord and 

sacrifice [to Him alone] (Q.S. Al Kawthar: 2) 
 J:  :٢فََصِلِّ ِلَربَِِّك َواْنَحْر الكوثر 
8. S: Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang 

meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-
anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan 



diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta 
supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dustaAli Imran 61 

 J:  َك فِيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تَعَالَْوا نَْدُع أَْبنَاَءَنا َوأَْبنَاَءُكْم فََمْن َحاجَّ

ِ َعلَى اْلَكاِذبِينَ َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكْم ثُمَّ َنْبتَِهْل فَنَْجعَْل لَْعنَةَ   َّللاَّ
   
9. S: Siapakah orang pertama yang menulis ilmu Tajwid? 
 J: Abu 'Ubaid Qasim bin Salam. 

 
10. S: Dimanakah Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional pertama kali diadakan di luar 

Jakarta? 
 J: Palangkaraya, Kalimantan Tengah 

 
11. S: Sebutkan jenis harta yang zakatnya seperlima atau 20 persen? 
 J: Rikaz (harta karun) 

 
12. S:  كان فى الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم ، بويع بالخالفة بعد وفاة

 أبى بكر بعهد منه . من هذا الصحابي الجليل ؟
 J: عمر بن الخطاب 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.3 
1. S: Berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu perintah Allah yang sangat 

penting, sehingga hal itu disejajarkan dengan perintah  beribadah hanya kepada 
Allah. Berbakti kepada bapak ibu harus terus dilaksanakan sampai salah satu atau 
keduanya mencapai usia lanjut dengan mengucapkan perkataan yang baik. 
Bacakan ayat menegaskan perintah Allah tersebut! ?(AL-Isra 23)  

 J:  ا يَْبلُغَنَّ ِعْندََك اْلِكبََر َوقََضى َربَُّك أاَل تَْعبُدُوا إاِل إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا إِمَّ

  َكِريًماأََحدُُهَما أَْو ِكالُهَما فَال تَقُْل لَُهَما أٍُفِّ َوال تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوال

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ُ اْلَكْعبَةَ اْلَبْيَت اْلَحَراَم قِيَاًما    َجعََل َّللاَّ
 J:  َاْلَكْعَبةَ اْلبَْيَت اْلَحَراَم ِقيَاًما ِللنَّاِس َوالشَّْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلقَالِئد ُ َجعََل َّللاَّ

َ بُِكِلِّ ذَِلَك ِلتَْعلَُموا  َ يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األْرِض َوأَنَّ َّللاَّ أَنَّ َّللاَّ

 َشْيٍء َعِليمٌ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ َهِيًِّنا إِْذ تَلَقَّْوَنهُ بِأَْلِسنَتُِكْم َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِهُكْم َما لَْيَس لَُكْم   

ِ َعِظيمٌ   َوُهَو ِعْندَ َّللاَّ
 J: (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan 

kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan 
kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah 
besar. 
 

4. S: Siapakah nama Sultan pertama di Kerajaan Bima? 
 J: Sultan Abdul Kahir 1 

 
5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Tidaklah makan seseorang makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil 

jerih payahnya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Dawud makan dari hasil jerih 
payahnya sendiri. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut ! 

 J:  قَاَل : )) َما أَكَل أََحدٌ َطعَاماً َقطُّ َخْيراً  -صلى هللا عليه وسلم  -عن النبي ،

 -صلى هللا عليه وسلم  -ِل يَِده ، َوإنَّ نَبيَّ هللا دَاُودَ ِمْن أْن يَأُكَل ِمْن َعمَ 

 . َكاَن يَأُكُل ِمْن َعَمِل يَِدِه (( رواه البخاري
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning And Wecreated you in pairs 

(Q.S.An-Naba': 8) 
 J:  :٨َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواًجا النبأ 
8. S: Allah berfirman : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman 

hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka 



perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka 
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan 
sepenuhnya.Bacakan ayat tersebut yang terdapat dalam suratAn-Nisak 65 

 J:  فَال َوَربَِِّك ال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحِكُِّموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ال يَِجدُوا ِفي

ا قََضْيَت َويَُسِلُِّموا تَْسِليًما  أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ
   
9. S: Di dalam ayat manakah tata cara berwudhu dijelaskan? 
 J: Surah al-Maidah ayat 6. 

 
10. S: Dimana dan pada tahun berapakah dilaksanakan MTQN II? 
 J: Bandung, 1969 

 
11. S: Disebut apakah barang yang  ditemuan di jalanan tercecer semisal penemuan 

sebuah dompet yang berisi cek (cheque)? 
 J: Luqathah 

 
12. S:   في أي سورة يُْذَكُر اعتراض المالئكة على هللا عندما أخبرهم بأنه

 سيجعل من يخلف في األرض ؟
 J: في سورة البقرة 
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1. S: Tujuan pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya yang serasi dan 

seimbang antara aspek fisik maupun mental-spiritual. Al-Quran mengajarkan agar 
kita menuntut kebahagiaan akhirat tanpa kita mengabaikan kepentingan dunia. 
Coba bacakan ayat yang menyatakan hal dimaksud!  

 J:  الدَّاَر اآلِخَرةَ َوال تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّْنيَا َوأَْحِسْن َكَما ُ َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاَّ

َ ال يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ أَحْ  ُ إِلَْيَك َوال تَْبغِ اْلفََسادَ فِي األْرِض إِنَّ َّللاَّ  َسَن َّللاَّ

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ِ َوأَْيَمانِِهمْ     إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بِعَْهِد َّللاَّ
 J:  ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمنًا قَِلياًل أُولَئَِك اَل َخاَلَق لَُهْم ِفي إِنَّ الَِّذيَن َيْشتَُروَن بِعَْهِد َّللاَّ

يِهْم َولَُهْم َعذَاٌب  ُ َواَل يَْنُظُر إِلَْيِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َواَل يَُزكِِّ اآْلَِخَرةِ َواَل يَُكلُِِّمُهُم َّللاَّ

 أَِليمٌ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَُظوا فُُروَجُهْم ذَِلَك أَْزَكى لَُهْم ِإنَّ    قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّ

َ َخبِيٌر بَِما يَْصنَعُونَ   َّللاَّ
 J: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci 
bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat 
 

4. S: Masuknya Islam ke Papua adalah karena pengaruh kerjaan dari Maluku. Sebutkan 
nama kerajaan yang dimaksud? 

 J: Kerajaan Bacan. 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Termasuk hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah saw. yang terjadi nanti adalah 

dibukanya kemewahan dunia. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut. 
 J: ا أَخاُف َعلَْيُكْم ِمْن بَْعِدي َما يُْفتَُح َعلَْيُكْم ِمْن َزْهَرةِ الدُّْنيَا َوِزينَتَِها ((  إنَّ ممَّ

 . متفٌق َعلَْيهِ 
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning And made your sleep for rest 

(Q.S.An-Naba': 9) 
 J:  :٩َوَجعَْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًا النبأ 
8. S: Akhir-akhir ini banyak musibah yang menimpa negeri ini, musibah tersebut 

adakalanya sebagai ujian namun adakalanya pula sebagai adzab. keimanan kaum 
Yunus yang mendatangkan kebahagiaan dan hilangnya adzab yang 
menimpanya.Bacakan ayat dimaksud. 

 J:  ا آَمنُوا َكَشْفنَا َعْنُهْم فَلَْوال َكاَنْت قَْريَةٌ آَمنَْت َفنَفَعََها إِيَمانَُها ِإال قَْوَم يُونَُس لَمَّ



 َعذَاَب اْلِخْزيِ فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوَمتَّْعنَاُهْم إِلَى ِحينٍ 
   
9. S: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki arti "wanita yang teruji?" 
 J: Surah al-Mumtahanah. 

 
10. S: Siapakah juara I golongan Qiraah sab'ah  putri pada MTQ XX tahun 2003 di 

Palangkaraya? dan dari provinsi mana asalnya? 
 J: Fauziah Ya'qub dari Aceh 

 
11. S: Zakat hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta telah disebutkan zakatnya 

secara sharih. Bagaimana zakat binatang yang dibudidayakan tetapi tidak 
termasuk ke dalam tiga kategori tadi, seperti ternak burung puyuh, lele dumbo, 
dsb.? 

 J: Dikiaskan kepada perdagangan/emas. (85 gram emas, dikeluarkan 2,5 persen) 
 

12. S:  تُه في نبي من األنبياء ، نفاه إخوته  وهو صغير لحقدهم عليه . تُْذَكُر قِصَّ

ى باسمه هو .  من هذا النبي  ؟  القرآن في سورة تَُسمَّ
 J: يوسف عليه السالم 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.5 
1. S: Salah satu sila dari Pancasila adalah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia,oleh sebab itu kita diwajibkan untuk mendermakan sebagian harta kita 
untuk menolong fakir miskin. Hal ini sejalan dengan firman Allah:   “Apa yang ada 
disisimu akan lenyap sedangkan apa-apa yang kita infakkan di jalan Allah akan 
kekal,Coba bacakan ayatnya ¡ an-nahl 96 

 J:  ِبَاٍق َولَنَْجِزيَنَّ الَّذ ِ يَن َصبَُروا أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َما ِعْندَُكْم يَْنفَدُ َوَما ِعْندَ َّللاَّ

 َكانُوا يَْعَملُونَ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر......    إِنََّما َحرَّ
 J:  َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدََّم َوَلْحَم ِ فََمِن إِنََّما َحرَّ اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه ِلغَْيِر َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد فَال إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ َّللاَّ

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َكاِة ِرَجاٌل ال تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوال بَْيٌع    الةِ َوإِيتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ َعْن ِذْكِر َّللاَّ

 يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب َواألْبَصارُ 
 J: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari 

mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan 
zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan 
menjadi guncang. 
 

4. S: Sultan pertama Asahan merupakan putra Sultan Iskandar Muda. Sebutkan nama 
Sultan Asahan I tersebut 

 J: Abdul Jalil 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Berwasiatlah kepada kaum perempuan dengan baik, karena perempuan itu 

diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok 
adalah yang paling atas. Coba bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut. 

 J:  صلى هللا  -، قَاَل : قَاَل َرُسول هللا  -رضي هللا عنه  -وعن أَبي هريرة

: )) اْستَْوُصوا بالنِِّساِء َخْيراً ؛ فَإِنَّ الَمْرأَةَ ُخِلقَْت ِمْن ِضلعٍ ،  -عليه وسلم 

لَعِ أْعالهُ ، فَإْن ذََهبَت تُقيُمهُ َكَسْرتَهُ  ، َوإْن تََرْكتَهُ ،  َوإنَّ أْعَوَج َما في الضِِّ

 . لَْم يََزْل أْعوَج ، فَاْستَوُصوا بالنِِّساِء (( ُمتَّفٌَق َعلَيهِ 
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning And made the day for 

livelihood (Q.S.An-Naba': 11) 
 J:  :١١َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاًشا النبأ 
8. S: Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah, Allah 



membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila 
mereka bergembira Allah siksakan mereka dengan sekonyong-konyong, maka 
ketika itu mereka terdiam berputus asa.Begitulah Allah berfirman dalam surat Al-
An'am:44.Bacakanlah ayatnya! 

 J:  ا نَُسوا َما ذُِكُِّروا بِِه َفتَْحنَا َعَلْيِهْم أَْبَواَب ُكِلِّ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما فَلَمَّ

 أُوتُوا أََخْذنَاُهْم بَْغتَةً فَإِذَا ُهْم ُمْبِلُسونَ 
   
9. S: Siapakah wanita yang telah mendapatkan julukan "ath-Thayibah" (wanita yang 

berbudi baik) di dalam Al-Qur'an? 
 J: Siti Maryam. 

 
10. S: Siapakah pencipta lagu Hymne  MTQ? 
 J: Iskandar 

 
11. S: Jelaskan berapakah batas nishab zakat untuk ternak unta? 
 J: 5 ekor, keluar 1 ekor kambing 

 
12. S:  معظم الناس ال يحبون تناُولَه ،  ألن َطْعَمه في الغالب ُمرٌّ ، ولكن

ْوَن إلى تناُوِله  رغبةً في الشفاء .  ما هو ؟  المرضى ُمْضَطرُّ
 J: دواء 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.6 
1. S: Dalam Negara pancasila setiap warga Negara harus beragama, tetapi tidak boleh 

ada pemaksaan memeluk agama tertentu. Hal itu sejalan dengan ajaran Al Quran 
yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Al Baqarah : 
256 

 J:  ْشدُ ِمَن اْلغَيِِّ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن ال إِْكَراهَ فِي الِدِّيِن قَْد تَبَيََّن الرُّ

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَى ال اْنفِ  ُ َسِميٌع َعِليمٌ بِاَّللَّ  َصاَم لََها َوَّللاَّ

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 …اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماتٌ   
 J:  اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ فَال َرَفَث َوال فُُسوَق َوال

اِد ِجدَاَل فِي اْلَحجِِّ َوَما تَْفعَلُوا ِمْن  دُوا فَإِنَّ َخْيَر الزَّ ُ َوتََزوَّ َخْيٍر يَْعلَْمهُ َّللاَّ

 التَّْقَوى َواتَّقُوِن يَا أُوِلي األْلبَابِ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َ يَُسبُِِّح لَهُ َمْن فِي السََّماَواِت َواألْرِض    َوالطَّْيُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ُ َعِليٌم بَِما يَْفعَلُونَ   َعِلَم َصالتَهُ َوتَْسبِيَحهُ َوَّللاَّ
 J: Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit 

dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-
masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka kerjakan. 
 

4. S: Masuk dan berkembangnya Islam di Makasar tidak terlepas dari jasa ulama yang 
bernama Datuk Ribandang. Dari manakah asal daerah beliau? 

 J: Minangkabau 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Janganlah kamu mengharap mati karena kesengsaraan yang menimpa kamu. 

Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut. 
 J:  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  : قال النبي صلى هللا عليه و سلم ) ال

أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان ال بد فاعال فليقل اللهم يتمنين 

أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ( )متفق 

 (عليه
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning They will dwell therein for ages 

(Q.S.An-Naba':23) 
 J:  ٢٣ِفيَها أَْحقَابًا النبأ: البِثِيَن 
8. S: Allah berfirman : Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israel) 

berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk 



(menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: 
"Kami lah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan 
saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah 
diri.Bacakan ayat tersebut yang terdapat dalam suratAli Imran 52 

 J:  ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم ِ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن فَلَمَّ اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاَّ

ِ َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ  ِ آَمنَّا بِاَّللَّ  نَْحُن أَْنَصاُر َّللاَّ
   
9. S: Apa nama  tafsir yang menafsirkan ayat al-qur'an dengan perkataan para 

sahabat? 
 J: Tafsir bil ma'tsur 

 
10. S: Kapan dilaksanakan MUNAS LPTQ yang pertama dan di kota mana? 
 J: Tahun 1979 di Semarang 

 
11. S: Berapa kalikah Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji sepanjang hidupnya? 
 J: Satu kali 

 
12. S:  خليفة صالحا عادال وربما ُوِلَِّى الحكم بعد سليمان بن عبد الملك فكان

 لُِقِّب بخامس الخلفاء الراشدين . من هو هذا الرجل العظيم ؟
 J: عمر بن عبد العزيز 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.7 
1. S: Allah berfirman : Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat 

mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat 
mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya 
kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Bacakan ayat 
tersebut yang terdapat dalam surat Al-Hajj :37 

 J:  َرَها لَُكْم َ لُُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َولَِكْن يَنَالُهُ التَّْقَوى ِمْنُكْم َكذَِلَك َسخَّ لَْن يَنَاَل َّللاَّ

َ عَ   لَى َما َهدَاُكْم َوبَِشِِّر اْلُمْحِسنِينَ ِلتَُكبُِِّروا َّللاَّ

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ا   ٍ َعدُوًّ  َكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكلِِّ نَبِيِّ
 J:  ْنِس َواْلِجنِِّ يُوِحي بَْعُضُهْم إَِلى ا َشيَاِطيَن اْْلِ ٍ َعدُوًّ َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكلِِّ نَبِيِّ

 اْلقَْوِل ُغُروًرا َولَْو َشاَء َربَُّك َما فَعَلُوهُ فَذَْرُهْم َوَما يَْفتَُرونَ بَْعٍض ُزْخُرَف 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ُ َعلَْيِهْم َوَرُسولُهُ    َبْل أَفِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم يََخافُوَن أَْن يَِحيَف َّللاَّ

اِلُمونَ   أُولَئَِك ُهُم الظَّ
 J: Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, 

atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan 
rasul-Nya berlaku lalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang 
yang lalim. 
 

4. S: Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera didirikan 
oleh Marah Silu, yang bergelar Sultan Malik as-Saleh. Keberadaan kerajaan ini 
juga tercantum dalam kitab Rihlah ila l-Masyriq (Pengembaraan ke Timur) 
Siapakah pengarang kitab tersebut 

 J: Abu Abdullah ibn Batuthah (1304–1368), musafir Maroko yang singgah ke negeri 
ini pada tahun 1345. 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Tidaklah berkurang harta karena sedeakah, tidaklah Allah menambah kpada 

hamba yang pemaaf kecuali kemulyaan, dan tidaklah bersikap rendah hati 
seseorang karena Allah kecuali Allah angkat (derajatnya). Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 

 J:  ِ َما نَقََصْت » قَاَل  -مصلى هللا عليه وسل-َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ِ إِالَّ  ا َوَما تََواَضَع أََحدٌ َّلِلَّ ُ َعْبدًا بِعَْفٍو إاِلَّ ِعزًّ َصدَقَةٌ ِمْن َماٍل َوَما َزادَ َّللاَّ

 ُ  (رواه مسلم«.)َرفَعَهُ َّللاَّ
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning Have We not expanded thee 

your breast? (Q.S.Ash-Syar-h: 1) 



 J:  :١أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك الشرح 
8. S: Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan 

dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk 
berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. 
Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan (Nya).Bacakan ayat yang 
menjelaskan pernyataan di atas!Annisak 84 

 J:  ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعَسى ِ ال تَُكلَُّف إاِل نَْفَسَك َوَحِرِّ ُ أَْن فَقَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاَّ َّللاَّ

ُ أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَْنِكيال  يَُكفَّ بَأَْس الَِّذيَن َكفَُروا َوَّللاَّ
   
9. S: Di surah manakah terdapat ayat hijab? 
 J: Surat an-Nur 

 
10. S: Provinsi manakah yang meraih juara umum pada MTQ Nasional ke-20 di 

Palangkaraya? 
 J: Jawa Barat 

 
11. S: Thawaf sunah apakah yang dilakukan jamaah haji saat pertama kali tiba di Masjidil 

Haram? 
 J: Thawaf Qudum 

 
12. S:  يُلَقَُّب بالطيَّار وهو أخو على بن أبى طالب، حضر واقعة مؤتة بالبلقاء

 الجليل ؟هجرية . من هذا الصحابي  8واْستُْشِهدَ بها سنة 
 J: جعفر بن أبى طالب 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.8 
1. S: Allah berfirman : Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan-nya bagi 

mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di 
dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi 
Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.Bacakan ayat tersebut 
yang terdapat dalam surat Ali Imran 198 

 J:  لَِكِن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها

ِ َخْيٌر ِلألْبَرارِ  ِ َوَما ِعْندَ َّللاَّ  نُُزال ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَّةِ   
 J:  َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُها

 ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِدينَ َوقَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها َساَلٌم َعلَْيُكْم 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َّبِعُوَن ِإال    أَْو يُْلقَى إَِلْيِه َكْنٌز أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ يَأُْكُل ِمْنَها َوقَاَل الظَّاِلُموَن إِْن تَت

 َرُجال َمْسُحوًرا
 J: atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa 

tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari (hasil) nya?" Dan orang-
orang yang zalim itu berkata: "Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti 
seorang lelaki yang kena sihir". 
 

4. S: Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan 
terbesar di pantai utara Jawa (Pasisir). Kesultanan Demak beralih ke satu 
kerajaan yang dipimpin oleh Jaka Tingkir. Apa nama kerajaan tersebut? 

 J: kerajaan / kesultanan Pajang 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Setiap hari seorang hamba selalu di doakan oleh dua malaikat, yang satu 

mendoakan orang yang sedekah untuk diberikan ganti, dan kepada orang yang 
tidak sodakah untuk diberikan kerusakan hartanya. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 

 J:  عن أبي هريرة رضي هللا عنه  : أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ) ما

من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا 

 (خلفا ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا ( )رواه البخاري ومسلم
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning Hearts that Day will be in 

agitation (anxiety) (Q.S.An-Naazi'aat:8) 
 J:  :٨قُلُوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجفَةٌ النازعات 
8. S: Allah menjelaskan bahwa mereka yang berjihad di jalan akan berada  dalam 



keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, 
dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang 
yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan tidak (pula) mereka bersedih hati.Bacakan ayat dimaksud!Ali Imran 170 

 J:  ِمْن فَْضِلِه َويَْستَْبِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم يَْلَحقُوا بِِهْم ِمْن ُ فَِرِحيَن بَِما آتَاُهُم َّللاَّ

 َخْلِفِهْم أاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُونَ 
   
9. S: Di dalam ayat manakah nama kelima nabi 'Ulul Azmi disebutkan? 
 J: Ahzab ayat 7 

 
10. S: MTQ Nasional yang ke berapakah yang dilaksanakan di Surabaya  tahun 1974? 
 J: MTQN ke VII 

 
11. S: Thawaf apakah yang dilakukan jamaah haji saat akan meninggalkan tanah haram 

Makkah? 
 J: Thawaf Wada 

 
12. S:  عند إسالمه فعذبه سيده ، ثم أعتقه أبو بكر ، وقد لم يزل عبدا مملوكا

 ُكلِّف باألذان في حياة رسول هللا من هذا الصحابي الجليل ؟
 J: بالل بن رباح 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.9 
1. S: Dalam surat Al-Baqarah :215,Allah berfirman : Mereka bertanya tentang apa yang 

mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah 
diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 
dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang 
kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.Bacakan ayat 
dimaksud!  

 J:  َْواِلدَْيِن َواأْلَْقَرِبيَن َواْلَيتَاَمى يَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَِلل

َ بِِه َعِليمٌ  بِيِل َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ َّللاَّ  َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 ال َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن نَْجَواُهْم ِإال َمْن أََمَر بَِصدَقَةٍ   
 J:  َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن نَْجَواُهْم إاِل َمْن أََمَر بَِصدَقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصالحٍ ال

ِ فََسْوَف نُْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما  بَْيَن النَّاِس َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك اْبتِغَاَء َمْرَضاِة َّللاَّ

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
تَبَاَرَك الَِّذي إِْن َشاَء َجعََل لََك َخْيًرا ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها   

 األْنَهاُر َويَْجعَْل لََك قُُصوًرا
 J: Maha Suci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang 

lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai di 
bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula) untukmu istana-istana. 
 

4. S: Kerajaan ini didirikan oleh Muzaffar Syah (1465 – 1497 M). Kerajaan ini mencapai 
puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1608 – 1637). 
Apa nama kerajaan ini? 

 J: Kerajaan Aceh (Aceh Darussalam) 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya (orang lain) maka 

hendaknya minta halalnya (minta maaf) pada hari ini, sebelum datang hari kiamat 
atau sebelum meninggal dunia. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut. 

 J:  من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار وال درهم

من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 

 (خاريأخيه فطرحت عليه )رواه الب
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning And indeed (appointed) over 

you are the keepers (Q.S.Al-Infitaar: 10) 
 J:  :١٠َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن االنفطار 
8. S: Dalam surat Maryam :22-23dikisahkan tentang Maryam, ketika datang rasa sakit 

akan melahirkan, bersandar pada pokok kurma, dia berkata dengan sedih/putus 



asa, supaya mati saja sebelum semuanya terjadi agar dilupakan orang.Bacakan 
ayat yang dimaksud! 

 J:  اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذعِ النَّْخلَِة قَاَلْت يَا فََحَملَتْهُ فَاْنتَبَذَْت بِِه َمَكانًا قَِصيًّا.فَأََجاَءَها

 لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهذَا َوُكْنُت َنْسيًا َمْنِسيًّا
   
9. S: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama para nabi as? 
 J: 6 surah (Muhammas, Ibrahim, Nuh, Hud, Yunus dan Yusuf.) 

 
10. S: Siapakah yang meraih juara 1 cabang tafsir bahasa Indonesia putra pada MTQ 

nasional ke 25 di Batam dan dari provinsi mana dia mewakili? 
 J: M.Ikhwan dari Aceh 

 
11. S: Salah satu tempat mustajabah untuk berdoa adalah tempat antara Hajar Aswad 

dan pintu Ka-bah. Apakah nama tempat tersebut? 
 J: Multazam 

 
12. S: آلة تعرف بها الجهات ، وربما تدلُّك على جهة القبلة . ما هذه اآللة ؟ 
 J: . بوَصلة 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.10 
1. S: Kita banyak menaruh harapan terhadap institusi pemerintah di bidang teknologi 

seperti kementrian RISTEK dan BPPT untuk melakukan penelitian dan penerapan 
teknologi yang hasilnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Pekerjaan 
tersebut dianjurkan oleh Allah kepada manusia bahkan golongan jin sekalipun 
sampai keluar orbit bumi. Namun sebelum kita melakukan hal itu kita harus 
mempersiapkan alat-alat atau kekuatan. Ar-Rahman 33  

 J:  َْنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت ي ا َمْعَشَر اْلِجنِِّ َواْْلِ

 َواأْلَْرِض فَاْنفُذُوا اَل تَْنفُذُوَن ِإالَّ بُِسْلَطانٍ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ِ ال    َيْستَِطيعُوَن َضْرًبا ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي َسِبيِل َّللاَّ
 J:  ال يَْستَِطيعُوَن َضْربًا فِي األْرِض ِ ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي َسِبيِل َّللاَّ

يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنَِياَء ِمَن التَّعَفُِّف تَْعِرفُُهْم بِِسيَماُهْم ال يَْسأَلُوَن النَّاَس 

َ بِ إِْلَحافًا َوَما تُْنِفقُوا مِ   ْن َخْيٍر فَإِنَّ َّللاَّ

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ِ فَيَقُوُل أَأَْنتُْم أَْضَلْلتُْم ِعبَاِدي َهُؤالِء    َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َوَما يَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن َّللاَّ

 أَْم ُهْم َضلُّوا السَّبِيلَ 
 J: Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang 

mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah): "Apakah 
kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang 
sesat dari jalan (yang benar"?) 
 

4. S: Gowa (sekarang Makassar) merupakan musuh utama VOC. Pada masa 
pemerintahan Sultan Hasanuddin terjadi peperangan besar dengan VOC yang 
bersekutu dengan Aru Palaka, seorang Pangeran Bugis. Pertempuran ini berakhir 
dengan penandatanganan satu Perjanjian (1667) Apa nama perjanjian tersebut? 

 J: Bongaya 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala 

sesuatu. Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika 
kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah kalian mengasah 
pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 

 J:  ِ َ َكتََب اِْلْحَسانَ » قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َرُسوِل َّللاَّ  َعَلى إِنَّ َّللاَّ

ُكلِِّ َشْىٍء فَإِذَا قَتَْلتُْم فَأَْحِسنُوا اْلِقتْلَةَ َوِإذَا ذَبَْحتُْم فَأَْحِسنُوا الذَّْبَح َوْليُِحدَّ أََحدُُكْم 

 ()رواه مسلم« َشْفَرتَهُ فَْليُِرْح ذَبِيَحتَهُ 



7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning And said, "I am your Lord, 
most high." (Q.S.An-Naazi'aat :24) 

 J:  :٢٤فَقَاَل أَنَا َربُُّكُم األْعلَى النازعات 
8. S: Dalam al-Qur’an bahwa akhlak Rasulullah digambarkan dengan sifat lemah 

lembut, tidak bersikap keras dan kasar. Andaikan beliau bersikap kasar, tentu 
umat akan lari menjauhinya, manakah ayat yang menggambarkan akhlak 
Rasulullah tersebutAli Imran : 159 

 J:  وا ِمْن َحْوِلَك ا َغِليَظ اْلقَْلِب الْنفَضُّ ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت فَظًّ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

َوَشاِوْرُهْم ِفي األْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم 

ِلينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوِكِّ ِ إِنَّ َّللاَّ  َّللاَّ
   
9. S: Terdapat di dalam surah manakah Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Belqis? 
 J: Surah Saba.' 

 
10. S: Provinsi manakah yang meraih juara umum pada MTQ Nasional tahun 2012 di 

Ambon? 
 J: Prov. DKI Jakarta 

 
11. S: Disunahkan salat sunah sesudah selesai thawaf. Dimanakah area sekitar Ka-bah 

yang dianjurkan Nabi melaksanakan salat sunah thawaf itu? 
 J: Di belakang maqam Ibrahim 

 
12. S:  ي من لقي صحابيا وكان مؤمنا بالنبي دون أن يراه ومات على ماذا ُسِمِّ

 اْلسالم
 J: تابعي 
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1. S: Dalam surat Ali Imran : 65, Allah berfirman :Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah 

membantah  tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan 
melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?Bacakan ayat dimaksud !   

 J:  َْنِجيُل ِإالَّ يَا أ وَن فِي إِْبَراِهيَم َوَما أُْنِزلَِت التَّْوَراةُ َواْْلِ ْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُحاجُّ

 ِمْن بَْعِدِه أَفَاَل تَْعِقلُونَ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ا ِهيَ    دَقَاِت فَنِِعمَّ  إِْن تُْبدُوا الصَّ
 J:  دَقَاِت ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَها اْلفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَُكْم إِْن تُْبدُوا الصَّ فَنِِعمَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ   َويَُكِفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيِِّئَاتُِكْم َوَّللاَّ

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َكاَن َيْنبَِغي َلنَا أَْن نَتَِّخذَ ِمْن دُونَِك ِمْن أَْوِليَاَء َولَِكْن َمتَّْعتَُهْم قَالُوا ُسْبَحانََك َما   

 َوآبَاَءُهْم َحتَّى نَُسوا الِذِّْكَر َوَكانُوا قَْوًما بُوًرا
 J: Mereka (yang disembah itu) menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi 

kami mengambil selain Engkau (untuk jadi) pelindung, akan tetapi Engkau telah 
memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka 
lupa mengingati (Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa". 
 

4. S: Dia adalah Sultan di Ternate yang memperdalam Islam di pesantren Sunan Giri. 
Selama berada di Giri, Dia menjalin persahabatan yang kuat dengan orang-orang 
Jawa, sehingga diberi julukan Sultan Cengkeh. Siapakah Sultan yang dimaksud? 

 J: Raja Zainul Abidin 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Bacakan matan hadits yang menyatakan bahwa 3 doa yang mustajab, yaitu doa 

orang yg zhalim, musafir dan doa orang tua untuk anaknya! 
 J:  ِ ثاَلَُث »  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِهنَّ دَْعَوةُ اْلَمْظلُوِم َودَْعَوةُ اْلُمَسافِِر َودَْعَوةُ دََعَواٍت ُمْستََجابَاٌت الَ َشكَّ فِي

 « اْلَواِلِد َعلَى َولَِدهِ 
7. S: Please read the ayat (verse) of the holy Qur'an which means : the which doth 

Mount (right) to the hearts 
 J:  ِِلُع َعلَى اأْلَْفئِدَة  الَّتِي تَطَّ
8. S: Al Quran mengakui permulaan pengetahuan adalah lewat pengamatan inderawi 

dan eksperimen.  Allah SWT. Memberikan contoh bagaimana Dia mengajarkan 
manusia, pengetahuan melalui contoh seperti Allah SWT.  mengajari Qabil cara  
mengubur mayat dengan perantaraan burung gagak.  Bacakan ayat tersebutAl 
Maidah 31 



 J:  ُغَرابًا يَْبَحُث فِي األْرِض ِليُِرَيهُ َكْيَف يَُواِري َسْوأَةَ أَِخيِه قَاَل َيا ُ فَبَعََث َّللاَّ

 َوْيلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهذَا اْلغَُراِب فَأَُواِرَي َسْوأَةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمنَ 

 النَّاِدِمينَ 
   
9. S: Terletak di dalam surah manakah perintah untuk bershalawat kepada Rasulullah 

saw? 
 J: Surah al-Ahzab ayat 56. 

 
10. S: Siapakah yang meraih juara 1 golongan kanak-kanak putra pada MTQ nasional ke 

26 di NTB dan dari provinsi mana dia mewakili? 
 J: MUHAMMAD MIFTAH FARID asal DKI JAKARTA 

 
11. S: Dimanakah jamaah haji memulai melaksanakan rukun haji sa-i? 
 J: Bukit Shafa 

 
12. S:  إحدى عجائب الدنيا السبع وهي عبارة عن مبنى ضخم قديم يقع في

 مصر؟
 J: . األهرام 
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1. S: Karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia, dijadikan-Nya malam dan 

siang agar manusia beristirahat di malam hari, mencari rizki di siang hari. Untuk 
itulah kita perlu bersyukur kepada-Nya. Bacakan ayat al Qur’an yang menyatakan 
demikian yang terdapat dalam surat al- Qashas : 73!  

 J:  َُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َوِمْن َرْحَمتِِه َجعََل ل

 َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤُهمْ   
 J:  ٌيَْفَرُحوا بَِها َوإِْن تَْصبُِروا إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصْبُكْم َسيِِّئَة

َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ  ُكْم َكْيدُُهْم َشْيئًا إِنَّ َّللاَّ  َوتَتَّقُوا ال َيُضرُّ

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َوال نَْصًرا َوَمْن يَْظِلْم ِمْنُكْم  فَقَْد َكذَّبُوُكْم بَِما تَقُولُوَن فََما تَْستَِطيعُوَن َصْرفًا  

 نُِذْقهُ َعذَابًا َكِبيًرا
 J: Maka sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu 

tentang apa yang kamu katakan maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan 
tidak (pula) menolong (dirimu), dan barang siapa di antara kamu yang berbuat 
lalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar. 
 

4. S: Kitab apa yang memberikan urutan nama-nama raja di Malaka dan berita 
kedatangan Afonso de Albuquerque dari Goa atas perintah Raja Portugal untuk 
menaklukan Malaka tahun 1511 pada masa Sultan Mahmud Syah 

 J: Kitab Sulalatus salatin 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Bacakan matan hadits yang menyatakan bahwa fitrah itu ada lima 
 J:  ِِّاْلِفْطَرةُ َخْمٌس » قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ َعِن النَّبِى- 

اْلِختَاُن َوااِلْسِتْحدَادُ َوتَْقِليُم األَْظفَاِر َوَنتُْف اِْلْبِط  -أَْو َخْمٌس ِمَن اْلِفْطَرةِ 

 .« َوقَصُّ الشَّاِربِ 
7. S: Please read the ayat (verse) of the holy Qur'an which means : "This is the (true) 

Book where in is no doubt, a guidance to the pious ones" 
 J:  َذَِلَك اْلِكتَاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهدًى ِلْلُمتَِّقين 
8. S: Dalam surta Saba': 16 Allah mengisahkan tentang Penduduk negeri Saba’.  

Setelah memperoleh kemakmuran mereka berpaling, maka Allah datangkan 
kepada mereka banjir yang besar (dengan runtuhnya bendungan Ma'rib). dan  
kedua kebun mereka diganti dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) 
yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr (sejenis pohon 



bidara).Bacakan ayat dimaksud! 

 J:  أُُكٍل فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل اْلعَِرِم َوَبدَّْلنَاُهْم ِبَجنَّتَْيِهْم َجنَّتَْيِن ذََواتَْي

 َخْمٍط َوأَثٍْل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليلٍ 
   
9. S: Berapakah kalikah nama Rasulullah saw disebutkan di dalam Al-Qur'an? 
 J: 4 kali, 1 kali Ahmad 

 
10. S: Siapakah yang meraih juara 1 golongan kanak-kanak putri pada MTQ nasional ke 

26 di NTB dan dari provinsi mana dia mewakili? 
 J: . SALSABILA asal RIAU 

 
11. S: Pada tanggal 12 Zulhijah jamaah haji wajib melontar jumrah, tugu yang terletak di 

Mina. Jumrah yang manakah yang dilempar dengan batu kerikil pada tanggal itu? 
 J: Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah (ketiga jamarat) 

 
12. S:  . إذا كنت تشكو من ضعف البصر فإن هذه اآللة تساعدك عند القراءة

 ماهي؟
 J: النظِّارة / المنظار 
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1. S: Dalam surat Asy-syura : 51 Allah menjelaskan bahwa wahyu  Allah disampaikan 

kepada Rasulullah melalui tiga cara,  bacakan ayat al Qur’an tentang ketiga cara 
penyampaian tersebut.  

 J: إاِل َوْحيًا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو يُْرِسَل َرُسوال  َوَما ُ َكاَن ِلبََشٍر أَْن يَُكِلَِّمهُ َّللاَّ

 فَيُوِحَي بِإِْذنِِه َما يََشاُء إِنَّهُ َعِليٌّ َحِكيمٌ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 إِنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قَْوِم ُموَسى  
 J:  َّقَاُروَن َكاَن ِمْن قَْوِم ُموَسى فَبَغَى َعلَْيِهْم َوآتَْينَاهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنَّ إِن

َ ال يُِحبُّ  ةِ إِْذ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ ال تَْفَرْح إِنَّ َّللاَّ َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بِاْلعُْصبَِة أُوِلي اْلقُوَّ

 اْلفَِرِحينَ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َولَقَْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَِة الَّتِي أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء أَفَلَْم يَُكونُوا يََرْونََها َبْل   

 َكانُوا ال يَْرُجوَن نُُشوًرا
 J: Dan sesungguhnya mereka (kaum musyrik Mekah) telah melalui sebuah negeri 

(Sadum) yang (dulu) dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya (hujan batu). 
Maka apakah mereka tidak menyaksikan runtuhan itu; bahkan adalah mereka itu 
tidak mengharapkan akan kebangkitan. 
 

4. S: Pertempuran di Nahawand disebut Fathul Futuh atau Pembuka Kemenangan 
yakni kemenangan kaum muslimin atas Persia. Siapakah nama pemimpin tentara 
Islam pada saat itu? 

 J: Sa’ad bin Abi Waqos 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Bacakan matan hadits yang menyebutkan bahwa Islam yang paling baik adalah 

memberi makan fakir miskin dan mengucap salam 
 J:  ِ ِ ْبِن َعْمٍرو أَنَّ َرُجالً َسأََل َرُسوَل َّللاَّ  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد َّللاَّ

تُْطِعُم الطَّعَاَم َوتَْقَرأُ السَّالََم َعلَى َمْن َعَرْفَت َوَمْن » أَىُّ اِْلْسالَِم َخْيٌر قَاَل 

 .« لَْم تَْعِرفْ 
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning: And by Him Who 

created male and female. (Q.S. Al-layl: 3) 
 J: َوَما َخلََق الذََّكَر َواألْنثَى 
8. S: Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka 

memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa 
itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada 



orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.Demikain Allah gambarkan dalam 
surat Al-Baqarah :212).Bacakan ayat tersebut1 

 J:  ُزيَِِّن ِللَِّذيَن َكفَُروا اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا َويَْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن اتَّقَْوا

ُ يَْرُزُق َمْن يََشاُء ِبغَْيِر ِحَسابٍ   فَْوقَُهْم يَْوَم اْلِقَياَمِة َوَّللاَّ
   
9. S: Nama nabi manakah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an? 
 J: Nabi Musa 

 
10. S: Siapakah Qari Indonesia yang meraih juara 1 golongan dewasa putra  pada MTQ 

internasional yang diselenggarakan di Turki tahun 2016? 
 J: Zainal Abidin 

 
11. S: Jika jamaah haji berada di Mina sampai hari terakhir Tasyriq dan masih melontar 

di hari ketiga Tasyriq maka ia mengambil nafar apa? 
 J: Nafar Tsani (nafar akhir) 

 
12. S: ما هي السورة التي تسمى بالفاضحة ؟ 
 J: . سورة التوبة 
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1. S: Untuk menghadapi musuh yang akan merongrong Negara dan bangsa kita, 

perang juga diperlukan namun sebagai mukmin janganlah ikut berpereang 
semuanya, harus ada sebagian yang mempelajari ilmu-ilmu agama, yang nantinya 
dapat memberikan peringatan kepada mereka yang berperang apabila mereka 
telah kembali. (At-Taubah 122)  

 J:  نَفََر ِمْن ُكلِِّ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا َكافَّةً فَلَْواَل

يِن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُرونَ   ِليَتَفَقَُّهوا فِي الدِِّ

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ُ ِمَن     اْلِكتَابِ إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزَل َّللاَّ
 J:  ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَُروَن بِِه ثََمنًا قَِليال أُولَئَِك َما ُ إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزَل َّللاَّ

ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوال يَُزِكِّيِهْم َولَُهْم  يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم إِال النَّاَر َوال يَُكِلُِّمُهُم َّللاَّ

 ِليمٌ َعذَاٌب أَ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
يَاَح بُْشًرا َبْيَن يَدَْي َرْحَمتِِه َوأَْنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء    َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الِرِّ

 َطُهوًرا
 J: Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum 

kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat 
bersih, 
 

4. S: Salah seorang sahabat Rasulullah SAW terkenal dengan julukan Shahibu Sirri 
Rasulillah (penjaga rahasia yang dipercaya oleh Rasulullah). 1. Siapakah nama 
sahabat tersebut? 

 J: Hudzaifah ibn Al-Yaman 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Bacakan matan hadits  yang menyebutkan bahwa tanda-tanda kiamat diangkatnya 

ilmu, merajalela kebodohan, khamar di minum di mana-mana dan zina muncul di 
berbagai tempat 

 J:  َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِمْن أَْشَراِط ُ ِ َصلَّى َّللاَّ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

نَا  السَّاَعِة أَْن يُْرَفَع اْلِعْلُم َوَيثْبَُت اْلَجْهُل َويُْشَرَب اْلَخْمُر َويَْظَهَر الزِِّ
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:And you do not 

encourage one another to feed (to give food to) the poor (Al-miskin.) 
 J:  ِوَن َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكين  َوال تََحاضُّ
8. S: Allah berfirman : Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali 

tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: "Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar 
kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah 



kamu kerjakan". Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.Bacakan ayat 
tersebut yang terdapat dalam suratAt-Taghabun 7 

 J:  َزَعَم الَِّذيَن َكفَُروا أَْن لَْن يُْبعَثُوا قُْل بَلَى َوَربِِّي لَتُْبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمْلتُْم

ِ يَِسيرٌ   َوذَِلَك َعلَى َّللاَّ
   
9. S: Kisah Al-Qur'an manakah yang mendapatkan julukan Ahsan al-Qashsash (Kisah 

Terbaik?) 
 J: Surat Yusuf 

 
10. S: Siapakah Qariah Indonesia yang meraih juara 1 golongan dewasa putri  pada 

MTQ internasional yang diselenggarakan di Palembang tahun 2014? 
 J: Miftahul Jannah 

 
11. S: Jika jamaah haji sesudah melontar pada hari kedua Tasyriq lalu meninggalkan 

Mina maka ia disebut mengambil nafar apa? 
 J: Nafar Awal (nafar pertama) 

 
12. S:  من هي المقصودة بقولة تعالى " قد سمع هللا قول التي تجادلك في

 زوجها " ؟
 J: خولة بنت ثعلبة 
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1. S: Allah SWT mengutus Rasul dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kaum 

tersebut, sebagai mana firmanNya dalam surat Ibrahim :4,  : Kami tidak mengutus 
seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya , supaya ia dapat memberi 
penjelasan dengan  terang kepada mereka.  Maka  Allah  menyesatkan  siapa 
yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. 
.Bacakan ayat dimaksud!  

 J:  َمْن يََشاُء ُ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَيَِِّن لَُهْم فَيُِضلُّ َّللاَّ

 َويَْهِدي َمْن يََشاُء َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن األْرِض     َّللاَّ
 J:  َُّل األْمُر بَْينَُهن ُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن األْرِض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَّ َّللاَّ

َ َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء  َ قَْد أََحاَط بُِكِلِّ َشْيٍء ِعْلًماِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  قَِديٌر َوأَنَّ َّللاَّ

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َوأَْدِخْل يَدََك فِي َجْيبَِك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء فِي تِْسعِ آيَاٍت إَِلى   

 َكانُوا قَْوًما فَاِسِقينَ فِْرَعْوَن َوقَْوِمِه إِنَُّهْم 
 J: Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih 

(bersinar) bukan karena penyakit. (Kedua mukjizat ini) termasuk sembilan buah 
mukjizat (yang akan dikemukakan) kepada Firaun dan kaumnya. Sesungguhnya 
mereka adalah kaum yang fasik." 
 

4. S: Ali bin abi Thalib terbunuh ketika shalat subuh. Siapakah yang membunuh beliau? 
 J: Abdur Rahman bin Muljam 

 
5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Gerhana matahari dan bulan bukanlah alamat karena meninggalnya 

seseorang.Tapi keduanya adalah bukti kekuasaan Allah.Bila kita melihat nya maka 
shalatlah.. 

 J:  ْمَس َواْلقََمَر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الشَّ عْن أَبِي َمْسعُوٍد يَقُوُل قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِ فَإِذَا اَل يَْنَكِسفَاِن ِلَمْوِت أََحٍد ِمْن  النَّاِس َوَلِكنَُّهَما آيَتَاِن ِمْن آيَاِت َّللاَّ

 َرأَْيتُُموُهَما فَقُوُموا َفَصلُّوا
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:And by this city of 

security (Makkah) 
 J:  َِوَهذَا اْلبَلَِد األِمين 
8. S: Al Qur’an mengidentifikasi tiga sikap manusia terhadap Kitab Suci yang diturunkan 

Allah kepada mereka, yaitu 1) mereka yang menganiaya dirinya dengan tidak 
mengikuti ajaran kebenaran yang terdapat di dalamnya, 2) mereka yang bersikap 



pertengahan, dan 3) mereka yang berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. 
Coba bacakan ayat al Qur’an yang menyatakan hal tersebut. QS. Fathir : 32 

 J:  ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم

ِ ذَِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيرُ ُمْقتَِصدٌ َوِمْنُهْم   َساِبٌق بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن َّللاَّ
   
9. S: Terdapat di dalam surah manakah kisah Isra' dan Mi'raj Rasulullah saw? 
 J: Surat al-Isra 

 
10. S: Siapakah Qari Indonesia yang meraih juara 1 golongan dewasa putra  pada MTQ 

internasional yang diselenggarakan di Palembang tahun 2014? 
 J: Bangun Syahraya 

 
11. S: Sebagai tahap awal dalam sebuah pernikahan sebelum meminang dianjurkan 

mengetahui calon tersebih dahulu. Dalam ilmu fikih, apa istilah yang digunakan 
aktivitas memandang (mengetahui) calon pendamping tersebut? 

 J: Nazhar 
 

12. S: من هو الصحابي الذي لقب بترجمان القرآن ؟ 
 J: عبد هللا بن عباس 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.16 
1. S: Akhir-akhir ini banyak terjadi kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya beberapa 

hasil pembangunan kita. Sebagai warga negara yang taat beragama kita wajib 
memlihara dan mengembangkan hasil pembangunan dan tidak merusaknya 
karena kita yakin berbuat kebajikan dan memelihara hasil-hasil pembangunan 
adalah dekat dengan rahmat Allah. Demikian Allah menjelaskan dalam alqur'an. 
Bacakan ayat tersebut!  

 J:  َِوال تُْفِسدُوا فِي األْرِض بَْعدَ ِإْصالح ِ َها َواْدُعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا إِنَّ َرْحَمةَ َّللاَّ

 قَِريٌب ِمَن اْلُمْحِسنِينَ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا ِبَطانَةً ِمْن دُونُِكمْ   
 J:  ِبَطاَنةً ِمْن دُونُِكْم ال يَأْلُونَُكْم َخبَاال َودُّوا َما يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا

ُّْم قَْد بَدَِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصدُوُرُهْم أَْكبَُر قَْد بَيَّنَّا لَُكُم  َعنِت

 اآليَاِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُونَ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
 فََمَكَث َغْيَر بَِعيٍد فَقَاَل أََحطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِه َوِجئْتَُك ِمْن َسبَإٍ ِبنَبَإٍ يَِقينٍ   
 J: Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah 

mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu 
dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini, 
 

4. S: Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyiah (Ethiopia) pada gelombang kedua 
sebanyak lebih kurang 100 orang  Sebutkan nama pimpinan delegasi dalam hijrah 
ke Habasyiah tersebut? 

 J: Ja’far bin Abu Thalib 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Berilah nama-nama kalian dengan namaku, dan jangan memakai gelar seperti 

gelarku, dan barangsiapa bermimpikan aku dalam tidurnya sungguh ia telah 
melihat aku, karena sungguh syaitan tidak mampu menyerupai diriku, dan 
barangsiapa yg berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaknya ia bersiap 
akan tempatnya di neraka”..bacakan matan hadits tesebut 

 J:  ََعلَْيِه َوس ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ َعْن النَِّبيِّ وا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ لََّم قَاَل َسمُّ

ْيَطاَن اَل  بِاْسِمي َواَل تَْكتَنُوا بُِكْنَيتِي َوَمْن َرآنِي فِي اْلَمنَاِم فَقَْد َرآنِي فَإِنَّ الشَّ

أْ َمْقعَدَهُ ِمْن النَّارِ  دًا فَْليَتَبَوَّ  يَتََمثَُّل فِي ُصوَرتِي َوَمْن َكذََب َعلَيَّ ُمتَعَمِِّ
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Verily, We have 

created man in toil (hardship) 
 J:  ٍلَقَْد َخلَْقنَا اْلْنَساَن فِي َكبَد 



8. S: Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman : Dan mengapa ketika kamu ditimpa 
musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan 
dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata: 
"Dari mana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu 
sendiri". Bacakan ayat yang dimaksud!Ali Imran 165 

 J:  ا أََصاَبتُْكْم ُمِصيبَةٌ قَْد أََصْبتُْم ِمثْلَْيَها قُْلتُْم أَنَّى َهذَا قُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أََولَمَّ

َ َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء قَِديرٌ   أَْنفُِسُكْم إِنَّ َّللاَّ
   
9. S: Siapakah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya sebagai nama salah satu 

surat dalam Al-Qur'an? 
 J: Maryam 

 
10. S: Siapakah yang meraih juara 1 golongandewasa putri pada STQ nasional ke 23  

tahun 2015 dan dari provinsi mana dia mewakili? 
 J: Mastia Lestaluhu dari Banten 

 
11. S: Salah satu tahapan dalam akad nikah adalah meminang. Apa istilah yang 

diguanakan ilmu fikih terhadap aktivitas meminang itu? 
 J: Khitbah 

 
12. S: من هو الذي كان يطلق عليه سيد القراء وهو من كتاب الوحي ؟ 
 J: أبي بن كعب 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.17 
1. S: Nabi Luth telah diberi hikmah dan ilmu dan diselamatkan dari azab yang menimpa 

kota yang mengerjakan perbuatan keji. Bacakan ayat al Qur'an yang berkenaan 
dengan kisah tersebut secara lengkap!Al Anbiyaa : 74  

 J:  ْينَاهُ ِمَن اْلقَْريَِة الَّتِي َكاَنْت تَْعَمُل اْلَخبَاِئَث َولُوًطا آتَْينَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َونَجَّ

 إِنَُّهْم َكانُوا قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقينَ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ْلنَا ُمَصِدِّقًايَا أَيَُّها     الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما نَزَّ
 J:  ْلنَا ُمَصِدِّقًا ِلَما َمعَُكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما نَزَّ

ْبِت نَْطِمَس ُوُجوًها فَنَُردََّها َعلَى أَْدبَاِرَها أَْو نَْلعَنَُهْم َكَما  لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّ

ِ َمْفعُوال  َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ْيَطاُن    ِ َوَزيََّن لَُهُم الشَّ َوَجْدتَُها َوقَْوَمَها َيْسُجدُوَن ِللشَّْمِس ِمْن دُوِن َّللاَّ

 َعِن السَّبِيِل فَُهْم ال يَْهتَدُونَ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم 
 J: Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan setan 

telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu 
menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, 
 

4. S: Dalam catatan sejarah, ada sepuluh jabatan tinggi yang dibagi-bagikan kepada 
kabilah-kabilah asal suku Quraisy, semenjak suku Quraisy menjadi suku yang 
mendomasi masyarakat Arab. Salah satunya dari jabatan tinggi tersebut adalah 
Siqayah. Apakah tugas dari jabatan tersebut? 

 J: pengawas mata air zamzam untuk dipergunakan oleh para peziarah 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: "Para malaikat selalu membacakan shalawat (mendoakan dan memohonkan 

ampun) terhadap seseorang di antara kalian, selama dia tetap di tempat shalat 
bekas dia shalat, selagi dia belum berhadats (batal wudhunya), atau berdiri, yaitu 
mengucapkan, "Allaahummagh firlahuu, allahummar hamhu (Wahai Allah, 
ampunilah dia, wahai Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya) .Bacakan matan 
hadits dimaksud! 

 J:  َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل اْلَماَلئَِكةُ تَُصلِِّي ُ ِ َصلَّى َّللاَّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

هُ َما لَْم يُْحِدْث اللَُّهمَّ اْغِفْر لَهُ اللَُّهمَّ اْرَحْمهُ اَل  َعلَى أََحِدُكْم َما دَاَم فِي ُمَصالَّ

اَلةُ تَْحبُِسهُ اَل يَْمنَعُهُ أَْن يَْنقَِلَب إَِلى يََزا ُل أََحدُُكْم فِي َصاَلةٍ َما دَاَمْت الصَّ

اَلةُ   أَْهِلِه ِإالَّ الصَّ
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:For them there will 



be no food except from a poisonous, thorny plant 
 J:  ٍلَْيَس لَُهْم َطعَاٌم إاِل ِمْن َضِريع 
8. S: Islam adalah agama tauhid yang hanya menyembah kepada Allah  dan tiada 

sekutu bagi-Nya. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung 
atau orang-orang yang beribadah kepada Allah di waktu malam dengan sujud dan 
berzikir serta merasa takut dengan azab Allah di akhirat. Memang tidak sama 
antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, hanya 
orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.Bacakan dengan 
sempurna ayat al Qur’an yang berkenaan dengan pernyataan tersebut 

 J:  ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّْيِل َساِجدًا َوَقائًِما يَْحذَُر اآلِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِِّه قُْل أَمَّ

 أُولُو األْلبَابِ َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال يَْعلَُموَن إِنََّما يَتَذَكَُّر 
   
9. S: Berapa kali kata NA'AM disebutkan dalam al-Qur'an? 
 J: 4 kali 

 
10. S: Pada MTQ Nasional yang ke  berapakah Hj.Sarini Abdullah meraih juara I 

golongan dewasa putri? 
 J: MTQN XI di Semarang tahun 1979 

 
11. S: Apa makna ijab-qabul dalam ilmu fikih? 
 J: Serah-terima 

 
12. S: ما اسم الفتى الذي كان يصاحب موسى عليه السالم ؟ 
 J: .. يوشع بن نون 
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1. S: Sifat pemimpin yang terpuji, digambarkan oleh Al Quran sebagai pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami, mereka memiliki akhlak yang mulia 
dengan berbuat kebaikan serta mereka menyembah kepada Allah SWT,  
Kemukakan ayat  tersebut dalam Al Quran.  

 J:  اَلِة ةً يَْهدُوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَا ِإَلْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصَّ َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ

َكاةِ َوَكانُوا َلنَا َعابِِدينَ   َوإِيتَاَء الزَّ

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 َوَوَهْبنَا َلهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوبَ   
 J:  يَِّتِه َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب ُكال َهدَْينَا َونُوًحا َهدَْينَا ِمْن قَْبُل َوِمْن ذُِرِّ

دَاُودَ َوُسلَْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكذَِلَك نَْجِزي 

 نِينَ اْلُمْحسِ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
اْرِجْع إَِلْيِهْم فَلََنأْتَِينَُّهْم بُِجنُوٍد ال ِقبََل لَُهْم بَِها َولَنُْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةً َوُهْم   

 َصاِغُرونَ 
 J: Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala 

tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir 
mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-
tawanan) yang hina dina." 
 

4. S: Siapakah nama pemuda yang gagah dan tampan yang akan ditukarkan oleh Walid 
bin Mughirah kepada Abu Thalib sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW? 

 J: Umarah Ibn Walid 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Apa yang diantara rumahku dan mimbarku adalah taman surga.Dan mimbarku 

ada di atas kolamku..Bacakan matan hadits yg menyatakan hal itu 
 J:  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َما بَْيَن ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ َعْن النَّبِيِّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ

 بَْيتِي َوِمْنبَِري َرْوَضةٌ ِمْن ِريَاِض اْلَجنَِّة َوِمْنبَِري َعلَى َحْوِضي
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Verily, Al-Abrar (the 

religious persons) will be in delight (Paradise) 
 J:  ٍإِنَّ األْبَراَر لَِفي نَِعيم 
8. S: Allah tidak akan membiarkan kita untuk menytakan bahwa kita sudah beriman 

sebelum kita diuji atas penyataan kita itu..Begitulah kemestian yang harus dijalani 
oleh manusia dalam hidupnya sebagaimana tertera dalam surat Al-Ankabu:2-
3.Bacakanlah ayat tersebut! 



 J:  يُْفتَنُوَن.َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن أََحِسَب النَّاُس أَْن يُتَْرُكوا أَْن يَقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ال

ُ الَِّذيَن َصدَقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِينَ   قَْبِلِهْم فََليَْعلََمنَّ َّللاَّ
   
9. S: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama binatang? 
 J: 5 surah, yaitu an-Nahl, al-'Ankabut, an-Naml, al-Baqarah dan al-Fil. 

 
10. S: Siapakah juara MTQ Nasional golongan kanak-kanak putra tahun 2003 di 

Palangkaraya? Dan dari mana asalnya? 
 J: Mukhtariza, dari Provinsi NAD 

 
11. S: Terdapat dua orang dalam susunan wali nikah yang memiliki hak prerogatif/boleh 

memaksa. Apakah istilah dalam ilmu fikih yang boleh memaksa tersebut? 
 J: Wali mujbir 

 
12. S: متى تم تحويل القبلة  من بيت المقدس الى الكعبة ؟ 
 J: السنة الثانية للهجرة 
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1. S: Orang–orang mukmin apabila telah mendapatkan sesuatu ketentuan tentang 

hukum Allah maka tidak diperbolehkan mencari pilihan lain, bacakan ayat yang 
berkaitan dengan hal tersebut!  

 J:  َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم ُ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إِذَا َقَضى َّللاَّ

َ َوَرُسوَلهُ فَقَْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبِينًا  اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن يَْعِص َّللاَّ

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 َوَكتَْبنَا لَهُ فِي األْلَواحِ   
 J:  َوَكتَْبنَا لَهُ فِي األْلَواحِ ِمْن ُكِلِّ َشْيٍء َمْوِعَظةً َوتَْفِصيال ِلُكِلِّ َشْيٍء فَُخْذَها

ةٍ َوأُْمْر قَْوَمَك يَأُْخذُوا ِبأَْحَسنَِها َسأُِريُكْم دَاَر اْلفَاِسِقينَ   بِقُوَّ

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
قَاَل ِعْفريٌت ِمَن اْلِجِنِّ أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَْن تَقُوَم ِمْن َمقَاِمَك َوإِنِِّي َعلَْيِه لَقَِويٌّ   

 أَِمينٌ 
 J: Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan 

membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; 
sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." 
 

4. S: Siapakah orang yang diutus oleh kaum Musyrikin Quraisy untuk membujuk Nabi 
Muhammad SAW yang menawarkan tahta, wanita dan harta asal nabi SAW 
bersedia menghentikan dakwahnya? 

 J: Utbah bin Rabiah 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Barangsiapa berjumpa Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu 

apapun, maka dia akan masuk surga." Mu'adz bertanya, "Bolehkan jika itu aku 
sampaikan kepada manusia?" Beliau menjawab: "Jangan, karena aku khawatir 
mereka akan jadi malas (untuk beramal)."Bacakan matan hadits tersebut! 

 J:  ََّعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلُمعَاِذ عْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل ذُِكَر ِلي أَن ُ  النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ُر النَّاَس قَاَل  َ اَل يُْشِرُك بِِه َشْيئًا دََخَل اْلَجنَّةَ قَاَل أاََل أُبَشِِّ ْبِن َجبٍَل َمْن لَِقَي َّللاَّ

َِّكلُوا  اَل إِنِِّي أََخاُف أَْن يَت
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Has there come to 

you the story of Musa (Moses?) 
 J: َهْل أتَاَك َحِديُث ُموَسى 
8. S: Dalam surat Asy-syu'ara 146-149 Allah menceitakan tentang  Kaum Tsamud, yang 

mengingkari da’wah Nabi Sholeh, mereka mengandalkan budaya mereka 
menikmati kehidupan dengan kemewahan. Bacakan ayat yang dimaksud! 



 J:  أَتُتَْرُكوَن فِي َما َها ُهنَا آِمنِيَن. فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن.َوُزُروعٍ َونَْخٍل َطْلعَُها

 َهِضيٌم.َوتَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا فَاِرِهينَ 
   
9. S: Ayat apakah yang diulang-ulang paling banyak dalam al-Qur'an? 
 J: FABIAYYI LAA I RABBIKUMA TUKAZZIBAN 

 
10. S: Siapakah juara MTQNasional golongan dewasa putra pada di tahun 1979 di 

Semarang? 
 J: H.Nanang Qasim 

 
11. S: Perbuatan halal apakah yang sangat dibenci oleh Allah SWT? 
 J: Talak (cerai) 

 
12. S: متى تأسست جمعية شريكت إســالم، ومن مؤسســها ؟ 
 J: عام ألف وتسعمائة و ستة ميالدية. مؤسسها كياهى سـأمنهودى 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.20 
1. S: Keragaman suku dan bahasa dalam masyarakat Indonesia tidak menjadi 

hambatan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman itu justru 
merupakan modal dasar pembangunan, dan merupakan salah satu tanda 
kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi serta berbagai 
bahasa dan warna kulit manusia sebagai tanda kekuasasaannya. Bacakan ayat  
tersebut. ar-Rum ;22 

 J:  ِْض َواْختِالُف أَْلِسَنتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواألر

 ذَِلَك آليَاٍت ِلْلعَاِلِمينَ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 َوقِيَل يَا أَْرُض اْبلَِعي َماَءكِ   
 J:  َاألْمُر  َوقِيَل يَا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َويَا َسَماُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوقُِضي

 َواْستََوْت َعلَى اْلُجوِديِِّ َوقِيَل بُْعدًا ِلْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
يَاَح بُْشًرا بَْيَن يَدَْي    ْن يَْهِديُكْم فِي ُظلَُماِت اْلبَِرِّ َواْلبَْحِر َوَمْن يُْرِسُل الِرِّ أَمَّ

ا يُْشِرُكونَ  ُ َعمَّ ِ تَعَالَى َّللاَّ  َرْحَمتِِه أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ
 J: Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan dan 

siapa (pula) kah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum 
(kedatangan) rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Maha 
Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya.) 
 

4. S: Sepulang Rasulullah SAW dari Tabuk, beliau memerintahkan untuk meruntuhkan 
sebuah masjid. Apakah nama masjid tersebut? 

 J: Masjid Adh-Dhirar 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: ”Semoga Allah Ta’ala menjadikan berseri-seri wajah seseorang yang 

mendengarkan sesuatu dari kami kemudian dia menyampaikannya sebagaimana 
yang dia dengarkan. Boleh jadi orang yang disampaikan itu lebih memahami dari 
yang mendengar (langsung)..”Bacakan matan hadits tersebut! 

 J:  َر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل نَضَّ ِ ْبِن َمْسعُوٍد قَاَل َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ اْمَرأً َسِمَع ِمنَّا َشْيئًا َفبَلَّغَهُ َكَما َسِمَع فَرُ  ِغٍ أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ َّللاَّ
 بَّ ُمبَلِّ

7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Did We not create 
you from a liquid (fluid) of no value? 

 J:  ٍأَلَْم نَْخلُْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهين 
8. S: Dalam surat Asy-Syu'ara : 165-166 Allah mengisahkan tentang  Kaum Nabi Luth 

yang mempunyai kebiasaan menyimpang, yakni homoseks.sungguh perbuatan 
mereka adalah perilaku yang kelewat batas.Mereka diperingatkan oleh Nabi Luth . 



Bacakan ayat dimaksud! 

 J:  اْلعَالَِميَن.َوتَذَُروَن َما َخلََق لَُكْم َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم َبْل أَتَأْتُوَن الذُّْكَراَن ِمَن

 أَْنتُْم قَْوٌم َعادُوَن.
   
9. S: Sebutkan 2 surat yang diakhiri dengan ayat yang sama ( FASABBIH BISMI 

RABBIKAL 'AZHIM!) 
 J: al-Haqqah dan al-waqi'ah 

 
10. S: Tahun berapakah LPTQ didirikan? 
 J: tahun 1977 

 
11. S: Pernikahan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi terdapat dua jenis talak 

yang bisa ditempuh. Sebutkan kedua jenis talak tersebut! 
 J: Talak raj-i dan talak ba-in. 

 
12. S:  ،ومن مؤسســها ؟متى تأسست جمعية محمـــدية 
 J: عام ألف وتسعمائة واثني عشر ميالدية. مؤسسها كياهى أحمــد دحالن 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.21 
1. S: Di antara sunnatullah adalah diciptakannya makhluk yang berpasang-pasangan. 

Manusia diciptakan Allah laki-laki dan perempuan sebagai pasangan agar 
membangun kehidupan yang tenteram dengan penuh kasih sayang. Coba 
bacakan ayat tersebut.  

 J:  ًَوِمْن آَيَاتِِه أَْن َخَلَق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم َمَودَّة

 َوَرْحَمةً إِنَّ فِي ذَِلَك آَلَيَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 َوَحْرٌث ِحْجرٌ َوقَالُوا َهِذِه أَْنعَاٌم   
 J:  َوقَالُوا َهِذِه أَْنعَاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال َيْطعَُمَها إاِل َمْن نََشاُء بَِزْعِمِهْم َوأَْنعَاٌم

ِ َعلَْيَها اْفتَِراًء َعلَْيِه َسَيْجِزيِهْم  َمْت ُظُهوُرَها َوأَْنعَاٌم ال يَْذُكُروَن اْسَم َّللاَّ ُحِرِّ

 بَِما َكانُوا يَْفتَُرونَ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ِ قُْل    ْن يَْبدَأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيدُهُ َوَمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السََّماِء َواألْرِض أَِإلَهٌ َمَع َّللاَّ أَمَّ

 َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدِقينَ 
 J: Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian 

mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari 
langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)?. Katakanlah: 
"Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar." 
 

4. S: Perang apakah yang merupakah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah 
SAW? 

 J: Perang Tabuk 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Di awal Islam itu dianggap agama yang asing.dan nanti di akhir zaman juga akan 

dianggap seperti itu..Bacakan matan hadits yang menyatakan hal tersebut 
 J:  َغِريًبا َ ْساَلَم بَدَأ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل إِنَّ اْْلِ ِ َصلَّى َّللاَّ َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ

َ َوُهَو يَأِْرُز بَْيَن اْلَمْسِجدَيْ  ِن َكَما تَأِْرُز اْلَحيَّةُ ِفي َوَسيَعُودُ َغِريبًا َكَما بَدَأ

 ُجْحِرَها
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:So be patient (O 

Muhammad SAW) with a good patience 
 J: فَاْصبِْر َصْبًرا َجِميال 
8. S: Zakat adalah kewajiban bagi muslim yang memiliki harta yang sudah sampai 

nisabnya.Zakat itu tidaklah dibagi sembarangan hanya 8 kelompok yang berhak 
menerimanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam suratt At-Taubah : 



60,Bacakan ayat dimaksud! 

 J:  دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي إِنََّما الصَّ

ُ َعِليٌم  ِ َوَّللاَّ ِ َواِْبِن السَّبِيِل فَِريَضةً ِمَن َّللاَّ قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ الرِِّ

 َحِكيمٌ 
   
9. S: Apakah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an? 
 J: Ayat 282 surat al-Baqarah 

 
10. S: Kapan cabang Musabaqah Syarhil Qur'an mulai dilombakan dalam MTQ 

Nasional? 
 J: Pada MTQN XV tahun 1988 di Bandar Lampung 

 
11. S: Dalam perwalian pada pernikahan ada dua jenis wali, sebutkan kedua jenis wali 

tersebut? 
 J: Wali nasab dan wali hakim 

 
12. S: متى تأسست جمعية نهضــة العلمــاء، ومن مؤسســها ؟ 
 J:  سنة ألف وتسعمائة وستة والعشرين ميالدية. مؤسسها كياهى هــاشم

 أشـــعرى
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1. S: Sesuai dengan falsafah pancasila, perilaku kita harus bisa sesuai antara 

perkataan dan perbuatan. Tidak sesuainya perkataan dan perbuatan merupakan 
dosa besar bagi seorang mukmin. Bacakan ayat Al Quran yang menunjukkan hal 
itu ash-shaf ; 2-3 

 J:  أَْن تَقُولُوا َما ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما ال تَْفعَلُوَن.َكبَُر َمْقتًا ِعْندَ َّللاَّ

 ال تَْفعَلُونَ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 َوإِن َكاَن َكبَُر َعلَۡيَك إِۡعَراُضُهمۡ   
 J:  َوإِْن َكاَن َكبَُر َعلَْيَك إِْعَراُضُهْم فَإِِن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِغَي نَفَقًا ِفي األْرِض أَْو

ُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهدَى فَال تَُكونَنَّ ُسلًَّما فِي السََّماِء فَتَأْتِيَُهْم بِآيٍَة َولَْو َشاَء  َّللاَّ

 ِمَن اْلَجاِهِلينَ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َوَما أَْنَت بَِهاِد اْلعُْميِ َعْن َضاللَتِِهْم إِْن تُْسِمُع إاِل َمْن يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا فَُهْم   

 ُمْسِلُمونَ 
 J: Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari 

kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, 
kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah 
diri. 
 

4. S: Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun Al-
Rasyid dan putranya. Siapa nama putra Harun Ar-Rasyid  tersebut? 

 J: Al Ma’mun 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: “Perumpamaan orang yang membaca Qur’an sementara dia telah 

menghafalkannya. Maka bersama para Malaikat yang mulia. Dan perumpamaan 
yang membaca dalam kondisi berusaha keras (belajar membacanya) maka dia 
mendapatkn dua pahala.Bacakan haditsnya! 

 J:  ََعلَْيِه َوَسلََّم ق ُ ِ َصلَّى َّللاَّ اَل َمثَُل الَِّذي يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َوُهَو َعْن َعائَِشةَ َعْن النَّبِيِّ

َحافٌِظ لَهُ َمَع السَّفََرةِ اْلِكَراِم اْلبََرَرِة َوَمثَُل الَِّذي يَْقَرأُ َوُهَو َيتَعَاَهدُهُ َوُهَو 

 َعلَْيِه َشِديدٌ َفلَهُ أَْجَرانِ 
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:By the star when it 

goes down, (or vanishes) 
 J: َوالنَّْجِم إِذَا َهَوى 
8. S: Alam nan indah diciptakan Allah terdiri dari langit dan bumi. Allah pula yang 



menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Tidak ada seorang pun yang dapat 
menahan kecuali Allah SWT.Demikianlah ungkapan Allah dalam surat Fathir : 
41.Bacakan ayat dimaksud! 

 J:  يُْمِسُك السََّماَواِت َواأْلَْرَض أَْن تَُزواَل َولَئِْن َزاَلتَا إِْن أَْمَسَكُهَما ِمْن َ إِنَّ َّللاَّ

 أََحٍد ِمْن بَْعِدِه إِنَّهُ َكاَن َحِليًما َغفُوًرا
   
9. S: Apakah kalmat/kat dalam Al-Qur'an yang terpanjang  ?  
 J: Fa asqainaakumuh 

 
10. S: Pada saat dilaksanakan MUNAS MTQ yang pertama, pemerintah juga 

melaksanakan MTQ Nasional.MTQ Nasional yang ke berapakah yang diadakan 
saat itu? 

 J: MTQ XI di Semarang 1979 
 

11. S: Berapa lamakah masa iddah wanita yang cerai hidup dengan suaminya sementara 
dia sedang mengandung selama tiga bulan? 

 J: Sampai ia melahirkan anaknya 
 

12. S: كان فتح مكة المكرمة من أعظم الفتوح. فى أي سنة حدث هذا النصر؟ 
 J: سنة الثامنــة من الهجـــرة 
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Kode : PA.23 
1. S: Untuk menjadi warga Negara   yang baik selalu akan menghadapi tantangan baik 

yang dating dari dalam  maupun dari luar. Sebagai orang yang beriman kita 
diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga diri kita, karena orang sesat itu tidak 
akan memberi mudharat kepada kita, apabila kita telah mendapat petunjuk.  Kita 
semua akhirnya dikembalikan kepada Allah.  Allah tidak akan menyia-nyiakan apa 
yang telah kita kerjakan.  Bacakan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut.  

 J:  ِ ُكْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهتَدَْيتُْم ِإلَى َّللاَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعلَْيُكْم أَْنفَُسُكْم ال َيُضرُّ

 ونَمْرِجعُُكْم َجِميعًا فَيُنَبِِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
لنَّاِس َوأَۡمنا ۡلبَۡيتَ ٱَوإِۡذ َجعَۡلنَا     َمثَابَة لِِّ
 J:  َوإِْذ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاِس َوأَْمنًا َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى

عِ َوَعِهْدنَا إِلَى إِْبَراِهيَم  كَّ ائِِفيَن َواْلعَاِكِفيَن َوالرُّ
َرا بَْيتَِي ِللطَّ َوِإْسَماِعيَل أَْن َطِهِّ

 السُُّجودِ 

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
أَنَّ النَّاَس َوإِذَا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم أَْخَرْجنَا لَُهْم دَابَّةً ِمَن األْرِض تَُكِلُِّمُهْم   

 َكانُوا بِآيَاتِنَا ال يُوقِنُونَ 
 J: Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang 

melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya 
manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. 
 

4. S: Dalam proses penaklukan Spanyol, menurut catatan sejarah ada tiga pahlawan 
Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke 
sana. Sebutkan dua dari 3 pahlawan Islam tersebut? 

 J: Tharif ibn Malik - Thariq Ibn Ziyad - Musa Ibn Nushair 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Bacalah alquran selama menjadikan hati kalian bersatu padu, namun jika kalian 

berselisih, tinggalkanlah.Bacakan matan hadits nya. 
 J:  َصلَّى ِ ِ َعْن النَّبِيِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل اْقَرُءوا اْلقُْرآَن َعْن ُجْندَِب ْبِن َعْبِد َّللاَّ َّللاَّ

 َما ائْتَلَفَْت قُلُوبُُكْم فَإِذَا اْختَلَْفتُْم فَقُوُموا َعْنهُ 
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:And your companion 

(Muhammad SAW) is not (at all) mad (crazy/foolish) 
 J:  ٍَوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُون 
8. S: Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kita, dia bermaksud menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kita lantaran (meminum) khamar dan berjudi, 
dan menghalangi kita dari mengingat Allah dan sembahyang; .Demikian firman 



Allah dalam surat Al-Maidah:91.Bacakanlah dengan baik! 

 J:  إِنََّما يُِريدُ الشَّْيَطاُن أَْن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر

الةِ فََهْل أَْنتُْم  ِ َوَعِن الصَّ  ُمْنتَُهونَ َويَُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ
   
9. S: Surah apakah yang dkenal dengan sebutan Raihânatul Qur'an? 
 J: Surat yasin 

 
10. S: Provinsi manakah yang menjadi juara umum pada MTQ XXII di Banten tahun 

2008? 
 J: DKI Jakarta 

 
11. S: Berapa lamakah masa iddah wanita yang cerai hidup dengan suaminya sementara 

dia tidak sedang hamil? 
 J: Tiga kali haidh/bersih (tsalatsata quru-) 

 
12. S: هناك أنواع  ألداء فريضة الحج. اذكر ما هو حج اْلفراد؟ 
 J: تقــديم الحج على العمرة 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PA 
Kode : PA.24 
1. S: Pemerintah Indonesia melarang perjudian dalam semua bentuknya. Hal ini sejalan 

dengan firman Allah bahwa minuman keras, judi, berkurban untuk berhala, 
mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dari setan. 
Bacakan potongan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut  

 J:  ٌْس ِمْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرج

 َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَِنبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
َ فِي أَيَّاٍم َمْعدُودَاتٍ     َواْذُكُروا َّللاَّ
 J:  َل فِي يَْوَمْيِن فَال إِثَْم َ فِي أَيَّاٍم َمْعدُودَاٍت فََمْن تَعَجَّ َعلَْيِه َوَمْن َواْذُكُروا َّللاَّ

َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه تُْحَشُرونَ  َر فَال إِثَْم َعلَْيِه ِلَمِن اتَّقَى َواتَّقُوا َّللاَّ  تَأَخَّ

 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت أَلَْم يََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا اللَّْيَل ِلَيْسُكنُوا فِيِه   

 ِلقَْوٍم يُْؤِمنُونَ 
 J: Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah 

menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang 
menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. 
 

4. S: Pada saat Rasulullah SAW dan Abu Bakar akan berhijrah ke Madinah, mereka 
sudah menyewa seseorang yang dapat dipercaya sebagai penunjuk jalan menuju 
kota Madinah. Mereka telah berjanji untuk bertemu di Gua Tsaur pada waktu yang 
telah ditentukan. Siapakah nama orang tersebut? 

 J: Abdullah bin Uraiqith 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Benar/Salah 

 
6. S: Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan tanpa bacaan al-

quran.Sesungguhnya syaithan lari dari rumah yg didalamnya dibacakan surat al-
Baqarah 

 J:  َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل اَل تَْجعَلُوا بُيُوتَُكْم ُ ِ َصلَّى َّللاَّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

  ُسوَرةُ اْلبَقََرةِ َمقَابَِر إِنَّ الشَّْيَطاَن َيْنِفُر ِمْن اْلبَْيِت الَِّذي تُْقَرأُ فِيهِ 
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Verily, it is We Who 

have sent down the Dhikr (i.e. the Qur'an) and surely, We will protect it 
 J:  َْلنَا الِذِّْكَر َوإِنَّا لَهُ َلَحافُِظون  إِنَّا نَْحُن نَزَّ
8. S: Dalam salah satu ayat, Allah menjelaskan bahwa orang-orang dapat memperoleh 

petunjuk adalah orang yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah yang senantiasa  
beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, 
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada 



Allah,.Demikianlah Allah paparkan dalam surat At-Taubah:18.Ungkapkan ayat 
tersebut! 

 J:  الةَ َوآتَى ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن بِاَّللَّ إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجدَ َّللاَّ

َكاةَ َولَْم يَْخَش  َ فَعََسى أُولَئَِك أَْن يَُكونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدينَ الزَّ  إاِل َّللاَّ
   
9. S: Ayat apakah yang diulangi sebanyak sepuluh kali di dalam surah al-Mursalat? 
 J: wailun(y) yaumaidzin lil mukadzdzibîn. 

 
10. S: Semenjak kapankah cabang tilawah golongan cacat netra masuk dalam MTQ 

Nasional? 
 J: MTQN VII di Surabaya tahun 1974 

 
11. S: Berapa lamakah masa iddah wanita yang cerai mati dengan suaminya sementara 

dia tidak sedang hamil? 
 J: 4 bulan + 10 hari 

 
12. S: من أنواع  أداء الحج ما يســمى بالتمتع، ما هو ؟ 
 J: تقــديم العمرة على الحج 
  



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.1 
1. S: Untuk meraih kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan kita wajib bekerja keras, 

beramal saleh dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan fungsi dan tugas 
kita masing-masing. Namun demikian Allah menjelaskan dalam al Qur’an bahwa 
investasi akhirat berupa amal saleh bukanlah tumpukan harta dan anak keturunan. 
Coba bacakan ayat al Qur’an yang menunjukkan hal dimaksud!Al-Kahf 46  

 J:  اِلَحاُت َخْيٌر ِعْندَ َربَِِّك ثََواًبا اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحَياةِ الدُّْنَيا َواْلَباقِيَاُت الصَّ

 َوَخْيٌر أََمال
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 ال ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َطلَّْقتُُم الِنَِّساءَ   
 J:  ًال ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َطلَّْقتُُم النَِِّساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِريَضة

ِّعُوُهنَّ َعلَى اْلُموِسعِ قَدَُرهُ َوَعلَى اْلُمْقِتِر قَدَُرهُ َمتَاًعا بِاْلمَ  ْعُروِف َحقًّا َعلَى َوَمتِ

 اْلُمْحِسنِينَ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َونَُمِكَِّن لَُهْم فِي األْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُودَُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا   

 يَْحذَُرونَ 
 J: dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami 

perlihatkan kepada Firaun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka 
khawatirkan dari mereka itu 
 

4. S: Siapakah panglima pasukan Islam dalam perang Yarmuk pada tahun 15 H? 
 J: Khalid bin Walid 

 
5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Dalam salah satu haditsnya Rasulullah berpesan kepada kita bahwa orang yang 

pandai adalah orang bias mengoreksi diri dan beramal untuk hari akhir, sedang 
orang yang menuruti hawa nafsunya adalah orang yang lemah. Coba bacakan 
haditsnya 

 J:  ُالَكيُِِّس َمْن دَاَن نَْفَسهُ ، َوَعِمَل ِلَما بعدَ الَموِت ، والعَاِجُز َمْن أتَْبَع نَْفَسه

 رواه الترمذى –َهواَها َوتَمنَّى َعلَى هللاِ االََمانِيَّ 
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:And man says, "What 

is [wrong] with it"? 
 J: َوقَاَل اْلْنَساُن َما لََها 
8. S: Keadilan adalah poros masalah kemasyarakatan. Dalam menegakkan keadilan 

hukum, para aparat hukum hendaknya benar-benar obyektif tidak boleh 
menetapkan hukum karena dilandasi rasa benci, takut, segan atau senang.  
memperingatkan hal itu, karena adil mendekati takwa. Bacakan ayat  yang 
menyatakan hal tersebut!Al-Maidah 8 

 J:  ٍُشَهدَاَء بِاْلِقْسِط َوال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوم ِ اِميَن َّلِلَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ



َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  َ إِنَّ َّللاَّ  َعلَى أاَل تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّقُوا َّللاَّ
   
9. S: Sebutkan dua perawi Imam Nafi’ dalam qiraat tujuh (qiraat sab)’ 
 J: qolun dan warasy 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan hadits Mutawatir? 
 J: Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi banyak pada semua tingkatan 

sanad sehingga menurut kebiasaan mustahil terjadi kebohongan di antara mereka 
 

11. S: Membersihkan sisa-sisa kotoran yang keluar dari dua pelepasan, dalam istilah ilmu 
fiqhi disebut apa? 

 J: Istinja 
 

12. S: من اليهودية التي حاولت قتل النبي صلى هللا عليه وسلم بالسم؟ 
 J: زينب بنت الحارث 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.2 
1. S: Bila merujuk Al Qur’an,  Allah SWT menganjurkan seorang  muslim yang bertaqwa, 

dalam merespon kritikan atau kekeliruan paling tidak mengambil satu dari tiga sikap 
yaitu : (a) menahan amarah, (b) memaafkan orang yang bersangkutan, (c) berbuat 
baik terhadapnya. Bacakan ayat tersebut Ali Imran : 134 

 J:  اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس رَّ اِء َوالضَّ الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ   َوَّللاَّ
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 لَهُ ُمعَقِِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يَدَْيهِ   
 J:  اَل يَُغيُِِّر َما َ ِ إِنَّ َّللاَّ لَهُ ُمعَقِِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلِفِه يَْحَفُظونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ

ُ بِقَْوٍم ُسوًءا فَاَل َمَردَّ لَهُ َوَما لَُهْم بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم َوإِذَا أَرَ  ادَ َّللاَّ

 ِمْن دُونِِه ِمْن َوالٍ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ةُ َعْيٍن ِلي َولََك ال تَْقتُلُوهُ َعَسى أَْن يَْنفَعَنَا أَْو    ُ فِْرَعْوَن قُرَّ نَتَِّخذَهُ َوقَالَِت اْمَرأَة

 َولَدًا َوُهْم ال َيْشعُُرونَ 
 J: Dan berkatalah istri Firaun: "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. 

Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau 
kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari. 
 

4. S: Dakwah Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun pertama dilakukan dengan cara 
Sirriyah, dan setelah itu dengan cara Jahriyah. Apa maksud dari dua istilah 
tersebut? 

 J: Sirriyah adalah dengan sembunyi-sembunyi dan Jahriyyah adalah dengan terang-
terangan/terbuka. 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Rasulullah menyuruh kita untuk selalu membaca al-Qur’an karena nanti pada hari 

kiyamat akan member syafa’at. Coba bacakan haditsnya! 
 J:  رواه مســلم -القيامِة َشِفيعاً ألْصحاِبِه اْقَرُؤا القُْرآَن فإِنَّهُ يَأْتي يَْوم 
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Recite (read) in the 

name of your Lord who created 
 J:  َاْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلَق 
8. S: Dalam surat Ali Imran ayat 144 ditegaskan bahwa Muhammad itu tidak lain 

hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. 
Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang 
siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat 
kepada Allah sedikit pun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang 
yang bersyukur.Bacakan ayat dimaksud!Ali Imran 144 

 J: ُسُل أَفَإِْن َما دٌ إاِل َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ َت أَْو قُتَِل اْنقََلْبتُْم َعلَى َوَما ُمَحمَّ



ُ الشَّاِكِرينَ  َ َشْيئًا َوَسيَْجِزي َّللاَّ  أَْعقَابُِكْم َوَمْن يَْنقَِلْب َعلَى َعِقبَْيِه َفلَْن يَُضرَّ َّللاَّ
   
9. S: Sebutkan dua perawi Imam Ibnu Katsir dalam qiraat tujuh (qiraat sab)’ 
 J: al-Bazzi dan Qunbul 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan hadits  gharib? 
 J: Hadits yang diriwayatkan oleh satu perawi 

 
11. S: Najis yang mesti dicuci paling tidak tujuh kali dan diantaranya dengan tanah, dalam 

istilah ilmu fiqhi dikategorikan sebagai najis apa? 
 J: Mugallazhah 

 
12. S:  من الصحابي الذي أمره الرسول عليه السالم بتعلم لغة اليهود فتعلمها في

 يوماً ؟ 15
 J: زيد بن ثابت 
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1. S: Diantara akhlak Islam yang harus dimiliki setiap muslim adalah menepati janji. Oleh 

karena itu Allah menyuruh kita supaya menepati perjanjian dengan Allah dan 
melarang membatalkan atau melanggarnya. Dalam al-Qur’an orang yang suka 
melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang 
diperintahkan Allah untuk menghubungkannya serta membuat kerusakan dimuka 
bumi adalah orang fasik. Coba lafalkan ayat dimaksud.  

 J:  ُبِِه أَْن يُوَصَل الَِّذيَن يَْنق ُ ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ ُضوَن َعْهدَ َّللاَّ

 َويُْفِسدُوَن فِي األْرِض أُوَلئَِك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
ُ ِبَشْيءٍ    ْيدِ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لََيْبلَُونَُّكُم َّللاَّ  ِمَن الصَّ
 J:  ْيِد تَنَالُهُ أَْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم ُ بَِشْيٍء ِمَن الصَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لََيْبلَُونَُّكُم َّللاَّ

ُ َمْن يََخافُهُ بِاْلغَْيِب فََمِن اْعتَدَى َبْعدَ ذَِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِليمٌ   ِليَْعلََم َّللاَّ
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َوأَْصبََح فَُؤادُ أُِمِّ ُموَسى فَاِرًغا إِْن َكادَْت َلتُْبِدي بِِه لَْوال أَْن َربَْطنَا َعلَى قَْلبَِها   

 ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 
 J: Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan 

rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia 
termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah.) 
 

4. S: Di zaman kekhalifahan Umar ra, terjadi pertempuran hebat melawan tentara Persi. 
Tentara Islam menang bahkan Hilal Bin al-Qomah berhasil membunuh Jenderl 
pihak lawan.Siapakan nama jenderal itu? 

 J: Rustum 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Dalam salah satu hadits Rasulullah menyatakan bahwa kebaikan itu adalah budi 

pekerti yang baik. Sedangkan kejahatan adalah sesuatu yang mengganjal dalam 
hati dan tak mau diketahui oleh orang lain. Bacakan hadits dimaksud. 

 J:  اْلبِرُّ ُحْسُن اْلُخلُِق ، َواِْلثُْم َما َحاَك فِي َصْدِرَك َوَكِرْهَت أَْن يَطَِّلَع َعلَْيِه

 رواه مــسلم –النَّاُس 
7. S: Al Qur-an has explained about the Evil that always whisper in one’s heart to 

withdraw from Allah. Recite the verse 
 J:  ِمْن َشِرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس 
8. S: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-
laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) 
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah 
sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.Demikian pernyataan Allah dalam surat An-Nisak:32.Bacakanlah ayat 



dimaksud!annisak 32 

 J:  ُ َل َّللاَّ ا اْكتََسبُوا َوال تَتََمنَّْوا َما َفضَّ َجاِل َنِصيٌب ِممَّ بِِه بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض ِللِرِّ

َ َكاَن بُِكِلِّ َشْيٍء  َ ِمْن فَْضِلِه إِنَّ َّللاَّ ا اْكتََسْبَن َواْسأَلُوا َّللاَّ َوِللنَِِّساِء نَِصيٌب ِممَّ

 َعِليًما
   
9. S: Sebutkan dua perawi Imam Abu ‘Amr dalam qiraat tujuh (qiraat sab)’ 
 J: Al-Duri dan Al-Susi 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan hadits Mu’allaq? 
 J: Hadita yang gugur (terputus) satu rawi atau lebih secara berturut-turut di awal 

sanadnya 
 

11. S: Apa batasan dalam ilmu fikih, jumlah atau volume air untuk bersuci disebut sedikit? 
 J: Kurang dari 2 kullah (kurang dari 218 liter) 

 
12. S: من هو الخليفة األموي الثاني وفي عهده حدثت مأساة كربالء ؟ 
 J: .. ) يزيد األول ) يزيد بن معاوية 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.4 
1. S: Dalam surat Ash-shaffat : 140-141 Allah mengisahkan berkenaan dengan  nabi 

Yunus as yang lari menuju kapal, karena muatan kapal penuh, lalu diundi  dan nabi 
Yunus kalah dalam undian sehingga dilempar ke laut kemudian ditelan ikan besar. 
Bacakan ayat dimaksud!  

 J:  إِْذ أَبََق إِلَى اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن.فََساَهَم فََكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضيَن.فَاْلتَقََمهُ اْلُحوُت

 َوُهَو ُمِليمٌ 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
ِ َوَرُسوِلهِ     يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَّ
 J:  َل َعلَى َرُسوِلِه ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَّ

 ِ  َوَمالئَِكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم َواْلِكتَاِب الَِّذي أَْنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن يَْكفُْر ِباَّللَّ

 اآلِخِر فَقَْد َضلَّ َضالال بَِعيدًا
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ِه َكْي تَقَرَّ َعْينَُها َوال تَْحَزَن َوِلتَْعلََم أَنَّ َوْعدَ    ِ َحقٌّ َولَِكنَّ فََردَْدنَاهُ ِإلَى أُِمِّ َّللاَّ

 أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُمونَ 
 J: Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak 

berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. 
 

4. S: Dengan hijrahnya umat Islam dari Mekkah ke Madinah, maka penduduk Madinah 
dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan. Sebutkan ketiga golongan tersebut  !  

 J: 1 ) Penduduk asli 2) Muhajirin 3) Umat Yahudi 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Dalam salah satu hadits Rasulullah menyatakan bahwa orang yang mendengar 

sesuatu darinya kemudian  menyampaikan kepada orang lain akan memperoleh 
cahaya yang berkilauan. Coba bacakan hadits tersebut! 

 J:  اْمَرأً َسِمَع ِمنَّا َشْيئًا ُ َر َّللاَّ ِغٍ أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ نَضَّ
فَبَلَّغَهُ َكَما َسِمعَهُ فَُربَّ ُمبَلِّ

 رواه أحمد –
7. S: Mention this ayat please! “And the mountains will be like carded wool.” 
 J:  َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمْنفُوِش 
8. S: Orang-orang Kafir menuduh bahwa al Qur’an adalah karangan Muhammad yang 

diambil dari cerita-cerita lama yang diperoleh Nabi dari seorang Pendeta.Bacakan 
ayat tentang hal tersebut! 

 J:  َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِال إِْفٌك اْفتََراهُ َوأََعانَهُ َعلَْيِه قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد

ِليَن اْكتَتَبََها فَِهَي تُْملَى َعلَْيِه بُْكَرةً  َجاُءوا ُظْلًما َوُزوًرا.َوقَالُوا أََساِطيُر األوَّ

 َوأَِصيال



   
9. S: Sebutkan dua perawi Imam Ibnu ‘Amir dalam qiraat tujuh (qiraat sab)’ 
 J: Hisyam dan Ibnu Dzakwan 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan hadits Mursal? 
 J: Disebut hadits apakah hadits yang gugur (kosong) sanadnya di akhir sesudah tabiin 

 
11. S: Apa batasan dalam ilmu fikih, jumlah atau volume air untuk bersuci disebut banyak? 
 J: Lebih dari 2 kullah (lebih dari 218 liter) 

 
12. S:  لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن اربع سكتات. اذكر لنا اربع وفقــا

 سور التى فيها السكتة ؟
 J: الكهف، و يـس، والقيـامة، و المطففــين : 
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1. S: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu 

tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di 
dunia dan di akhirat. Demikian firman Allah dalam surat An-Nur:19. Bacakan ayat 
tersebut!  

 J:  إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم فِي الدُّْنَيا

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُمونَ   َواآلِخَرةِ َوَّللاَّ
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 َوَواَعْدنَا ُموَسى ثاَلثِيَن َلْيلَةً   
 J:  ًَوَواَعْدنَا ُموَسى ثاَلِثيَن لَْيلَةً َوأَتَْمْمنَاَها ِبعَْشٍر فَتَمَّ ِميقَاُت َربِِِّه أَْربَِعيَن َلْيلَة

َوقَاَل ُموَسى ألِخيِه َهاُروَن اْخلُْفنِي ِفي قَْوِمي َوأَْصِلْح َوال تَتَّبِْع َسبِيَل 

 ْفِسِدينَ اْلمُ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
فَأَْصبََح فِي اْلَمِديَنِة َخائِفًا يَتََرقَُّب فَإِذَا الَِّذي اْستَْنَصَرهُ بِاألْمِس يَْستَْصِرُخهُ   

 قَاَل لَهُ ُموَسى إِنََّك لَغَِويٌّ ُمِبينٌ 
 J: Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan 

khawatir (akibat perbuatannya), maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan 
kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya: 
"Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata (kesesatannya.") 
 

4. S: Siapakan yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dari 
kalangan perempuan dan laki-laki? 

 J: Dari kalangan perempuan adalah Siti Khadijah Dan dari kalangan laki-laki adalah 
Ali Bin Abi Thalib 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Rasulullah mengingatkan kita bahwa bagaimanapun kita harus mencegah atas 

kemukaran. Kalau bisa dengan kekuatan, kalau tidak dengan lisan dan kalau tidak 
dengan hati. Coba bacakan hadits dimaksud. 

 J:  فَاْستََطاَع أَن يُغَيُِِّرهُ ِبيَِدِه َفْليُغَيِِّْرهُ بِيَِدِه, فَإِن لَْم يَْستَِطْع َمن َرأَى ُمْنَكًرا

 رواه مســلم –فَبِِلَسانِِه, فَإِن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَْلبِِه, َوذَِلَك أَْضعَُف اِْلْيَماِن 
7. S: Al Qur-an has labeled the Hypocrites for the Muslims who always delay their sholat. 

Recite the verse of this idea 
 J:  َفََوْيٌل ِلْلُمَصِلِّيَن.الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالتِِهْم َساُهون 
8. S: Agar peserta didik tidak larut dalam alam material,  Al Quran menggunakan benda-

benda alam, sebagai tali penghubung untuk mengingatkan manusia akan kehadiran 
Allah SWT., dan bahwa segala sesuatu yang terjadi (sekecil apapun seperti daun 
yang gugur dll) adalah di bawah kekuasaan, pengetahuan dan pengaturan Tuhan 
Yang Mahakuasa.  Kemukakan ayat Al Quran tersebut.Al An’am 59 



 J:  َوِعْندَهُ َمفَاتُِح اْلَغْيِب ال يَْعلَُمَها إاِل ُهَو َوَيْعلَُم َما فِي اْلبَِرِّ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُُط

ْعلَُمَها َوال َحبٍَّة فِي ُظلَُماِت األْرِض َوال َرْطٍب َوال يَابٍِس إاِل ِمْن َوَرقٍَة إاِل يَ 

 فِي ِكتَاٍب ُمبِينٍ 
   
9. S: Sebutkan dua perawi Imam ‘Ashim dalam qiraat tujuh (qiraat sab)’ 
 J: Syu’bah dan Hafsh 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan hadits Mu’dhal? 
 J: hadits yang gugur  dua (2)  rawi atau lebih dalam sanadnya secara berturut-turut. 

 
11. S: Bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram membatalkan 

wudhu bagi mazhab Syafi-i, kecuali tiga bagian tubuh. Sebutkan! 
 J: Rambut, kuku, dan gigi 

 
12. S:  وفقــا لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن اربع سكتات. اذكر لنا

 السكتة التى فى سورة يس؟
 J: هذا ما وعد الرحمن --من بعثنا من مرقدنا 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.6 
1. S: Berbuat adil merupakan akhlak Islam yang harus dimiliki oleh setiap orang mu’min. 

Oleh karena itu Allah Swt menyuruh kita supaya selalu menegakan keadilan. Salah 
satu ayat yang melaksanakan hal tersebut adalah ayat yang sering dibaca oleh 
setiap khatib dalam khutbah Jum’at. Coba lafalkan ayat tersebut dengan lengkap 
!An-Nahl 90  

 J:  يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواْلْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى َويَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َ إِنَّ َّللاَّ

  َواْلبَْغيِ يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ َواْلُمْنَكرِ 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 َولَْيَسِت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّيِِّئَاتِ   
 J:  قَاَل َولَْيَسِت التَّْوبَةُ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّيِِّئَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََحدَُهُم اْلَمْوُت

 إِنِِّي تُْبُت اآلَن َوال الَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَئَِك أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَابًا أَِليًما
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
اْلَمأل يَأْتَِمُروَن بَِك َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسعَى قَاَل يَا ُموَسى إِنَّ   

 ِليَْقتُلُوَك فَاْخُرْج إِنِِّي لََك ِمَن النَّاِصِحينَ 
 J: Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata: 

"Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk 
membunuhmu, sebab itu keluarlah (dari kota ini) sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." 
 

4. S: Tekanan dan penyiksaan kaum Quraisy semakin kuat, mendorong Nabi yang 
didampingi anatara lain oleh Zaid Bin Haritsah melakukan hijrah ke Thaif yang 
justru mendapat penolakan masyarakat Thaif dengan lemparan batu. Pada tahun 
keberapa dari kenabian peristiwa dimaksud terjadi? 

 J: Pada tahun ke- 10 kenabian 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Dalam salah satu hadits, Rasulullah menyuruh kita 3 hal prinsip : bertaqwa di 

manapun, menghapus kejelekan dengan kebaikan dan bergaul dengan baik dengan 
semua orang. Coba bacakan hadits dimaksud 

 J:  َّيِِّئَةَ اْلَحَسَنةَ تَْمُحَها َوَخاِلِق الن ِ َحْيثَُما ُكْنَت َوأَتْبِْع السَّ اَس بُِخلٍُق َحَسٍن اتَِّق َّللاَّ

 رواه الطبرانى –
7. S: Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:I swear by the Day of 

Resurrection 
 J:  ِال أُْقِسُم ِبيَْوِم اْلِقيَاَمة 
8. S: Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) 

datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang lalim: "Ya Tuhan 
kami, beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu 
yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti 
rasul-rasul. (Kepada mereka dikatakan): "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu 



(di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?,(Ibrahim:44) 

 J:  ْرنَا إِلَى أََجٍل َوأَْنِذِر النَّاَس يَْوَم يَأِْتيِهُم اْلعَذَاُب َفيَقُوُل الَِّذيَن َظلَُموا َربَّنَا أَِخِّ

ُسَل أََولَْم تَُكونُوا أَْقَسْمتُْم ِمْن قَْبُل َما لَُكْم ِمْن  قَِريٍب نُِجْب دَْعَوتََك َوَنتَِّبعِ الرُّ

 َزَوالٍ 
   
9. S: Sebutkan dua perawi Imam Hamzah dalam qiraat tujuh (qiraat sab)’ 
 J: Khalaf dan Khallad 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan hadits Munkar    ? 
 J: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang dha’if  bertentangan dengan perawi 

yang tsiqah 
 

11. S: Bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram tidak membatalkan 
wudhu bagi mazhab Maliki, kecuali apabila ……. 

 J: Ada syahwat 
 

12. S:  وفقــا لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن اربع سكتات. اذكر لنا

 السكتة التى فى سورة القيــامة؟
 J:  راق --وقيــل من 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.7 
1. S: Taubat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan 

lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka 
itulah yang diterima Allah tobatnya;Demikian Allah nyatakan dalam salah satu ayat 
dalam al-Qur;an.Bacakan ayat dimaksud! Annisak 17 

 J:  ِْللَِّذيَن يَْعَملُوَن السُّوَء بَِجَهاَلٍة ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن ِ  قَِريٍب إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى َّللاَّ

ُ َعِليًما َحِكيًما ُ َعلَْيِهْم َوَكاَن َّللاَّ  فَأُولَئَِك َيتُوُب َّللاَّ
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
ونِِّي   هُ قَْوُمهُ قَاَل أَتَُحاجُّ  َوَحاجَّ
 J: َوقَْد َهدَانِي َوال أََخاُف َما ِ ونِِّي فِي َّللاَّ هُ قَْوُمهُ قَاَل أَتَُحاجُّ تُْشِرُكوَن بِِه  َوَحاجَّ

 إاِل أَْن يََشاَء َربِِّي َشْيئًا َوِسَع َربِِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما أَفَال تَتَذَكَُّرونَ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد األْيَمِن فِي اْلبُْقعَِة    اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشََّجَرةِ أَْن فَلَمَّ

ُ َربُّ اْلعَالَِمينَ   يَا ُموَسى إِنِِّي أَنَا َّللاَّ
 J: Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir 

lembah yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu: "Ya Musa, sesungguhnya 
aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, 
 

4. S: Sebutkan apa sajakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 
pertama Hijriyah di Madinah? 

 J: Mendirikan Masjid Nabawi, mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi 
Madinah dan mengadakan panggilan sholat dengan adzan 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Dalam salah satu hadits Rasulullah mengingatkan kita agar mantap dalam 

bertindak, jangan bertindak dalam keraguan. Karena kemantapan hati itu 
menenangkan dan keraguan itu kebohongan. Coba bacakan hadits tersebut 

 J:  ٌْدَق ُطَمأْنِْينَةٌ َو اْلِكْذَب َرْيبَــة رواه  –دَْع َما يُِرْيبَُك اِلَى َماالَيُِرْيبَُك  َفإِنَّ الصِِّ

 الترمذى
7. S: Please read the verse which means : Does he think that no one has power him 
 J:  يَقِدَر َعلَيِه أََحدٌ أَيَحَسُب أَن لَن 
8. S: Pertahanan negara harus dipersiapkan secara baik untuk mengantisipasi berbagai 

ancaman dari dalam maupun luar. Bacakan potongan ayat yang mengharuskan kita 
mempersiapkan kekuatan dalam rangka mengantisipasi berbagai ancaman musuh! 

 J:  ِ ةٍ َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعدُوَّ َّللاَّ َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

ُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء  ُكْم َوآَخِريَن ِمْن دُونِِهْم ال تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ َوَعدُوَّ

ِ يَُوفَّ   إَِلْيُكْم َوأَْنتُْم ال تُْظلَُمونَ  فِي َسبِيِل َّللاَّ
   



9. S: Sebutkan dua perawi Imam Al-Kisa’ui dalam qiraat tujuh (qiraat sab)’ 
 J: Abu Haris dan Al-Duri 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan hadits ma’ruf? 
 J: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah bertentangan dengan perawi 

yang dha’if 
 

11. S: Berapa jumlah shalat fardhu yang bisa dilakukan apabila kita tayammum? 
 J: 1 (satu) shalat fardhu 

 
12. S:  وفقــا لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن اربع سكتات. اذكر لنا

 السكتة التى فى سورة المطففــين؟
 J:  ران --كال بل 
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1. S: Salah satu karakter penting manusia yang dijelaskan al-Qur’an sebagai bentuk 

konflik batin yang hebat adalah penerimaan sebuah amanah yang ditolak langit, 
bumi dan gunung sekalipun, sehingga manusia dikatakan sangat zhalim (terhadap 
dirinya) dan bodoh. Walaupun sebagian tafsir mengatakan bahwa amanah ini 
adalah agama, dan sebagian lagi mengatakan akal dan kebebasan kehendak, 
namun keduanya mengarah kepada hal yang sama, yaitu keharusan manusia 
mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Bacakan ayat yang berkenaan 
dengan hal tersebut!Al-Ahzab 72  

 J:  َعَرْضنَا األَمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواألْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلنََها إِنَّا

 َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اْلْنَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوال
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 ْمِس َوأَْصبََح الَِّذيَن تََمنَّْوا َمَكانَهُ ِباأل  
 J:  ْزَق ِلَمْن َ يَْبُسُط الِرِّ َوأَْصبََح الَِّذيَن تََمنَّْوا َمَكانَهُ بِاألْمِس يَقُولُوَن َوْيَكأَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْينَا لََخَسَف ِبنَا َوْيَكأَنَّهُ ال يُْفِلُح  يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َويَْقِدُر لَْوال أَْن َمنَّ َّللاَّ

 اْلَكافُِرونَ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َوأَِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنِِّي ِلَسانًا فَأَْرِسْلهُ َمِعَي ِرْدًءا يَُصِدِّقُنِي إِنِِّي أََخاُف   

 أَْن يَُكِذِّبُونِ 
 J: Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia 

bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku; 
sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku." 
 

4. S: Sebutkan berapa kali peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, dan 
berapa kali yang tidak diikuti beliau! 

 J: 27 kali peperangan yang diikuti Beliau, dan 47 kali peperangan yang tidak diikuti 
Beliau 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Dalam kumpulan 40 hadits, Imam Nawawi memuainya dengan hadits tentang niyat 

sebagai landasan bagi setiap amal. Coba bacakan hadits tersebut. 
 J:  ِإِنََّما اأْلَْعَماُل بِالنِِّيَّاِت، َوإِنََّما ِلُكلِِّ اْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن َكاَنْت ِهْجَرتُهُ ِإلَى هللا

َوَرُسوِلِه فَِهْجَرتُهُ إِلَى هللاِ َوَرْسوِلِه، َوَمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ ِلدُنيَا يُِصْيبَُها أَِو 

 متفق عليه –ا فٍَهُجَرتُهُ إِلَى َما َهاَجَر إَِلْيِه اْمَرأَةٍ يَْنِكُحهَ 
7. S: Please read the verse which means :Or giving the food (the needy) in the day of 

starvation 
 J:  ٍأَْو إِْطعَاٌم فِي يَْوٍم ِذي َمْسَغبَة 
8. S: Sejak zaman Azali, manusia seluruhnya mengakui adanya Allah sebagai Tuhan 

mereka, meskipun pada perkembangannya pada kehidupan dunia terjadi 



penyimpangan dari pengakuannya itu. Hal inilah yang akan dipertanggungjawabkan 
pada hari kiamat, apakah dia tetap mengakui keesaan Allah dalam kehidupan dunia 
atau mengingkarinya.Coba bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut. QS. al-
A’raf : 172 

 J:  يَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُِرِّ

 ْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغافِِلينَ أَلَْسُت بَِربُِِّكْم قَالُوا َبلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَ 
   
9. S: Dalam Qiraat sepuluh  (Qiraat ‘Asyr) terdapat tiga imam, salah satunya adalah Abu 

Ja’far. Siapakah 2 perawinya yang masyhur 
 J: Ibnu Wirdan dan Ibnu Jammaz 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan hadits Mushahhaf? 
 J: Hadits dha’if  yang  terdapat kesalahan pada shahifah dinamakan apa ? 

 
11. S: Air yang berada dalam sebuah bejana logam lalu terkena sinar matahari langsung 

dimakruhkan untuk digunakan berwudhu. Disebuat apakah air yang terkena 
matahari langsung tersebut dalam istilah ilmu fiqhi? 

 J: Air musyammas 
 

12. S:  وفقــا لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن لفظ قرئ باْلشـــمام. اذكر

 لنا اللفظ الذى قرئ  باْلشـمام، و فى أي سورة ؟
 J: مالك ال تأمــنا على يوســف، فى سورة يوسف : 
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1. S: Al Quran sangat menekankan perlunya menjaga privasi (kekuasaan atau 

kebebasan pribadi) dalam bernegara dan berinteraksi dalam keseharian,  sehingga 
dilarang memasuki rumah sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya.  Bacakan ayat tersebut. an-Nur :27 

 J: َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسِلُِّموا  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوتًا

 َعلَى أَْهِلَها ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 َواْكتُْب لَنَا فِي َهِذِه الدُّْنيَا َحَسَنةً   
 J:  َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرةِ إِنَّا ُهْدنَا إِلَْيَك َقاَل َعذَابِي َواْكتُْب لََنا فِي َهِذِه الدُّْنيَا

أُِصيُب بِِه َمْن أََشاُء َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبَُها ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن 

َكاةَ َوالَِّذيَن ُهْم بِآيَاِتنَا يُْؤِمنُونَ   َويُْؤتُوَن الزَّ
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ا َجاَءُهْم ُموَسى بِآيَاتَِنا بَِيِّنَاٍت َقالُوا َما َهذَا إاِل ِسْحٌر ُمْفتًَرى َوَما َسِمْعنَا    فَلَمَّ

ِلينَ   بَِهذَا فِي آبَائِنَا األوَّ
 J: Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan (membawa) mukjizat-mukjizat 

Kami yang nyata, mereka berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan 
kami belum pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek moyang kami 
dahulu." 
 

4. S: Apa faktor terpenting penyebab kekalahan pasukan Islam dalam perang Uhud:? 
 J: Karena tidak mentaati perintah Nabi 

 
5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Ilmu adalah suatu nilai tambah yang harus selalu dicari oleh seorang mukmin,  

minimal dia simpati terhadap ilmu. Hal tersebut terungkap dalam salah satu hadits 
Rasulullah. Coba bacakan. 

 J:  رواه  –ُكْن َعاِلًما اَْو ُمتَعَلًِِّما اَْو ُمْستَِمعًا اَْو ُمِحبًّا َوالَ تَُكْن َخاِمًسا فَتَْهِلُك

 البيهقي
7. S: Please read the verse which means :Except what Allah may wish. Indeed He knows 

what is visible and what is hidden 
 J: إِنَّهُ يَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَْخفَى ُ  إاِل َما َشاَء َّللاَّ
8. S: Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang 

kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah 
dipandang mata,untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang 
kembali (mengingat Allah).Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak 
manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman 
yang diketam,Demikian pernyataan Allah dalam surat Qaf:7-9.Bacakan ayat 
dimaksud! 



 J:  َوأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُكِلِّ َزْوجٍ َواألْرَض َمدَْدنَاَها َوأَْلَقْينَا فِيَها َرَواِسَي

ْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء ُمبَاَرًكا فَأَْنبَتَْنا  بَِهيجٍ.تَْبِصَرةً َوِذْكَرى ِلُكِلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب.َوَنزَّ

 بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيدِ 
   
9. S: Dalam Qiraat sepuluh  (Qiraat ‘Asyr) terdapat tiga imam, salah satunya adalah 

Ya’qub. Siapakah 2 perawinya yang masyhur 
 J: Rauh dan Ruwais 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan      Ilmu Al-Jarh wa al-ta’dil 
 J: Ilmu yang membahas tentang cacat atau adilnya perawi 

 
11. S: Air bekas digunakan berwudhu tidak lagi dapat digunakan untuk bersuci menurut 

Imam Syafi-i. Apa istilah yang digunakan oleh beliau tentang air tersebut? 
 J: Air musta-mal 

 
12. S:  .بالنسبة الى قراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن لفظ قرئ باْلمــالة

 اذكر لنا اللفظ الذى قرئ  باْلمالة، و فى أي سورة ؟
 J: باسم هللا مجريهـا، فى سورة هود : 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.10 
1. S: Dalam era globalisasi yang ditandai dengan informasi yang cepat dan mudah, kita 

harus bersikap hati-hati, selektif menerima informasi dari berbagai media. Al Quran 
mengingatkan bila memperoleh berita dari seorang yang fasiq maka kita harus 
mengecek kebenaran berita tersebut agar tidak tersesat dan menyesal.  Coba 
bacakan ayat Al Quran yang menyatakan hal tersebut!  

 J:  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة

 فَتُْصِبُحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم َناِدِمينَ 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
ِض اْلُمْؤِمِنيَن َعلَى اْلِقتَالِ     يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحِرِّ
 J:  ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلِقتَاِل إِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحِرِّ

ائَةٌ يَْغِلبُوا أَْلفًا ِمَن الَِّذيَن َكفَُروا بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال يَْغِلبُوا ِمائَتَْيِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم مِ 

 يَْفقَُهونَ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن األولَى بََصائَِر ِللنَّاِس   

 َوُهدًى َوَرْحَمةً لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ 
 J: Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) sesudah 

Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi 
manusia dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat. 
 

4. S: Sepeninggal Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriyah, kaum Muslimin mengangkat 
Abu Bakar sebagai Khalifah pengganti beliau. Dimanakah tempat pengangkatan 
Abu Bakar sebagai Khalifah? 

 J: Di sebuah Balai Kota/Kubah bernama Saqifah Bani Saidah 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya 

terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh 
orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah 
menyelamatkan agamanya dan 

 J:  ِ صلى هللا عليه -َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر قَاَل َسِمْعتُهُ يَقُوُل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

إِنَّ اْلَحالََل بَيٌِِّن َوإِنَّ » يَقُوُل َوأَْهَوى النُّْعَماُن بِإِْصبَعَْيِه إِلَى أُذُنَْيِه  -وسلم

بَيٌِِّن َوبَْينَُهَما ُمْشتَبَِهاٌت الَ يَْعَلُمُهنَّ َكثِيٌر ِمَن النَّاِس فََمِن اتَّقَى  اْلَحَرامَ 

بَُهاِت َوَقَع فِى اْلَحَراِم  الشُّبَُهاِت اْستَْبَرأَ ِلِدينِِه َوِعْرِضِه َوَمْن َوقََع فِى الشُّ

 ()رواه اليخاري ومسلم
7. S: Please read the verse which means :And he (man) shall have neither power nor 

helper 



 J:  ٍةٍ َوال نَاِصر  فََما لَهُ ِمْن قُوَّ
8. S: Kita dituntut mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan 

keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan 
pribadi dan golongan. Dalam sejarah umat Islam, sikap mengutamakan 
kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan telah dipraktekkan 
oleh kaum Anshor terhadap kaum Muhajirin, sebagaimana diterangkan dalam surat 
Al-Hasyr.Coba bacakan ayat dimaksud.al-Hasyr :9Al Hasyr 9 

 J:  ُءوا الدَّاَر َواْليَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوال يَِجدُوَن َوالَِّذيَن تَبَوَّ

ا أُوتُوا َويُْؤِثُروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم  فِي ُصدُوِرِهْم َحاَجةً ِممَّ

 نَْفِسِه فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحَّ 
   
9. S: Diantara beberapa cara penerimaan wahyu yang dialami nabi Muhammad, ada 

cara yang dianggap paling berat. Cara apakah itu? 
 J: Dengan cara ada tanda suara keras, seperti gemerincing lonceng 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan gharib mutlak ? 
 J: hadits yang gharibnya ada di pangkal sanad, ya’ni hadits yang diriwayatkan oleh 

satu orang dalam pangkal sanadnya. 
 

11. S: Apa istilah yang digunakan untuk menyebut suatu keadaan/perbuatan yang harus 
dipenuhi terlebih dahulu sebelum memulai suatu ibadah? 

 J: Syarat 
 

12. S:  وفقــا لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن لفظ قرئ بالتســهيل. اذكر

 لنا اللفظ الذى قرئ بالتسهيل، و فى أي سورة ؟
 J: ءاعجــمي وعربي، فى سورة فصــلت : 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.11 
1. S: Untuk menjaga hubungan sosial antar anggota masyarakat maka tidak 

diperkenankan ada di antara mereka yang menzalimi orang lain. Allah melarang 
memakan harta di antara mereka dengan cara-cara yang bathil. Bacakan potongan 
ayat tentang larangan tersebut! al-Baqarah : 188 

 J:  اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن َوال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إِلَى

 أَْمَواِل النَّاِس بِاْلثِْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
تِ ٱَخَلَق  لَِّذيٱَوُهَو    َوَٰ َمَٰ ِ  ٱبِ  أۡلَۡرضَ ٱوَ  لسَّ  ۡلَحقِّ
 J:  َالَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألْرَض بِاْلَحِقِّ َويَْوَم يَقُوُل ُكْن فَيَُكوُن قَْولُهُ  َوُهو

وِر َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ َوُهَو اْلَحِكيُم  اْلَحقُّ َوَلهُ اْلُمْلُك يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

 اْلَخبِيرُ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َوإِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َسالٌم   

 َعلَْيُكْم ال نَْبتَِغي اْلَجاِهِلينَ 
 J: Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka 

berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu 
amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-
orang jahil." 
 

4. S: Saat Abu Bakar berkuasa, ia menghadapi perlawanan dan pembangkangan. 
Persoalan tersebut diselesaikan melalui apa yang disebut Perang Riddah. Apa yang 
dimaksud Perang Riddah? 

 J: Perang melawan kemurtadan 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya dan apa yang aku 

perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya 
kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan 
mereka (yang tidak berguna) dan penenta 

 J:  عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي هللا عنه قال سمعت رسول

نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " ما 

فأتوا منه ما استطعتم , فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلم واختالفهم 

 على أنبيائهم " رواه البخاري ومسلم
7. S: Please read the verse which means :Deaf, dumb, and blind, they will not come back 

(return) 
 J:  ُْمٌي فَُهْم ال يَْرِجعُونَ ُصمٌّ بُْكٌم ع 
8. S: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-



istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan 
maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut-ah (pemberian) kepada mereka. 
Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut 
kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu 
merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.Bacakan ayat yang 
dimaksud!Albaqarah 236 

 J:  ًال ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َطلَّْقتُُم النَِِّساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِريَضة

ِّعُوُهنَّ َعلَى اْلُموِسعِ قَدَُرهُ َوَعلَى اْلُمْقِتِر قَدَُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى  َوَمتِ

 اْلُمْحِسنِينَ 
   
9. S: Salah satu cara Nabi Muhammad menerima wahyu, Malaikat Jibril datang lagsung 

berhadapan dengan Nabi, sebutkan kapan dan pada peristiwa apa Nabi menerima 
Wahyu langsung berhadapan dengan jibril? 

 J: Pada peristiwa turunnya Wahyu pertama di Gua Hira’ 
 

10. S: Apa yang dimaksud dengan gharib nisbi  ?  
 J: hadits yang gharibnya ada di pertengahan sanad, ya’ni hadits yang diriwayatkan 

oleh banyakperawi pada pangkal sanadnya kemudian perawi berikutnya hanya satu 
orang. 
 

11. S: Membasuh muka saat berwudhu, menurut mazhab Hanafi, termasuk ….. shalat. 
 J: Rukun (wajib) 

 
12. S:  .بالنسبة الى قراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن لفظ قرئ بالنقــل

 اذكر لنا اللفظ الذى قرئ  بالنقل، و فى أي سورة ؟
 J: بئس االسم الفسوق بعد اْليمان، فى سورة الحجــرات : 
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Kode : PI.12 
1. S: Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka setiap orang 

wajib mempersiapkan generasi penerus yang kuat. Bacakan ayat dimaksud. 
annisak: 9 

 J:  َ يَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعَلْيِهْم فَْليَتَّقُوا َّللاَّ َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُِرِّ

 َوْليَقُولُوا قَْوال َسِديدًا
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
ِ َوَما لَُكْم    ا ذُِكَر اْسُم َّللاَّ  أاَل تَأُْكلُوا ِممَّ
 J:  َم َعلَْيُكْم إاِل َل لَُكْم َما َحرَّ ِ َعلَْيِه َوقَْد فَصَّ ا ذُِكَر اْسُم َّللاَّ َوَما لَُكْم أاَل تَأُْكلُوا ِممَّ

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم َما اْضُطِرْرتُْم إِلَْيِه َوإِنَّ َكثِيًرا لَيُِضلُّوَن بِأَْهَوائِِهْم بِغَْيِر ِعْلٍم 

 بِاْلُمْعتَِدينَ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َها َرُسوال يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاِتنَا    َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلقَُرى َحتَّى يَْبعََث فِي أُِمِّ

 أَْهلَُها َظاِلُمونَ َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلقَُرى إاِل وَ 
 J: Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di 

ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan 
tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam 
keadaan melakukan kelaliman. 
 

4. S: Pada tahun 35 H/655 M, Khalifah Utsman terbunuh akibat dari sebuah 
pemberontakan orang-orang yang kecewa.Apa faktor-faktor yang menyebabkan 
banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman? 

 J: kebijaksanaannya yang banyak mengangkat anggota kerabatnya dalam kedudukan 
tinggi 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Tidaklah dianggap beriman seseorang sehingga saya (Nabi) lebih dicintai daripada 

orangtuanya, anaknya dan semua manusia. Bacakan hadits yang menjelaskan hal 
tersebut. 

 J:  َال يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتِّى أَُكوَن أََحبَّ ِإلَْيِه ِمْن واِلِدِه َوَولَِدِه َوالنَّاِس أَْجَمعين 
7. S: Please read the verse which means :And do not mix the truth with falsehood, nor 

conceal (hide) the truth while you know 
 J: تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ  َوال 
8. S: Allah berfirman : Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang 

ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu 
menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu 
tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan 
menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.Bacakan ayat tersebut yang terdapat dalam suratal-Baqarah 284 



 J:  َُما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األْرِض َوإِْن تُْبدُوا َما فِي أَْنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوه ِ َّلِلَّ

ُ َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء قَِديرٌ  ُ فَيَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَِذُِّب َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  يَُحاِسْبُكْم ِبِه َّللاَّ
   
9. S: Setelah surah al-Muddatsir turun, maka terjadi fafratul wahyi. Apa yang dimaksud 

dengan fatratul wahyi dan surah apa yang turun setelah itu? 
 J: Fatratul wahyi adalah masa terputusnya wahyu (selama 2,5 atau 3 tahun)setealah 

itu turun surah adh-dhuha 
 

10. S: siapakah yang dimaksud al-mukhadhramun ? 
 J: yaitu mereka orang beriman yang hidup pada masa jahiliyah dan Islam tetapi tidak 

ketemu Nabi, mereka yang bukan termasuk sahabat dan tabi’in. 
 

11. S: Mencuci daun telinga luar dan dalam menurut mazhab Hanbali, termasuk ….. 
shalat. 

 J: Sunnah 
 

12. S: من أركان الحج والعمرة الطواف. اشرح لنا كيفية الطواف ! 
 J:  ان يطوف الكعبــة سبع مرات، مبتدئا حذو الحجـر األسود وان يجعــل

 الكعبة عن يســاره
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Kode : PI.13 
1. S: Analogi untuk menggambarkan betapa luasnya ilmu Allah SWT yang tercermin 

dalam kalimat-kalimatnya, sehingga tidak dapat ditulis oleh pena dan  tinta 
meskipun jumlahnya sangat banyak, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi 
pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah 
(kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bacakan ayat tersebut. 
Luqman :27 

 J:  َولَْو أَنََّما فِي األْرِض ِمْن َشَجَرةٍ أَْقالٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر َما

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ِ إِنَّ َّللاَّ  نَِفدَْت َكِلَماُت َّللاَّ
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
ةَ ٱَولَۡو أَنَُّهۡم أَقَاُمواْ    نِجيلَ ٱوَ  لتَّۡوَرىَٰ  ْۡلِ
 J:  ْأَنَُّهْم أََقاُموا التَّْوَراةَ َواْلْنِجيَل َوَما أُْنِزَل إِلَْيِهْم ِمْن َربِِِّهْم ألَكلُوا ِمْن  َولَو

ةٌ ُمْقتَِصدَةٌ َوَكثِيٌر ِمْنُهْم َساَء َما يَْعَملُونَ   فَْوقِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم ِمْنُهْم أُمَّ
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
اُهْم إِلَى اْلبَِرِّ إِذَا    ا نَجَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدِّيَن فَلَمَّ فَإِذَا َرِكبُوا فِي اْلفُْلِك دََعُوا َّللاَّ

 ُهْم يُْشِرُكونَ 
 J: Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka 
sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah,) 
 

4. S: Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan 
sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 
1838. Sebutkan penyebab terjadinya perang Padri tersebut pada awalnya? 

 J: Perselisihan antara kaum adat dan kaun padri 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Apabila ada tiga hal dalam diri seseorang, maka ia akan menemukan manisnya 

iman, salah satu dari tiga hal itu adalah hendaknya Allah swt. dan Rasul-Nya lebih 
dicintai daripada yang lain. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut 

 J:  عن أنس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ) ثالث من كن فيه وجد

أحب إليه مما سواهما وأن يحب  حالوة اْليمان أن يكون هللا ورسوله

المرء ال يحبه إال هلل وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 

 ( النار
7. S: Please read the verse which means :Then We raised you up after your death so 

that you might give thanks (grateful) 
 J:  ْبَْعِد َمْوتُِكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ  ثُمَّ بَعَثْنَاُكْم ِمن 
8. S: Kewajiban berdakwah bukan hanya tugas para Ulama, tapi tugas setiap orang 

Islam dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Allah telah mengutuk 



orang-orang Bani Israel disebabkan mereka tidak mau melakukan amar ma’ruf nahi 
munkar. Bacakan ayat al Qur’an yang berkenaan dengan pernyataan tersebut. QS. 
Al-Maidah : 78 - 79 

 J:  لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ِلَساِن دَاُودَ َوِعيَسى اْبِن َمْريََم ذَِلَك

يَْعتَدُوَن. َكانُوا ال يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ لَبِئَْس َما  بَِما َعَصْوا َوَكانُوا

 َكانُوا يَْفعَلُونَ 
   
9. S: Sebutkan nama qiro’at yang dibacakan dalam pelaksanaan MTQ! 
 J: Qiroat Ashim / Imam Ashim riwayat Hafsh (dengan martabat mujawwad) 

 
10. S: Apakah yang dimaksud dengan kitab mushannaf menurut ulama hadits  ?  
 J: kitab yang tersusun menurut bab bab fiqih yang terkandung di dalamnya hadits-

hadits marfu’ mauquf maupun maqthu’ 
 

11. S: Menghirup air melalui hidung dan mengeluarkannya kembali merupakan sunnah 
wudhu. Apa istilah dalam fiqhi untuk perilaku tersebut? 

 J: Isytinsaq 
 

12. S: من أركان الحج والعمرة الســعي. اشرح لنا كيفية السعي ! 
 J:  ان يمشي من الصفا الى المروة ومن المروة الى الصفا سبع مرات، مبتدئا

 .من الصفا و مختتما بالمروة



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.14 
1. S: Persatuan dan kesatuan bangsa wajib dipelihara, dan tidak boleh di antara kita 

saling bermusuhan dan bersengketa, karena hal itu akan berakibat pada lemah dan 
hilangnya kekuatan bangsa dan Negara kita. Dalam Al Quran, Allah telah 
memberikan isyarat mengenai hal tersebut pada surat Al-Anfal. Coba bacakan ayat 
dimaksud.  

 J:  َ َ َوَرُسولَهُ َواَل تَنَاَزُعوا َفتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ َوأَِطيعُوا َّللاَّ

ابِِرينَ   َمَع الصَّ
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
َرىَٰ ٱَواَل  ۡليَُهودُ ٱَولَن تَۡرَضىَٰ َعنَك    َِّبَع ِملَّتَُهۡم   لنََّصَٰ  َحتَّىَٰ تَت
 J:  ُهَو ِ َولَْن تَْرَضى َعْنَك اْليَُهودُ َوال النََّصاَرى َحتَّى تَتَّبَِع ِملَّتَُهْم قُْل إِنَّ ُهدَى َّللاَّ

ِ ِمْن  اْلُهدَى َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم بَْعدَ الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللاَّ

 َوِليٍِّ َوال نَِصيرٍ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َل ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحيَا بِِه األْرَض ِمْن بَْعِد َمْوتَِها    َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن نَزَّ

ِ بَْل أَْكثَُرُهْم ال يَْعِقلُونَ  ُ قُِل اْلَحْمدُ َّلِلَّ  لَيَقُولُنَّ َّللاَّ
 J: Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: "Siapakah yang 

menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah 
matinya?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah: "Segala puji bagi 
Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak memahami (nya.) 
 

4. S: Apa nama Benteng yang dibangun Belanda, di Batusangkar yang diambil nama 
Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu untuk menghadapi perlawanan Kaum 
Padri? 

 J: Van Der Capellen 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Setiap hari seorang hamba selalu di doakan oleh dua malaikat, yang satu 

mendoakan orang yang sedekah untuk diberikan ganti, dan kepada orang yang 
tidak sodakah untuk diberikan kerusakan hartanya. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 

 J: ه  : أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ) ما من أبي هريرة رضي هللا عن

يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا 

 (ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا ( )رواه البخاري ومسلم
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning The Day when a person will  flee 

from his own brother (Q.S.Abasa: 34) 
 J:  :٣٤يَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه عبس 
8. S: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari 

Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di 



Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 
ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 
termasuk orang-orang yang sesat.Demikian pernyataan Allah dalam surat Al-
Baqarah:198.Lafalkanlah ayat tersebut! 

 J:  لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُوا فَْضال ِمْن َربُِِّكْم فَإِذَا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت

َ ِعْندَ اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم َواْذُكُروهُ َكَما َهدَاُكْم َوإِْن ُكْنتُْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن  فَاْذُكُروا َّللاَّ

اِلِّينَ   الضَّ
   
9. S: Surah-surah yang ada dalam al-Qur’an, ditinjau dari segi panjang pendeknya 

terbagi 4 bagian, sebutkan? 
 J: As-Sab’u at-Thiwal, al-Mi’un, al-Matsani, dan al-Mufasshal 

 
10. S: Apakah yang dimaksud dengan kitab sunan menurut ulama hadits ? 
 J: kitab yang tersusun menurut bab bab fiqih yang terkandung di dalamnya hadits-

hadits marfu’  saja. 
 

11. S: Jenis bersuci yang manakah dapat menghilangkan hadas kecil dan hadas besar 
sekaligus dalam keadaan tertentu? 

 J: Tayammum 
 

12. S:  األساسى للشعب اْلندونيسي. أذكر المبدأ المبادئ الخمسة هى المبدأ

 ! األول
 J: األلوهية المتفردة 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.15 
1. S: Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, sebagai sarana pendidikan Allah telah memberikan panca 
indera dan hati untuk mengetahui.  AlQuran menjelaskan bahwa Allah telah 
mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-
apa,  kemudian Tuhan menjadikan pada manusia pendengaran, penglihatan dan 
hati.  Bacakan ayat dimaksud. (P) an-Nahlu : 78 

 J:  َُهاتُِكْم ال تَْعلَُموَن َشْيئًا َوَجعََل لَُكم ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمَّ  السَّْمَع َوَّللاَّ

 َواألْبَصاَر َواألْفئِدَةَ لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
ْجُز قَالُوا يَا ُموَسى   ا َوقََع َعلَْيِهُم الِرِّ  َولَمَّ
 J:  َْجُز قَالُوا يَا ُموَسى اْدعُ لَنَا َربََّك بَِما َعِهد ا َوقََع َعلَْيِهُم الِرِّ ِعْندََك لَئِْن َولَمَّ

ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ لََك َولَنُْرِسلَنَّ َمعََك بَنِي إِْسَرائِيلَ   َكَشْفَت َعنَّا الِرِّ
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ئَنَُّهْم ِمَن اْلَجنَِّة ُغرَ    اِلَحاِت لَنُبَِوِّ فًا تَْجِري ِمْن تَْحتَِها َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 األْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلينَ 
 J: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, 

sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di 
dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. 
Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, 
 

4. S: Siapakah nama pahlawan nasional yang memperoleh gelar Ayam Jantan dari 
Timur? 

 J: Sultan Hasanuddin, Makasar 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Islam sangat menganjurkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan 

hidup, dengan mengajarkan kita menanam pepohonan yang buahnya bisa dinikmati 
orang lain, binatang dan burung-burung yang bernilai ibadah shadaqoh. Sebutkan 
haditsnya!. 

 J:  َما ِمْن ُمْسِلٍم يَْغِرُس َغْرًسا أَْو يَْزَرعُ َزْرًعا فَيَأُْكُل ِمْنهُ َطْيٌر أَْو ِإْنَساٌن أَْو

 (بَِهيَمةٌ إاِلَّ َكاَن لَهُ بِِه َصدَقَةٌ )رواه البخاري
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning Some faces that Day will be 

smiling (pleased) (Q.S.Abasa: 38) 
 J:  :٣٨ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ ُمْسِفَرةٌ عبس 
8. S: Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah karena pada Nabi Ibrahim dan umatnya ada 

teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan hari 
akhir. Namun bagi siapa yang berpaling, ketahuilah Allah itu Maha kaya lagi Maha 
Terpuji. Bacakan ayat yang berkenaan dengan pernyataan diatas. 



 J:  ََّواْليَْوَم اآلِخَر َوَمْن َيتََول َ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن َكاَن َيْرُجو َّللاَّ

َ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميدُ   فَإِنَّ َّللاَّ
   
9. S: Apakah yang di maksud dengan istilah Al-sab’u al-Thiwal? 
 J: Tujuh surah yang panjang-panjang, yaitu : Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa’, Al-

Maidah, Al-An’am, Al- A’raf, Al-Anfal (atau dengan Al-Taubah sekaligu 
 

10. S: Apakah yang dimaksud dengan kitab mustadrak menurut ulama hadits ? 
 J: kitab yang menghimpun hadits yang tidak dimuat pada kitab tertentu karena tidak 

memenuhi syaratnya. 
 

11. S: Apa istilah yang digunakan untuk kategori najis yang disucikan cukup dengan 
memercikkan air padanya? 

 J: Najis mukhaffafah 
 

12. S:  المبادئ الخمسة هى المبدأ األساسى للشعب اْلندونيسي. أذكر المبدأ

 ! الثانى
 J: اْلنســانية العادلة المهــذبة 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.16 
1. S: Indonesia dikenal memiliki tanah yang subur dan memiliki keaneka- ragaman hayati 

yang tinggi,  ini adalah anugerah dari Allah SWT.  Dalam Al Quran dikemukakan 
bahwa tanah yang subur akan menghasilkan  tanaman yang subur  dengan se izin 
Tuhan dan begitu juga sebaliknya.  Bacakan ayat tersebut.  

 J:  َّيُِِّب يَْخُرُج َنبَاتُهُ بِإِْذِن َربِِِّه َوالَِّذي َخبَُث اَل يَْخُرُج إاِل  نَِكدًا َكذَِلَك َواْلبَلَدُ الطَّ

ُف اآْلَيَاِت ِلقَْوٍم يَْشُكُرونَ   نَُصرِِّ
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
ةً     َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لََنا َكرَّ
 J:  ُءوا أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ ةً فََنتَبَرَّ ِمنَّا َكذَِلَك يُِريِهُم َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ

ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَْيِهْم َوَما ُهْم ِبَخاِرِجيَن ِمَن النَّارِ   َّللاَّ
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
 َكذَِلَك َكانُوا يُْؤفَُكونَ َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغْيَر َساَعٍة   
 J: Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa; 

"Mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja)". Seperti demikianlah 
mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran.) 
 

4. S: Istana Maimun adalah istana Kesultanan Deli dan merupakan salah satu ikon kota 
Medan, Sumatera Utara. Sebutkan nama Sultan Deli yang membangun istana 
tersebut. 

 J: Sultan Mahmud Al Rasyid (Perkasa Alam Shah) 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Silaturrahim yang dianjurkan dalam agama, dalam suatu hadits dinyatakan 

mempunyai hikmah melapangkan rizki dan memanjangkan umur. Bacakan hadits 
tersebut 

 J:  ُلَهُ فِى أَثَِرِه فَْليَِصْل َرِحــَمه َ  –َمْن أََحبَّ أَْن يُْبَسَط لَهُ فِى ِرْزقِِه َوأَْن يُْنَسأ

 البخارى ومسـلمرواه 
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning Verily, with every difficulty, there 

is ease (Q.S.Ash-Syar-h: 5) 
 J:  :٥فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا الشرح 
8. S: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran 

mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan 
memasuki Masjidilharam, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur 
rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah 
mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu 
kemenangan yang dekat.Demikian firman Allah dalam surat al-Fath:27.Bacakan 
ayat yang dimaksud! 

 J:  ُ ْؤيَا بِاْلَحِقِّ لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم إِْن َشاَء َّللاَّ ُ َرُسولَهُ الرُّ لَقَْد َصدََق َّللاَّ



ِريَن ال تََخافُوَن فَعَِلَم َما لَْم تَْعلَُموا فََجعََل ِمْن آمِ  نِيَن ُمَحِلِِّقيَن ُرُءوَسُكْم َوُمقَِصِّ

 دُوِن ذَِلَك فَتًْحا قَِريًبا
   
9. S: Kumpulan/sejumlah ayat-ayatnAl-Qur’an yang berdiri sendiri yang mempunyai 

permukaan dan akhir/penghabisan serta diberi nama tertentu.disebut apa dalam 
ulumul qur'an? 

 J: Surah 
 

10. S: Apa yang dimaksud dengan mukhtalif al-hadits ? 
 J: hadits yang zhahirnya bertentangan dengan hadits yang lain tetapi masih bisa 

dikompromikan. 
 

11. S: Air kelapa termasuk salah satu air yang tak sah digunakan untuk bersuci, karena 
dikategorikan sebagai air suci tak mensucikan. Apa istilah yang digunakan oleh ilmu 
fiqh untuk meyebutkan air yang bersih tapi tidak dapat mensucikan? 

 J: Thahirun gairu mutahhirin 
 

12. S: مسة هى المبدأ األساسى للشعب اْلندونيسي. أذكر المبدأ المبادئ الخ

 ! الثالث
 J: إندونيسيا المتحــدة 
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1. S: Al Quran mengemukakan bahwa kehancuran suatu masyarakat, tidak hanya 

menimpa orang-orang Zalim saja, tetapi mencakup keseluruhan mereka sebagai 
masyarakat.  Kemukakan ayat tersebut dalam Al Quran.  

 J:  ََّشِديدُ َواتَّقُوا فِتْنَةً ال تُِصيبَن َ ةً َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

 اْلِعقَابِ 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 َوإِْذ قِيَل لَُهُم اْسُكنُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ   
 J:  ةٌ َوإِْذ قِيَل لَُهُم اْسُكنُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ َوُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َوقُولُوا ِحطَّ

دًا نَْغِفْر لَُكْم َخِطيئَاتُِكْم َسنَِزيدُ اْلُمْحِسنِينَ   َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ِ َكْيَف يُْحيِي األْرَض بَْعدَ    َمْوتَِها إِنَّ ذَِلَك لَُمْحيِي فَاْنُظْر ِإلَى آثَاِر َرْحَمِة َّللاَّ

 اْلَمْوتَى َوُهَو َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
 J: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan 

bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian 
benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. 
 

4. S: Dia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai di 
Kalimantan bersama temannya. Datuk ri Bandang. Sebagai seorang ulama. Dia 
dikenal dengan gelar Habib Tunggang Parangan. Coba Sebutkan nama asli beliau 

 J: Habib Hasyim bin Musayyakh bin Yahya 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Kita diajarkan untuk menyayangi sesama, bahkan terhadap binatang. Dalam suatu 

hadits Rasulullah menyatakan seorang wanita yang masuk neraka lantaran dia 
menyiksa seekor kucing. Coba bacakan hadits tersebut 

 J:  ةٍ َربََطتَْها فََلْم تُْطِعْمَها َولَْم تَدَْعَها تَأُْكُل ِمْن ٌ النَّاَر فِي ِهرَّ  دََخلَْت اْمَرأَة

 رواه البخارى ومسلم –اأْلَْرِض  َخَشاِش 
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning Indeed, to your Lord is the return 

(Q.S.Al-Alaq: 8) 
 J:  :ْجعَى العلق  ٨إِنَّ إِلَى َربَِِّك الرُّ
8. S: Kita bangsa Indonesia mempunyai keaneka ragaman suku bangsa, bahasa dan 

agama. Kita dituntut memelihara kerukunan umat beragama secara dinamis. Dalam 
hal ini Allah membolehkan berbuat baik dan berlaku adil terhadap pihak agama lain 
selama mareka tidak memusuhi kita, seperti tertuang dalam surat Al Mumtahanah 
ayat 8. Bacakan ayat dimaksud  !  

 J:  يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن اَل ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِِّ  يَْنَهاُكُم َّللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  وُهْم َوتُْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ َّللاَّ  تَبَرُّ



   
9. S: Tertib atau urutan ayat-ayat Al-Quran bersifat Tauqifi. Apa yang dimaksud dengan 

istilah Tanfiqi itu  ?  
 J: Sesuai dengan yang ditetapkan Rasulullah sebagaiman beritahukan Jibril kepada 

Nabi atas perintah Allah 
 

10. S: Apa yang dimaksud dengan hadits yang  muhkam atau muihkamil hadits ? 
 J: hadits shahih yang tidak bertentangan dengan hadits yang lain 

 
11. S: Air laut, danau, hujan termasuk air mutlak, dapat digunakan untuk bersuci karena ia 

termasuk suci dan mensucikan. Apa istilah yang digunakan ilmu fiqhi untuk jenis air 
yang suci dan mensucikan? 

 J: Thahirun wa muthahhirun 
 

12. S:  المبادئ الخمسة هى المبدأ األساسى للشعب اْلندونيسي. أذكر المبدأ

 ! الخامس
 J: العــدالة اْلجتماعية لكافة الشعب اْلندونيسي 
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1. S: Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Islam, 

bahkan tidak dapat dipisahkan dari perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai ke 
liang lahat, mulai dari pendidikan tilawah, tazkiyah, talim dan hikmah, meskipun 
sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.  Bacakan salah 
satu dari ayat al-Quran yang berkaitan dengan hal itu. al-Jumuah : 2 

 J:  ِيِِّيَن َرُسوال م ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزِكِّيِهْم َويُعَِلُِّمُهُم ُهَو الَِّذي بََعَث فِي األِمِّ

 اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضالٍل ُمبِينٍ 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
ِحَشةً أَۡو َظلَُمٓواْ أَنفَُسُهمۡ  لَِّذينَ ٱوَ     إِذَا فَعَلُواْ فََٰ
 J:  فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َ َوالَِّذيَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم ذََكُروا َّللاَّ

وا َعَلى َما فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَُمونَ  ُ َولَْم يُِصرُّ  َوَمْن يَْغِفُر الذُّنُوَب إاِل َّللاَّ
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ِ يَْوَمئٍِذ    فَأَقِْم َوْجَهَك ِللِدِّيِن اْلقَِيِِّم ِمْن قَْبِل أَْن يَأِْتَي يَْوٌم ال َمَردَّ لَهُ ِمَن َّللاَّ

دَُّعونَ   يَصَّ
 J: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum 

datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu 
mereka terpisah-pisah. 
 

4. S: Dia adalah sorang panglima perang kepercayaan pangeran Diponegoro dalam 
Perang Jawa yang berlangsung selama lima tahun. Dia dijuluki dengan sebutan 
Napoleon Jawa. Siapakah panglima perang yang dimaksud? 

 J: Sentot Ali Basya 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Dalam salah satui hadits, Rasulullah mengajarkan kepada kita keutamaan kerja, 

bahwa seseoang yang mencari dan menjual kayu bakar lebih baik daripada 
meminta-minta. Coba bacakan ayat tersebut 

 J:  ُ أَلَْن يَأُْخذَ أََحدُُكْم َحْبلَهُ فَيَأْتَِي بُِحْزَمِة اْلَحَطِب َعلَى َظْهِرِه فَيَِبيعََها فَيَُكفَّ َّللاَّ

و  رواه البخارى –بَِها َوْجَههُ َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَْسأََل النَّاَس أَْعَطْوهُ أَْو َمنَعُوهُ 

 مسلم
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning We have indeed revealed this 

(Message) in the Night of Power (Q.S.Al-Qadr: 1) 
 J:  :١إِنَّا أَْنَزْلَناهُ فِي َلْيلَِة اْلقَْدِر القدر 
8. S: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu 

benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.Begitu Allah berfirman dalam surat Al-
Baqarah:216.Bacakanlah ayat dimaksud! 



 J:  ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُكْم

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُمونَ   َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوَّللاَّ
   
9. S: Berapakah jumlah surah Al-Qu’an yang termasuk Makkiyah dan yang Madaniyah  ?  
 J: Makkiyah 86 surah dan Madaniyah 28 Surah 

 
10. S: Siapakah di antara ulama yang pertama kali menulis kitab tentang mukhtalif al-

hadits? 
 J: imam syafi’i (Muhammad bin Idris asy-syafi’i) 

 
11. S: Apa istilah yang digunakan untuk menyebut status hukum suatu perbuatan yang 

tidak terkait dengan pahala dan dosa? 
 J: Mubah 

 
12. S: كان عالم إندونيسي ألف كتاب التفسير باللغة العربية. من هو؟ وما كتابه؟ 
 J:  البنتني، كتابه مــراح لبيــد أو التفسير المنــير.الشيخ  نووي 
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1. S: Manusia diciptakan berbeda-beda dari segi warna kulit, etnis, bahasa, dsb. Bagi 

Allah dalam hal memandang manusia, yang terpenting adalah ketakwaan yang 
bersemi di dalam hati mereka, itulah yang termulia. Bacakan ayat yang berkaitan 
dengan hal tersebut!  

 J: نَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا يَا أَيَُّها ال

َ َعِليٌم َخبِيرٌ  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ  إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ َّللاَّ
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 ……..َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر   
 J:  ٌَّر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكل يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوَسخَّ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن دُونِِه مَ  ى ذَِلُكُم َّللاَّ ا يَْجِري أِلََجٍل ُمَسمًّ

 يَْمِلُكوَن ِمْن قِْطِميرٍ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َوإِذَا أَذَْقنَا النَّاَس َرْحَمةً فَِرُحوا بَِها َوإِْن تُِصْبُهْم َسيِِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم إِذَا   

 ُهْم يَْقَنُطونَ 
 J: Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka 

gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bahaya) 
disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba 
mereka itu berputus asa. 
 

4. S: Pangeran Diponegoro ditangkap dan diansingkan di beberapa tempat. Di manakah 
tempat dia diasingkan terakhir dan sampai dia meninggal? 

 J: Makasar 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Rasa malu adalah suatu sifat dasar yang positif untuk menata sikap seseorang. 

Karena itu rasa malu merupakan ajaran utama yang sudah dinyatakan oleh para 
nabi sejak dahulu. Sebutkan hadits yang menyatakan hal tersebut 

 J: ةِ األُْوَلى إِذَا لَْم تَْســتَحِ َفاْصَنْع َما ا أَْدَرَك النَاُس ِمْن َكالَِم النُبُوَّ  –ِشئَْت  إِنَّ ِممَّ

 رواه البخارى ومسلم و أبوداود
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning 'O you peaceful soul.'(Q.S. Al 

Fajr: 27) 
 J:  :٢٧يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ الفجر 
8. S: Kita sebagai manusia yang tidak sempurna banyak kelemahan, mudah terkena 

godaan dan mengikuti bujukan hawa nafsu, sehingga kita banyak melakukan 
perbuatan dosa. Dosa-dosa itu jika sudah banyak bertumpuk-tumpuk, seolah-olah 
tidak mungkin diampuni oleh Allah SWT. Namun rahmat Allah jauh melebihi dosa 
kita. Oleh karena itu jangan putus asa untuk memohon ampunan-Nya. Hal ini 
dilukiskan dalam al Qur’an. Coba bacakan ayat al Qur’an dimaksud! 



 J: َقُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْقن َ ِ إِنَّ َّللاَّ ُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

ِحيمُ   يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا ِإنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ
   
9. S: Mengalihkan makna sebenarnya suatu kata/ayat ke makna lain karena suatu 

sebab, misalnya dalam rangka menghindari anthropomorfisme, dalam Ulum Al-
Quran disebut apa? 

 J: Takwil 
 

10. S: Penyebab kedha’ifan hadits banyak, tetapi bila diambil garis besarnya , yang 
mendasar itu ada dua sebab. Sebutkan dua sebab tersebut ? 

 J: putusnya sanad dan cacadnya perawi hadits. 
 

11. S: Disebut apakah perbuatan yang wajib dilakukan secara bersama-sama (wajib 
kolektif), dosanya ditanggung bersama apabila tidak ada yang menunaikannya? 

 J: Wajib (fardhu) kifayah 
 

12. S:  اسمع جيدا ثم أجب بالعربية ! من البطل الشجاع الشهير الذى فتح بالدا

 االندلس؟
 J:  بن زيادطارق 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.20 
1. S: Allah melarang orang beriman banyak mengajukan pertanyaan apabila sesuatu  itu 

sudah jelas. Karena barangkali hal itu akan menyusahkannya. Bacakan dalil al 
Qur’an  yang menyatakan pernyataan dimaksud!  

 J: َعْنَها  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعْن أَْشيَاَء ِإْن تُْبدَ لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِْن تَْسأَلُوا

ُ َغفُوٌر َحِليمٌ  ُ َعْنَها َوَّللاَّ ُل اْلقُْرآُن تُْبدَ لَُكْم َعفَا َّللاَّ  ِحيَن يُنَزَّ
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 …...يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوالِدُكمْ   
 J:  ِا لَُكْم فَاْحذَُروُهْم َوإِْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ م ْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوالِدُكْم  َعدُوًّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا َوتَْغِفُروا فَإِنَّ َّللاَّ
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ُمنِيبِيَن إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً إِذَا َوإِذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ دََعْوا َربَُّهْم   

 فَِريٌق ِمْنُهْم بَِربِِِّهْم يُْشِرُكونَ 
 J: Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya 

dengan kembali bertobat kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan merasakan kepada 
mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya, tiba-tiba sebahagian daripada mereka 
mempersekutukan Tuhannya, 
 

4. S: Salah satu penyebabnya marahnya Pangeran Diponegoro kepada Pemerintah 
Belanda, karena pembangungan jalan yang melewati daearh makam dari leluhur 
beliau. Sebutkan nama daerah tersebut? 

 J: Tegalrejo 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Tidaklah berkurang harta karena sedeakah, tidaklah Allah menambah kpada hamba 

yang pemaaf kecuali kemulyaan, dan tidaklah bersikap rendah hati seseorang 
karena Allah kecuali Allah angkat (derajatnya). Bacakan hadits yang menjelaskan 
hal tersebut 

 J:  ِ َما نَقََصْت » َقاَل  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعْبدًا بِعَْفٍو إِالَّ  ِ إاِلَّ َرفََعهُ  َصدَقَةٌ ِمْن َماٍل َوَما َزادَ َّللاَّ ا َوَما تََواَضَع أََحدٌ َّلِلَّ ِعزًّ

 ُ  (رواه مسلم«.)َّللاَّ
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning Again, you soon shall know! 

(Q.S.At-Takaathur:4) 
 J:  :٤ثُمَّ َكال َسْوَف تَْعلَُموَن التكاثر 
8. S: Apa yang kita sembunyikan dalam dada atau diri kita atau kita nampakkan pastilah 

Allah mengetahuinya. Dia mengetahui apa yaang ada di langit dan di bumi. 
Bacakan ayat yang dimaksud!Ali Imran  29 

 J:  ََويَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت قُْل إِْن تُْخفُوا َما فِي ُصدُوِرُكْم أَْو تُْبدُوهُ ي ُ ْعلَْمهُ َّللاَّ



ُ َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء قَِديرٌ   َوَما فِي األْرِض َوَّللاَّ
   
9. S: Qiraat yang sanadnya sahih, populer di kalangan ahli qiraat, tetapi tidak 

diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, dikategorikan sebagai qiraat apa? 
 J: Masyhur 

 
10. S: Apa yang dimaksud dengan hadits mudraj? 
 J: hadits yang bila seorang perawi meriwayatkan hadits dengan menambahkan kata-

kata lain pada hadits tersebut 
 

11. S: Apa sebutan untuk cara duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal dimana 
telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan? 

 J: Duduk iftirasy 
 

12. S: ما هو اليوم الذي قبل يوم عرفة ؟ 
 J: هو يوم التروية 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.21 
1. S: Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai 

ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala 
dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa 
menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan 
Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.Demikian 
firmanNya dalam surat Ali Imran :145.Bacakanlah ayat dimaksud!  

 J:  ال َوَمْن يُِرْد ثََواَب الدُّْنيَا ِ ِكتَابًا ُمَؤجَّ َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إاِل بِإِْذِن َّللاَّ

 نُْؤتِِه ِمْنَها َوَمْن يُِرْد ثََواَب اآلِخَرةِ نُْؤتِِه ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشَّاِكِرينَ 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا َبْيَن النَِِّساءِ   
 J:  َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن النَِِّساِء َولَْو َحَرْصتُْم فَال تَِميلُوا ُكلَّ اْلَمْيِل

َ َكاَن   َغفُوًرا َرِحيًمافَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَِة َوإِْن تُْصِلُحوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ َّللاَّ
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيدُهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَْيِه َولَهُ اْلَمثَُل األْعلَى فِي    َوُهَو الَِّذي يَْبدَأ

 السََّماَواِت َواألْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ 
 J: Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan 

(menghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah 
bagi-Nya. Dan bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
 

4. S: Dua orang yang berjasa dalam proses Islamisasi pada taraf pertama di Kerajaan 
Gowa-Tallo (Kerajaan Makassar) adalah Dato’ Ri Bandang dan Datok Sulaeman. 
Siapakah nama asli  Datok Ri Bandang? 

 J: Khatib Tunggal Datuk Makmur 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: Perintahlah anak-anakmu untuk shalat ketika sudah berumur tujuh tahun, dan 

pukullah mereka (apabila meninggalkan shalat) sedang mereka sudah berumur 
sepuluh tahun. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut 

 J:  الةِ َوُهْم أْبنَاُء َسْبعِ ِسنيَن ، َواْضِربُوُهْم َعلَْيَها ، َوُهْم ُمُروا أْوالدَُكْم بِالصَّ

قُوا َبْينَُهْم في المَضاِجعِ (( حديث حسن رواه أَبُو داود  أْبنَاُء َعْشٍر ، َوفَرِِّ

 بإسناد حسن
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning No! But you do not honor the 

orphan(Q.S. Al Fajr: 17) 
 J:  :١٧َكال بَل ال تُْكِرُموَن اْليَتِيَم الفجر 
8. S: Seorang mu’min selalu mendambakan perjumpaan dengan Tuhannya yang dicintai, 

sebab itulah datangnya kebahagiaan yang tiada taranya. Namun Tuhan menyatkan 
bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu baru tercapai apabila seseorang 



mengamalkan amalan-amalan saleh dan tidak menyekutukan sesuatupun 
denganNya. Sebutkanlah ayat tersebut !Akahf 10 

 J:  ْإِلَهٌ َواِحدٌ فََمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء  قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم يُوَحى ِإلَيَّ أَنََّما إَِلُهُكم

 َربِِِّه فَْليَْعَمْل َعَمال َصاِلًحا َوال يُْشِرْك بِِعبَادَةِ َربِِِّه أََحدًا
   
9. S: Telah dijumpai adanya jenis qiraat yang di dalam ayat terdapat selipan kata atau 

kalimat yang sejatinya merupakan penafsiran bagi ayat itu.Termasuk kategori qiraat 
yang manakah yang demikian tersebut? 

 J: Qiraat Mudraj 
 

10. S: Apa yang dimaksud dengan  hadits mudallas? 
 J: Hadits yang bila seorang perawi tidak menyebutkan nama guru yang ia mendengar 

hadits darinya, akan tetapi ia meriwayatkan dari rawi di atas gurunya dengan 
menggunakan kata-kata seolah ia mendengar langsung. 
 

11. S: Apa sebutan untuk cara duduk tahiyat akhir dimana telapak kaki kiri dimasukkan di 
bawah betis kanan dan telapak kaki kanan ditegakkan? 

 J: Duduk tawarruk 
 

12. S: ما هي السورة التي سميت باسم أداة من أدوات الكتابة؟ 
 J: سورة القلم 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.22 
1. S: Salah satu keterbatasan eksistensial manusia adalah ketidaktahuannya akan apa 

yang terjadi pada dirinya sesaat kemudian. Itulah sebabnya al Qur’an mengajari kita 
untuk tidak mengatakan pasti akan melakukan sesuatu esok hari, kecuali dengan 
menyertakan atas izin Allah. Coba bacakan ayat al Qur’an yang menyatakan hal 
tersebut!  

 J:  َواْذُكْر َربََّك إِذَا نَِسيَت ُ َوال تَقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِِّي فَاِعٌل ذَِلَك َغدًا.إاِل أَْن يََشاَء َّللاَّ

 يَْهِديَِن َربِِّي ألْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشدًاَوقُْل َعَسى أَْن 
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 َوقَالَْت َطائِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا .....  
 J:  ََوقَالَْت َطائِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا ِبالَِّذي أُْنِزَل َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوْجه

 النََّهاِر َواْكفُُروا آِخَرهُ لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
ِ ِليُِريَُكْم ِمْن آيَاتِِه إِنَّ فِي ذَِلَك    أَلَْم تََر أَنَّ اْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحِر ِبنِْعَمِة َّللاَّ

 َصبَّاٍر َشُكورٍ آليَاٍت ِلُكِلِّ 
 J: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut 

dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-
tanda (kekuasaan) -Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur 
 

4. S: Menurut Babad Tanah Jawi, dia bergelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurahman 
Panembahan Palembang Sayidin Panatagama dan dalam Hikayat Banjar disebut 
Sultan Surya Alam. Siapakah dia? 

 J: Raden Fatah 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang gulat , sesungguhnya orang yang 

kuat itu adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Bacakan hadits 
yang menjelaskan hal tersebut ! 

 J:  صلى هللا عليه  -: أنَّ رسول هللا  -رضي هللا عنه  -وعن أَبي هريرة

َرَعِة ، إنََّما الشَِّديدُ الَِّذي يَْمِلُك نَْفَسهُ ِعْندَ  -وسلم  ، قَاَل :)) لَْيَس الشَّديدُ بِالصُّ

 اْلغََضِب (( متفٌق َعلَْيهِ 
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning They should therefore worship 

the Lord of this House (Q.S. Quraysh: 3) 
 J:  :٣فَْليَْعبُدُوا َربَّ َهذَا اْلبَْيِت قريش 
8. S: Nabi Syu'aib mendapat tantangan dari kaumnya, mereka menuduhnya sebagai 

orang yang lemah, tidak berwibawa, dan diancam akan dirajam. Bacakan ayat al 
Qur'an mengenai hal dimaksud?Demikian pernyataan Allah dalam surat 
Hud:91.Bacakan ayat dimaksud! 



 J:  ا تَقُوُل َوِإنَّا لَنََراَك فِيَنا َضِعيفًا َولَْوال َرْهُطَك قَالُوا َيا ُشعَْيُب َما نَْفقَهُ َكثِيًرا ِممَّ

 ا أَْنَت َعلَْينَا بِعَِزيزٍ لََرَجْمنَاَك َومَ 
   
9. S: Disebut apakah ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk dan cara-cara debat 

dan bantahan Al-Quran terhadap kelompok manusia yang tidak mau menerima 
kebenaran dari Allah? 

 J: Ilmu Jidaal Al-Quran 
 

10. S: Apa yang dimaksud dengan     hadits aziz? 
 J: hadits yang hanya diriwayatkan oleh dua orang perawi, 

 
11. S: Disebut apakah takbir perpindahan antara satu gerakan ke gerakan yang lain di 

dalam shalat? 
 J: Takbir intiqal 

 
12. S:  عربية؟ما هي السورة التي سميت باسم قبيلة 
 J: سورة قريش 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
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Paket  : Penyisihan Pemerataan PI 
Kode : PI.23 
1. S: Manusia adalah makhluk istimewa dan mulia melebihi makhluk-makhluk yang lain. 

Allah menghormati manusia, ditempatkannya di daratan dan di lautan serta 
diberikan rizki dari hal-hal yang baik. Bacakan ayat Al Quran yang menyatakan hal 
tersebut!  

 J:  ْمنَا بَنِي آَدََم َوَحَمْلنَاُهْم يِِّبَاِت َولَقَْد َكرَّ فِي اْلَبرِِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضياًل  ْلَناُهْم َعلَى َكثِيٍر ِممَّ  َوفَضَّ
2. S: Sempurnakan ayat berikut ini! 
 َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرِبِّ اْجعَْل َهذَا َبلَدًا آِمنًا  
 J:  ِّاْجعَْل َهذَا بَلَدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن َوإِْذ قَاَل ِإْبَراِهيُم َرِب 

هُ ِإلَى َعذَاِب  ِّعُهُ قَِليال ثُمَّ أَْضَطرُّ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمْن َكفََر فَأَُمتِ ِمْنُهْم بِاَّللَّ

 النَّاِر َوبِئَْس اْلَمِصيرُ 
3. S: terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 
َ َعِليٌم    َوَمْن َكفََر فَال يَْحُزْنَك ُكْفُرهُ إَِلْينَا َمْرِجعُُهْم فَنُنَِبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا إِنَّ َّللاَّ

دُورِ   بِذَاِت الصُّ
 J: Dan barang siapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya 

kepada Kami-lah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang 
telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati 
 

4. S: Raden Fatah adalah murid dan menantu dari seorang Sunan Wali Songo. Siapakah 
nama Sunan tersebut 

 J: Sunan Ampel / Raden Rahmat 
 

5. S: Peragakan lagu! 
 J: Salah/Benar 

 
6. S: siapa yang taat kepadaku berarti taat kepada Allah, dan siapa yang durhaka 

kepadaku berarti durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada pemimpin, maka 
berarti taat kepadaku, dan siapa yang durhaka kepada pemimpin, maka berarti 
durhaka kepadaku. Bacakan h 

 J:  صلى هللا  -، قَاَل : قَاَل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -وعن أَبي هريرة

: )) َمْن أَطاَعنِي فَقَْد أَطاَع هللاَ ، َوَمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصى هللاَ  -عليه وسلم 

األَِميَر فَقَْد أَطاَعنِي ، َوَمْن َيعِص األميَر فَقَْد َعَصانِي (( متفٌق ، َوَمْن يُِطعِ 

 . َعلَْيهِ 
7. S: Please read the verse (ayah) which is the meaning Thinking that his wealth would 

make him last forever (immortal)! (Q.S.Al-Humazah: 3) 
 J:  ُ٣أَْخلَدَهُ الهمزة: يَْحَسُب أَنَّ َمالَه 
8. S: Allah berfirman : Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai 

anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah 
berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang 



dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah 
hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia.Bacakan ayat tersebut 
yang terdapat dalam suratAli Imran 47 

 J:  ُ  يَْخلُُق َما يََشاُء قَالَْت َرِبِّ أَنَّى يَُكوُن ِلي َولَدٌ َولَْم يَْمَسْسِني بََشٌر قَاَل َكذَِلِك َّللاَّ

 إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ 
   
9. S: Pada penghujung abad ke-10 Hijriyah sebuah kitab monumental tentang Ulum Al-

Quran telah lahir, dikenal dengan al-Itqaan fi Ulum Al-Quran. Siapakah nama 
penulis kitab tersebut? 

 J: Jalaluddin al-Sayuthi (atau al-Sayuthi saja) 
 

10. S: Apa yang dimaksud dengan takhrij hadits? 
 J: menerangkan tentang keadaan periwayat, sanad dan derajat hadis yang terdapat 

pada suatu kitab yang belum diterangkan keadaan periwayat, sanad dan derajatnya 
 

11. S: Sebutkan istilah bagi makmum yang terlambat datang pada shalat berjamaah! 
 J: Makmum masbuq 

 
12. S: ما هي المدينة الملقبة بأم القرى ؟ 
 J: مكة المكرمة 
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Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.1 
1. S: Allah berfirman, Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 

"Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan 
bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi 
kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah 
itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.Bacakan ayat 
dimaksud yang terdapat dalam surat Albaqarah 189 

 J:  يَْسأَلُونََك َعِن األِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِِّ َولَْيَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا

وا اْلبُيُوَت ِمْن ُظُهوِرَها َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَّقَى َوأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن أَْبَوابَِها َواتَّقُ 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ   َّللاَّ
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 يَْسأَلُونََك َماذَا أُِحلَّ لَُهمْ   
 J:  ِيَْسأَلُونََك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِِّبَاُت َوَما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرح

ِ  ُمَكِلِّبِيَن تُعَِلُِّمونَُهنَّ  ا أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم َّللاَّ ُ فَُكلُوا ِممَّ ا َعلََّمُكُم َّللاَّ ِممَّ

َ َسِريُع اْلِحَسابِ  َ إِنَّ َّللاَّ  َعلَْيِه َواتَّقُوا َّللاَّ
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
اُت َواألْرُض َوَمْن فِيِهنَّ بَْل أَتَْينَاُهْم َولَِو اتََّبَع اْلَحقُّ أَْهَواَءُهْم لَفََسدَِت السََّماوَ   

 بِِذْكِرِهْم فَُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضونَ 
 J: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan 

bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan 
kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. 
 

4. S: Dalam pembahasan ushul fiqh, apa yang dimaksud dengan ahliyyatul wujub? 
 J: Kemampuan seseorang menerima hak dan kewajiban/kepantasan seseorang untuk 

diberi hak dan kewajiban 
 

5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Apa yang dimaksud dengan hazhf isyarah dalam kaidah rasm utsmani ? 
 J: membuang huruf dengan tujuan mengisyaratkan adanya bacaan lain 

 
7. S: Siapa yang berdoa dalam ayat berikut  ini! (Al-Maidah 118)? 
ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَادَُك َوإِْن تَْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ     إِْن تُعَذِِّ
 J: Nabi Isa AS 

 
8. S: Malaikat itu selalu bertasbih dan memohon ampun bagi orang-orang di bumi. ayat  

dalam Al-Qur’an yang menunjukkan hal itu. QS. asy-Syura: 5 
 J:  تََكادُ السََّمَواُت يَتََفطَّْرَن ِمْن فَْوقِِهنَّ َواْلَماَلئَِكةُ يَُسبُِِّحوَن بَِحْمِد َربِِِّهْم

ِحيُم ) َ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ  (5َويَْستَْغِفُروَن ِلَمْن فِي اأْلَْرِض أاََل إِنَّ َّللاَّ
   



9. S: siapa penulis kitab al-Isti’ab fi asma’ al-Ashhab ? 
 J: Ibn Abd al-barr 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
ِ َوبِاْليَْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمنِينَ     َوِمَن النَّاِس َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ
 J: And of mankind, there are some (hypocrites) who say: "We believe in Allah and the 

Last Day" while in fact they believe not 
 

11. S: Tayammum adalah cara bersuci pengganti wudhu atau mandi karena Rukhshah 
dari Allah untuk orang tidak dapat memakai air karena tiga hal, sebutkan! 

 J: 1. Uzur karena sakit 2. Karena dalam perjalanan (tidak ada air), 3. Karena tidak ada 
air 
 

12. S: ماهي الحرب التي أشترك فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم في طفولته ؟ 
 J: حرب الفجار 
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Kode : SF.2 
1. S: Dan siapakah yang lebih dhalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan 

ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang 
telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan 
tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami 
letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendati pun kamu menyeru mereka 
kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. 
Demikian Allha tegaskan dalam surat Al-Kaf:57.Bacakanlah ayat dimaksud!  

 J:  ْن ذُِكَِّر بِآيَاِت َرِبِِّه فَأَْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما قَدََّمْت يَدَاهُ إِنَّا َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

َجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقًرا َوإِْن تَْدُعُهْم إِلَى اْلُهدَى 

 ْهتَدُوا إِذًا أَبَدًافَلَْن يَ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكمْ     يَا بَنِي آدََم ال يَْفتَِننَُّكُم الشَّ
 J:  ُْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة يَْنِزع َعْنُهَما يَا بَنِي آدََم ال يَْفتَِننَُّكُم الشَّ

ِلبَاَسُهَما ِليُِريَُهَما َسْوآتِِهَما ِإنَّهُ يََراُكْم ُهَو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث ال تََرْونَُهْم ِإنَّا 

يَاِطيَن أَْوِليَاَء ِللَِّذيَن ال يُْؤِمنُونَ   َجعَْلنَا الشَّ
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
ُم اْلُحلَُم فَْلَيْستَأِْذنُوا َكَما اْستَأْذََن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَِلَك َوإِذَا بَلََغ األْطفَاُل ِمْنكُ   

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ُ لَُكْم آيَاتِِه َوَّللاَّ  يُبَيُِِّن َّللاَّ
 J: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka 

meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah 
Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 
 

4. S: Dalam pembahasan ushul fiqh, apa yang dimaksud dengan ahliyyatul ada?' 
 J: Kemampuan berbuat/kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan 

dan perbuatannya. 
 

5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Apa yang dimaksud dengan hazhf Ikhtishar dalam kaidah rasm utsmani ? 
 J: membuang huruf dengan tujuan untuk meringkas tulisan 

 
7. S: Siapa yang berdoa dalam ayat berikut ini! (Ali Imran 53)? 
اِهِدينَ    ُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّ  َربَّنَا آََمنَّا بَِما أَْنَزْلَت َواتَّبَْعنَا الرَّ
 J: Kaum Hawariyyun 

 
8. S: Di antara fungsi diturunkannya Al-Qur’an adalah agar kita menerapkannya sebagai 

hokum di antara manusia seperti yang ditunjukkan Allah. Bacakan ayat (QS. An-
Nisa 105) 



 J:  َواَل تَُكْن ُ ِ ِلتَْحُكَم َبْيَن النَّاِس بَِما أََراَك َّللاَّ إِنَّا أَْنَزْلنَا ِإلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ

 ِلْلَخائِِنيَن َخِصيًما
   
9. S: Siapakah peulis kitab di bidang fiqh: al-fiqhul Islamiy wa adillatuhu  ?  
 J: Wahbah Az-Zuhaili 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
ُ َمَرًضا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم بَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ     فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزادَُهُم َّللاَّ
 J: In their hearts is a disease (of doubt and hypocrisy) and Allah has increased their 

disease. A painful torment is theirs because they used to tell lies. 
 

11. S: Syarat Tayammum ada 4, sebutkan! 
 J: 1 . Sudah masuk waktu shalat 2. Sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat 3. 

Dengan tanah suci yang berdebu 4. Menghilangkan najis. 
 

12. S:  كم كان عمر الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما سافر إلى الشام ألول

 مرة مع عمه أبي طالب ؟
 J:  سنة . 12كان عمره 
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1. S: Allah berfirman: Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: 

"Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak 
akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau 
mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang 
demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka),Bacakan 
ayat dimaksud yang terdapat dalam surat Annisak 66 

 J:  َولَْو أَنَّا َكتَْبَنا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِديَاِرُكْم َما فَعَلُوهُ إِال

  تَثِْبيتًاقَِليٌل ِمْنُهْم َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخْيًرا لَُهْم َوأََشدَّ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا  
 J:  َعلَى َما فِي قَْلبِِه َ َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويُْشِهدُ َّللاَّ

اْلِخَصاِم.َوإِذَا تََولَّى َسعَى فِي اأْلَْرِض ِليُْفِسدَ فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوُهَو أَلَدُّ 

ُ اَل يُِحبُّ اْلَفَسادَ   َوالنَّْسَل َوَّللاَّ
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
 اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم ال َحتَّى إِذَا أَتَْوا َعلَى َواِد النَّْمِل قَالَْت نَْملَةٌ يَا أَيَُّها النَّْملُ   

 يَْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجنُودُهُ َوُهْم ال َيْشعُُرونَ 
 J: Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai 

semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh 
Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari;" 
 

4. S: Dalam pembahasan ushul fiqh, apa yang dimaksud dengan halangan samawiyah? 
 J: Hal-hal yang berada di luar usaha dan ikhttiar manusia 

 
5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Apa yang dimaksud dengan hazhf Iqtishar dalam kaidah rasm utsmani ? 
 J: membuang huruf pada kalimat tertentu saja 

 
7. S: Siapakah yang dituduh berdusta dalam ayat berikut ini !(Al-Mukminun 38-39. 
ِ َكِذبًا َوَما نَْحُن لَهُ    ِ 38بُِمْؤِمنِيَن )إِْن ُهَو إاِلَّ َرُجٌل اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ( قَاَل َربِّ

 (39اْنُصْرنِي بَِما َكذَّبُوِن )
 J: Nabi Hud 

 
8. S: Bacakan ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa malaikat memiliki sayap! QS. 

Fathir 01. 
 J:  َفاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلئَِكِة ُرُساًل أُوِلي أَْجنَِحٍة ِ اْلَحْمدُ َّلِلَّ

َ َعلَى ُكلِِّ َشْيٍء قَِديٌر  َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع يَِزيدُ فِي اْلَخْلِق َما يََشاُء إِنَّ َّللاَّ

(1) 



   
9. S: Siapakah peulis kitab di bidang fiqh: Bidayatul Mujtahid ? 
 J: Ibnu Rusyd 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
َ ال يَْخفَى َعلَْيِه َشْيٌء فِي األْرِض َوال فِي السََّماءِ     إِنَّ َّللاَّ
 J: Truly, nothing is hidden from Allah, in the earth or in the heavens 

 
11. S: Dalam beberapa keadaan, seseorang boleh tidak menghadap qiblat dalam 

shalatnya, sebutkan 3 keadaan! 
 J: 1. Ketika takut dalam peperangan, 2. Orang yang dalam perjalanan di atas 

kendaraan, 3. Apabila qiblat tidak dapat diketahui. 
 

12. S:  من هو الذي وصف أمانة وأخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم لخديجة

 رضي هللا عنها ؟
 J: . هو ميسرة 
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1. S: Persatuan sesama Muslim adalah hal yang wajib. Oleh sebab itu kita harus bersatu 

walaupun berbeda suku dan agama. Namun jika ada dua golongan yang berperang 
maka harus segera kita damaikan. Dalam mendamaikan orang yang bersengketa 
kita jangan memihak melainkan harus berlaku adil. Anda diminta membacakan ayat 
al Qur’an yang berkenan dengan pernyataan tersebut!  

 J:  َى َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما فَإِْن بَغَْت إِْحدَاُهَما َعل

ِ فَإِْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا  األْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ   بَْينَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ َّللاَّ
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
   ِ  … يَِجْد فِي األْرِض ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسعَةً َوَمْن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل َّللاَّ
 J:  يَِجْد فِي األْرِض ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسعَةً َوَمْن ِ َوَمْن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع  أَْجُرهُ يَْخُرْج ِمْن بَْيتِِه ُمَهاِجًرا إِلَى َّللاَّ

ُ َغفُوًرا َرِحيًما ِ َوَكاَن َّللاَّ  َعلَى َّللاَّ
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
وِر فَفَِزَع َمْن فِي السََّماَواِت َوَمْن فِي األْرِض إاِل َمْن    َويَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

ُ َوُكلٌّ أَتَْوهُ دَاِخِرينَ   َشاَء َّللاَّ
 J: Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit 

dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka 
datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri. 
 

4. S: Dalam pembahasan ushul fiqh, apa yang dimaksud dengan halangan kasabiyyah? 
 J: perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh manusia yang menghilangkan atau 

mengurangi kemampuan bertindak. 
 

5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Dalam ilmu asbab an-nuzul ada istilah ta’addud an-nazil wa as-sabab wahid, apa 

maksud istilah tersebut ? 
 J: ayat yangt turun lebih dari satu sedang sebabnya Cuma satu 

 
7. S: Siapa yang berkata dalam firman Allah berikut ini! Al-Qashash 11? 
يِه َفبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب َوُهْم اَل يَْشعُُروَن )    (11َوقَالَْت أِلُْختِِه قُصِِّ
 J: Ibu Musa 

 
8. S: Allah swt tidak mengisahkan semua rasul kepada nabi muhammad SAW dalam Al-

Qur’an. Sebutkan QS. apa dan ayat berapa serta bagaimana bunyinya yang 
menyebutkan hal tersebut. QS An-Nisa’: 164 

 J:  َوُرُساًل قَْد قََصْصنَاُهْم َعلَْيَك ُ ِمْن قَْبُل َوُرُساًل لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَْيَك َوَكلََّم َّللاَّ

ِ 164ُموَسى تَْكِليًما ) ِريَن َوُمْنِذِريَن ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ ( ُرُساًل ُمبَشِِّ



ُ َعِزيًزا َحِكيًما ) ُسِل َوَكاَن َّللاَّ ةٌ بَْعدَ الرُّ  (165ُحجَّ
   
9. S: Siapakah penulis kita Aaraa ul madinah al-faadhilah? 
 J: Al-Farabi 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
 َوال تَِهنُوا َوال تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم األْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ   
 J: So do not become weak (against your enemy), nor be sad, and you will be superior 

(in victory) if you are indeed (true) believers. 
 

11. S: Apa yang dimaksud dengan Qiradl dalam istilah Fiqh islam? 
 J: Qiradl adalah aqad mengenai penyerahan modal kepada seseorang atau badan 

usaha tertentu agar dikembangkan dan keuntungannya menjadi hak kedua belah 
pihak sesuai menurut perjanjian 
 

12. S: ما أسم الجبل الذي يوجد فيه غار حراء ؟ 
 J: . جبل النور 
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Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.5 
1. S: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun 

ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya 
kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 
mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil 
Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu 
mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).Bacakan yang 
menjelaskan hal tersebut! Annisak 83 

 J:  ُسوِل َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن األْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعوا ِبِه َولَْو َردُّوهُ ِإلَى الرَّ

ِ َعَلْيُكْم َوإِلَى أُوِلي األْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنِبُطونَهُ ِمْنهُ  ْم َولَْوال فَْضُل َّللاَّ

ْيَطاَن إاِل َقِليال  َوَرْحَمتُهُ التَّبَْعتُُم الشَّ
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
   ِ  َوَمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهُم اْبتِغَاَء َمْرَضاةِ َّللاَّ
 J:  َوتَثِْبيتًا ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنٍَّة َوَمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن ِ أَْمَوالَُهُم اْبتِغَاَء َمْرَضاةِ َّللاَّ

ُ بَِما  بَِرْبَوةٍ أََصابََها َوابٌِل َفآتَْت أُُكلََها ِضْعفَْيِن فَإِْن لَْم يُِصْبَها َوابٌِل َفَطلٌّ َوَّللاَّ

 تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
ِ الَِّذي أَتْقََن    َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمدَةً َوِهَي تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع َّللاَّ

 ُكلَّ َشْيٍء إِنَّهُ َخِبيٌر بَِما تَْفعَلُونَ 
 J: Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia 

berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan 
kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
 

4. S: Jelaskan maksud istilah "Ahkamud Dustuuriyah" 
 J: Yaitu hukum perundang-undangan yang mengatur asas dan tatacara  pembuatan 

undang-undang, guna menjamin hak-hak perseorangan dan  masyarakat atau 
mengatur hubungan penguasa dan rakyat. 
 

5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Siapa yang mengadukan tejadinya perselisihan bacaan kepada Khalifah Utsman 

bin ‘Affan sehingga dilakukan pembukuan mushhaf ? 
 J: Hudzaifah Ibnul Yaman 

 
7. S: Siapa yang berdoa dalam firman Allah berikut ini! (Al-Qashahs 21? 
نِي ِمَن اْلقَْوِم    ِ نَجِِّ  (21الظَّاِلِميَن )فََخَرَج ِمْنَها َخائِفًا يَتََرقَُّب قَاَل َربِّ
 J: Nabi Musa 

 
8. S: Nabi muhammad menerima wahyu al-Qur’an melalui perantaraan jibril, hal ini di 

nyatakan dalam al-Qur’an?(as-Syuara’: 192-194 



 J: ( اْلعَالَِميَن ِ وُح اأْلَِميُن )192َوإِنَّهُ َلتَْنِزيُل َربِّ َعلَى قَْلبَِك  (193( نََزَل ِبِه الرُّ

ٍ ُمبِيٍن )194ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن )  (195( بِِلَساٍن َعَربِيِّ
   
9. S: Siapakah penulis kitab di bidang filsafat : Tahafut at-tahafut? 
 J: Ibnu Rusyd 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
 قَاَل فِيَها تَْحيَْوَن َوفِيَها تَُموتُوَن َوِمْنَها تُْخَرُجونَ   
 J: He said: "Therein you shall live, and therein you shall die, and from it you shall be 

brought out 
 

11. S: Apa yang dimaksud dengan salam dalam istilah jual beli? 
 J: Salam adalah menjual suatu yang barangnya tidak diperlihatkan, tetapi 

diberitahukan sifat-sifat barang serta kualitasnya, setelah ada kesempatan pembeli 
membayar meskipun barang belum ada. 
 

12. S:  فقد الرسول صلى هللا عليه وسلم في السنة العاشرة من البعثة شخصين

 من هما ؟مهمين ، 
 J: عمه أبو طالب ، وزوجته خديجة 
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Kode : SF.6 
1. S: Karena perlakuan orang-orang kafir yang telah memerangi dan mengusir kaum 

muslimin, Allah mmerintahkan Nabi Muhammad : bunuhlah mereka di mana saja 
kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu 
(Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah 
kamu memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di 
tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. 
Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.Bacakan ayat yang dimaksud! 
Albaqarah 191 

 J:  َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن

اْلقَتِْل َوال تُقَاِتلُوُهْم ِعْندَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكْم ِفيِه فَإِْن قَاتَلُوُكْم 

 تُلُوُهْم َكذَِلَك َجَزاُء اْلَكافِِرينَ فَاقْ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
اِلَحاِت ُجنَاحٌ     لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 J:  اِلَحاِت ُجنَاٌح ِفيَما َطِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ُ يُِحبُّ  اِلَحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسنُوا َوَّللاَّ َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 اْلُمْحِسنِينَ 
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
ةً    َونَْجَعلَُهُم َونُِريدُ أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا ِفي األْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

 اْلَواِرثِينَ 
 J: Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi 

(Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka 
orang-orang yang mewarisi (bumi,) 
 

4. S: Jelaskan maksud istilah "Ahkamul Murafa'at?" 
 J: Yaitu hukum acara yang berhubungan dengan peradilan, persaksian,  bukti-bukti, 

sumpah dan sebagainya, guna mewujudkan keadilan dalam  masyarakat. 
 

5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: qasam yang tidak menyebutkan fi’il qasam dan atau muqsam bih.Disebut apa? 
 J: Qasam mudlmar 

 
7. S: Siapa yang berdoa dalam firman Allah berikut ini (Shad 35)? 
ِ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا اَل َيْنبَِغي أِلََحٍد ِمْن بَْعِدي إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ     قَاَل َربِّ
 J: Nabi Sulaiman 

 
8. S: Sebagian utusan Allah itu ada yang disebut ulul ’azmi. bacakan ayat Al-Qur’an yang 

memuat nama-nama mereka ! QS. Al-Ahzab : 7 
 J:  َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النَِّبيِِّيَن ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوحٍ َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى



 (7ِمْنُهْم ِميثَاقًا َغِليًظا )اْبِن َمْريََم َوأََخْذنَا 
   
9. S: Siapakah penulis kitab  : Shuratul ardli? 
 J: Muhammaf bin Musa Al-Khawarizmi 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
   ِ ُ أَْعلَُم بِأَْعدَائُِكْم َوَكفَى بِاَّللَّ ِ َنِصيًرا َوَّللاَّ  َوِليًّا َوَكفَى بِاَّللَّ
 J: Allah has full knowledge of your enemies, and Allah is Sufficient as a Wali 

(Protector), and Allah is Sufficient as a Helper 
 

11. S: Apa yang dimaksud dengan Ji’alah dalam istilah fiqh Islam? 
 J: Ji’alah adalah aqad atas manfaat karena keberhasilan suatu hal dengan 

menjanjikan imbalan kepada orang yang berhasil melaksanakan tugas 
 

12. S: ) ما هي كنية الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟ 
 J: . هي أبو القاسم 
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Kode : SF.7 
1. S: Jalinan persaudaraan antara seorang muslim dan non muslim sama sekali tidak 

dilarang oleh Islam.  Ketika sebagian sahabat memutuskan bantuan 
keuangan/material kepada sebagian penganut agama lain dengan alasan bahwa 
mereka bukan muslim, Al Quran menegur mereka, Kemukakan ayat tersebut Al 
Baqarah 272 

 J:  ِيَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما تُْنِفقُوا م َ ْن َخْيٍر فَألْنفُِسُكْم لَْيَس َعَلْيَك ُهدَاُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ

ِ َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم ال  َوَما تُْنِفقُوَن إاِل اْبتِغَاَء َوْجِه َّللاَّ

 تُْظلَُمونَ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 لَهُ ُمعَقِِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلِفهِ   
 J:  ُاَل يَُغيُِِّر َما لَه َ ِ إِنَّ َّللاَّ ُمعَقِِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلِفِه يَْحَفُظونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ

ُ بِقَْوٍم ُسوًءا فَاَل َمَردَّ لَهُ َوَما لَُهْم  بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم َوإِذَا أََرادَ َّللاَّ

 لٍ ِمْن دُونِِه ِمْن َوا
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
يَْوَم يَْغَشاُهُم اْلعَذَاُب ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم َويَقُوُل ذُوقُوا َما ُكْنتُْم   

 تَْعَملُونَ 
 J: pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka 

dan Allah berkata (kepada mereka): "Rasailah (pembalasan dari) apa yang telah 
kamu kerjakan" 
 

4. S: Jelaskan maksud istilah "Ahkamud Dauliyah" 
 J: Hukum yang mengatur hubungan Negara Islam  dengan Negara non Islam dalam 

bidang perdamaian, keamanan,  perekonomian, kebudayaan dan sebagainya. 
 

5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Siapakah yang pertama kali meletakkan hamzah dan tasydid pada pada mushhaf 
 J: Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi 

 
7. S: Siapakah mukhatab dalam ayat berikut ini? Shad 42 
 بِِرْجِلَك َهذَا ُمْغتََسٌل بَاِردٌ َوَشَرابٌ اْرُكْض   
 J: Nabi Ayyub 

 
8. S: Setiap bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah bermuara pada pembinaan 

akhlak. Seperti shalat, apabila dilaksanakan dengan khusyu’ akan menghindarkan 
pelakunya dari kekejian dan kemungkaran. Sebutkan ayat yang menegaskan hal 
itu?Al-Ankabut :45) 

 J:  الةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء الةَ إِنَّ الصَّ اتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُونَ  ِ أَْكبَُر َوَّللاَّ  َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر َّللاَّ



   
9. S: Siapakah penulis kitab di bidang kimia : al-khawas al-kabir? 
 J: Jabir Bin Hayyan 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
ُ فَلَْن تَِجدَ لَهُ    ُ َوَمْن يَْلعَِن َّللاَّ  َنِصيًراأُولَئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهُم َّللاَّ
 J: They are those whom Allah has cursed, and he whom Allah curses, you will not find 

for him (any) helper 
 

11. S: Apakah yang dimaksud dengan rahn dalam istilah fiqh islam? 
 J: Rahn adalah hutang uang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan 

kepercayaan hutang) 
 

12. S: من هو زوج حليمة السعدية؟ 
 J: الهارس 
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1. S: Dalam surat al-maidah ayat 82, Allah tegaskan bahwa orang-orang yang paling 

keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang 
Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan yang paling dekat persabahatannya dengan 
orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini 
orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-
orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena 
sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.Bacakan ayat yang dimaksud! 
almaidah 82 

 J:  لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً ِللَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهودَ َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا َولَتَِجدَنَّ أَْقَربَُهْم

ِسِّيِسيَن َوُرْهبَانًا َمَودَّةً ِللَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَصاَرى ذَِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم قِ 

 َوأَنَُّهْم ال يَْستَْكبُِرونَ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّمَ     إِنََّما َحرَّ
 J:  َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيِر ِ فََمِن إِنََّما َحرَّ َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َواَل َعاٍد فَاَل إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ َّللاَّ
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
يَا بُنَيَّ إِنََّها إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردٍَل فَتَُكْن فِي َصْخَرةٍ أَْو فِي السََّماَواِت   

َ لَِطيٌف َخبِيرٌ  أَوْ  ُ إِنَّ َّللاَّ  فِي األْرِض يَأِْت بَِها َّللاَّ
 J: (Lukman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya 
Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus 
lagi Maha Mengetahui. 
 

4. S: Jelaskan maksud istilah "Qath'iyud Dalalah" 
 J: Nash yang menunjukkan kepada arti yang terang  sekali untuk dipahami, hingga 

nash itu tidak dapat dita'wilkan dan  dipahami dengan arti yang lain? 
 

5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Siapakah nama asli As-Suyuthi, penulis kitab al-Itqan fi Ulum al-Qur’an ? 
 J: Abdurrahman Bin al-Kamal 

 
7. S: Siapa yang dimaksud dalam ayat berikut ini? Al-Baqarah 247 
   َ ُ يُْؤتِي ُمْلَكهُ قَاَل إِنَّ َّللاَّ اْصَطفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزادَهُ َبْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوَّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم )  (247َمْن يََشاُء َوَّللاَّ
 J: Thalut 

 
8. S: Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa berkeluarga (bersuami istri serta beranak dan 

berketurunan) itu termasuk sunnah para Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir 
Nabi Muhammad. Bacakan ayatnya Ar-Ra’d : 38 



 J:  يَّةً َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل أَْن َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُساًل ِمْن قَْبِلَك َوَجعَْلنَا لَُهْم أَْزَواًجا َوذُرِِّ

ِ ِلُكلِِّ أََجٍل ِكتَابٌ يَأْتَِي بِآََيٍة إاِلَّ   بِإِْذِن َّللاَّ
   
9. S: Siapakah penulis kitab di bidang kimia : al-Mizaj? 
 J: Jabir Bin Hayyan 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
 َوَما نَْحُن ِبَمْبعُوثِينَ َوقَالُوا إِْن ِهَي ِإال َحيَاتُنَا الدُّْنيَا   
 J: And they said: "There is no (other life) but our (present) life of this world, and never 

shall we be resurrected (on the Day of Resurrection) 
 

11. S: Apa yang dimaksud dengan ‘Ariyah dalam istilah Fiqih Islam 
 J: ‘Ariyah adalah pinjam meminjam sesuatu dengan mengambil manfaat tanpa 

mengurangi (merusak) barang. 
 

12. S: )  ما أسم الناقة التي كان يركبها الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما دخل

 المدينة مهاجراً ؟
 J: القسواء 
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Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.9 
1. S: Dalam surat al-Baqarah ayat 136 Allah berfirman.Katakanlah (hai orang-orang 

mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan 
apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan 
apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-
nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka 
dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".Bacakan ayat dimaksud dengan 
lengkap! albaqarah 136 

 J: َوَما ِ أُْنِزَل إِلَْيَنا َوَما أُْنِزَل إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق  قُولُوا آَمنَّا بِاَّللَّ

َويَْعقُوَب َواألْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوتَِي النَّبِيُّوَن ِمْن َربِِِّهْم ال 

ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن َلهُ ُمْسِلُمونَ   نُفَِرِّ
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاتٍ     َوَعدَ َّللاَّ
 J:  اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ُ َوَعدَ َّللاَّ

ِ أَْكبَُر ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز َوَمَساِكَن َطيِِّبَةً فِي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن  َّللاَّ

 اْلعَِظيمُ 
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسوُق اْلَماَء إِلَى األْرِض اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِِه َزْرًعا تَأُْكُل ِمْنهُ   

 أَْنعَاُمُهْم َوأَْنفُُسُهْم أَفَال يُْبِصُرونَ 
 J: Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan 

yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan 
itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak 
mereka dan mereka sendiri. Maka 
 

4. S: Jelaskan maksud istilah "Dzanniyud Dalalah" 
 J: Nash yang menunjukkan kepada arti yang masih  dapat dita'wilkan atau dialihkan 

kepada arti yang lain? 
 

5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Siapakah nama asli Az-Zarkasyi, penulis kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Qur’an ? 
 J: Muhammad bin Abdullah bin Bahadir 

 
7. S: Siapa Rasul yang dimaksud dalam ayat berikut ini? As-Syams 13. 
ِ َوُسْقَياَها )   ِ نَاقَةَ َّللاَّ  (13فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاَّ
 J: Nabi Shaleh 

 
8. S: Dalam surat An-Nisak: 76 ,Allah berfirman :Orang-orang yang beriman berperang di 

jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu 
perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah 
lemah. Bacakan 



 J:  َوالَِّذيَن َكفَُروا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل الطَّاُغوِت ِ الَِّذيَن آَمنُوا يُقَاتِلُوَن فِي َسِبيِل َّللاَّ

ْيَطاِن َكاَن َضِعيفًا ْيَطاِن إِنَّ َكْيدَ الشَّ  فَقَاتِلُوا أَْوِليَاَء الشَّ
   
9. S: Siapakah penulis kitab di bidang farmasi: -Al-Mughni fii al Adiwiyah al Mufrodah? 
 J: Abdullah Bin Ahmad bin Baithar 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
َ إِنَّنِي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر َوبَِشيرٌ     أاَل تَْعبُدُوا ِإال َّللاَّ
 J: "Do not worship except Allah . Indeed, I am to you from Him a warner and a bringer 

of glad tidings 
 

11. S: Apa yang dimaksud dengan ‘Ariyah dalam istilah Fiqih Islam 
 J: ‘Ariyah adalah pinjam meminjam sesuatu dengan mengambil manfaat tanpa 

mengurangi (merusak) barang. 
 

12. S: يتعبد الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل األسالم ؟ كيف كان 
 J: . كان يتعبد على ملة إبراهيم عليه السالم 
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Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.10 
1. S: Dalam surat al-Maidah ayat 68 Allah menegaskan bahwa Ahli Kitab tidak dipandang 

beragama sedikit pun hingga mereka menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al 
Qur'an". Sesungguhnya apa yang diturunkan Muhammad akan menambah 
kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka Allah 
mengingatkan Muhammad untuk tidak bersedih hati terhadap orang-orang yang 
kafir itu.Bacakan ayat dimaksud dengan lengkap! almaidah 68 

 J:  َحتَّى تُِقيُموا التَّْوَراةَ َواْلْنِجيَل َوَما أُْنِزَل قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َشْيٍء

إِلَْيُكْم ِمْن َربُِِّكْم َولَيَِزيدَنَّ َكثِيًرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِِّك ُطْغيَانًا َوُكْفًرا 

 فَال تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 َودُّواْ لَۡو تَۡكفُُروَن َكَما َكفَُرواْ فَتَُكونُوَن َسَوآء  
 J:  َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َسَواًء فَال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِليَاَء َحتَّى

ِ فَإِْن تََولَّْوا فَُخذُوُهْم َواْقتُلُوُهْم  َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوال يَُهاِجُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

 تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِليًّا َوال َنِصيًرا
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
ا َرَزْقنَاُهْم    تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّ

 يُْنِفقُونَ 
 J: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada 

Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. 
 

4. S: Jika dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama mudharat, maka mesti 
menghalangi terjadinya masalah yang lebih berat dengan memilih yang lebih 
ringan.Ungkapkan dalam bahsa Arab pernyataan tersebut! 

 J: إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 
5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Apakah lawan dari sifat Allah Sama-? 
 J: Abkam 

 
7. S: Berkenaan dengan siapakah yang dikisahkan oleh ayat berikut ini 
َوإِنِِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقًِرا فََهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك   

 َوِليًّا
 J: Nabi Zakaria 

 
8. S: Nabi Sulaiman. Tatkala Allah telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang 

menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan 
tongkatnya. Maka tatkala ia Telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya 
mereka mengetahui yang 



 J:  ُا قََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما دَلَُّهْم َعلَى َمْوتِِه إاِل دَابَّةُ األْرِض تَأُْكُل ِمْنَسأَتَه فَلَمَّ

ا َخرَّ تَبَيََّنِت اْلِجنُّ أَْن لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن اْلغَْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلعَذَاِب اْلُمِهينِ   فَلَمَّ
   
9. S: Bagi banyak orang Ibnu Sina adalah Bapak Pengobatan Modern. Salah satu 

bukunya adalah Al Qanun fii at Tibb. Sebutkan nama lengkap Ibnu Sina. 
 J: AbūAlī al-Husayn bin Abdullāh bin Sīnā 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
ُ بِبَدٍر َوأَنتُم أَِذلَّةٌ  َولَقَد    نََصَرُكُم َّللاَّ
 J: Certainly Allah helped you at Badr, when you were abased (lowered /degraded / 

contemptible (shameful) little force) [in the enemy’s eyes] 
 

11. S: Sebutkan macam-macam air jika ditinjau dari hukum  bersuci! 
 J: 1 . Air suci dan mensucikan 2. Air suci tetapi tidak mensucikan 3. Air najis 4. Air 

makruh. 
 

12. S: ما األمور التي يحرم على المحدث فعلها ؟ 
 J: . يحرم عليه أداء الصالة ، والطواف ، ومس المصحف 
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1. S: Sesungguhnya inti keberagamaan seorang muslim )umat Nabi Muhammad SAW( 

yakni mengimani adanya Allah dan keesaannya, tidak beribadah kecuali kepada-
Nya dan tidak menyekutukan sesuatupun dengnan-Nya sama dengan inti 
keberagamaan para ahli kitab yang terdahulu sebelum Nabi SAW. Coba sebutkan 
ayat yang mengungkapkan kesamaan tersebut !Ali Imran 64  

 J:  َوال َ قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْيَننَا َوَبْينَُكْم أاَل نَْعبُدَ ِإال َّللاَّ

ِ فَإِْن تََولَّْوا فَقُولُوا نُْشِرَك بِِه َشْيئًا َوال يَتَِّخذَ بَْعُضنَ ا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن دُوِن َّللاَّ

 اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ُ ٱَوإِذَا قِيَل لَُهۡم َءاِمنُواْ بَِمآ أَنَزَل     َّللَّ
 J: قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَْينَا َويَْكفُُروَن بَِما  َوإِذَا ُ قِيَل لَُهْم آِمنُوا بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

ِ ِمْن قَْبُل إِْن ُكْنتُْم  َوَراَءهُ َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصِدِّقًا ِلَما َمعَُهْم قُْل َفِلَم تَْقتُلُوَن أَْنبِيَاَء َّللاَّ

 ُمْؤِمنِينَ 
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
فَذُوقُوا بَِما نَِسيتُْم ِلقَاَء يَْوِمُكْم َهذَا إِنَّا نَِسينَاُكْم َوذُوقُوا َعذَاَب اْلُخْلِد بَِما ُكْنتُْم   

 تَْعَملُونَ 
 J: Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan 

dengan harimu ini (Hari Kiamat); sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) 
dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan." 
 

4. S: Sebutkan kaidah yang berkenaan dengan pembahasan ushul fiqh dari yang berikut 
in! Yang mudah tidak gugur karena yang sukar 

 J: الميسور ال يسقط بالمعسور 
5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Orang yang diperbudak oleh hawa akunya/mempertuhankan dirinya, termasuk 

syirik apa? 
 J: Syirik Khofi 

 
7. S: Doa nabi siapakah yang termaktub dalam ayat berikut ini? 
 يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آِل يَْعقُوَب َواْجَعْلهُ َرِبِّ َرِضيًّا  
 J:  
8. S: Suksesi kepemimpinan pasti akan terjadi sesuai dengan sunatullah. Namun kita 

tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin kecuali siasat untuk menjaga 
diri dari sesuatu yang kita takuti. Coba bacakan ayat al Qur’an yang berkenaan 
dengan hal ini! 

 J:  َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَءِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك َفلَْيَس ال يَت

َّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً  ِ فِي َشْيٍء إاِل أَْن تَت ِ ِمَن َّللاَّ ُ نَْفَسهُ َوإِلَى َّللاَّ َويَُحِذُِّرُكُم َّللاَّ



 اْلَمِصيرُ 
   
9. S: Al khawarizmi adalah seorang ilmuaan muslim yang ahli dibidang Matematika, 

Astronomi dan Geografi. Dia paling dikenal dalam bidang penemu aljabar dan 
angka nol. Sebutkan nama lengkap beliau 

 J: Muhammad Ibn Musa Al khawarizmi 
 

10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
 َوَما يَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَلَْن يُْكفَُروهُ   
 J: And whatever (of the) good they do, nothing will be rejected of them 

 
11. S: Sebutkan definisi Hadiah secara istilah! 
 J: Hadiah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain, dengan tidak mengharapkan 

apa-apa kecuali untuk memuliakan orang yang diberi hadiah atau menghormatinya 
 

12. S: ما السورة التى بدأت بلفظ )سورة( ؟ 
 J:  النورسورة 
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Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.12 
1. S: Allah berfirman : Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah 

yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang 
mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi 
orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di 
hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang 
mengetahui.Bacakan ayat tersebut yang terdapat dalam surat al a'raf 32 

 J:  الَّتِي أَْخَرَج ِ َم ِزينَةَ َّللاَّ ْزِق قُْل ِهَي ِللَِّذيَن قُْل َمْن َحرَّ ِيِّبَاِت ِمَن الِرِّ ِلِعبَاِدِه َوالطَّ

ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُمونَ   آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنَيا َخاِلَصةً يَْوَم اْلِقيَاَمِة َكذَِلَك نُفَِصِّ
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ا     ٞ  َمۡريََم إاِلَّ َرُسول ۡبنُ ٱ ۡلَمِسيحُ ٱمَّ
 J:  هُ ِصِدِّيقَةٌ َكاَنا ُسُل َوأُمُّ َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إاِل َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ

 يَأُْكالِن الطَّعَاَم اْنُظْر َكْيَف نُبَيُِِّن لَُهُم اآليَاِت ثُمَّ اْنُظْر أَنَّى يُْؤفَُكونَ 
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
َولَْو ِشئْنَا آلتَْينَا ُكلَّ نَْفٍس ُهدَاَها َولَِكْن َحقَّ اْلقَْوُل ِمنِِّي ألْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن   

 اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ 
 J: Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa 

petunjuk (bagi) nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari padaku; 
"Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia 
bersama-sama. 
 

4. S: Sebutkan kaidah yang berkenaan dengan pembahasan ushul fiqh dari yang berikut 
in! Perwalian khusus lebih kuat dari perwalian umum 

 J: الوالية الخاصة أقوى من الوالية العامة 
5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Sifat yang berhubungan dengan Zat Allah , atau disebut  juga dengan sifat diri, 

seperti sifat: Wujud, disebut sifat apakah yang demikian? 
 J: Sifat Nafsiyyah 

 
7. S: Siapakah yang didoakan untuk menjadi wazir dalam ayat berikut ini? 
 َواْجعَْل ِلي َوِزيًرا ِمْن أَْهِلي  
 J: Nabi Harun AS 

 
8. S: Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat 

melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi 
sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.Demikian firman Alal-anfal 67 

 J:  َما َكاَن ِلنَبِيٍِّ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن فِي األْرِض تُِريدُوَن َعَرَض

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُ يُِريدُ اآلِخَرةَ َوَّللاَّ  الدُّْنيَا َوَّللاَّ



   
9. S: Siapakah Khalifah Andalusia (Spanyol) yang berjuluk Rajawali dari Quraisy  ?  
 J: Abdur Rahman Ad-Dakhil 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِلَياَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِينَ     ال يَت
 J: The faithful (believers) should not take the faithless (unbelievers) for friends 

(helpers) instead of the faithful (believers) 
 

11. S: Sebutkan 4 jenis harta benda/kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya! 
 J:  .Binatang Ternak, 2. Emas dan perak, 3. Biji-bijian makanan yang 

mengenyangkan, 4. Buah-buahan, 5. Harta Perdagangan. 
 

12. S: ما السورة التى سميت باسم من أسماء القرآن ؟ 
 J: . سورة الفرقان 
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Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.13 
1. S: Allah berfirman : Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di 

bumi?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah". Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih 
sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang 
tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu 
tidak beriman.Bacakan ayat tersebut yang terdapat dalam surat Al an'am 12 

 J: َكتََب َعلَى نَْفِسِه ال ِ ْحَمةَ قُْل ِلَمْن َما فِي السََّماَواِت َواألْرِض قُْل َّلِلَّ رَّ

 لَيَْجَمعَنَُّكْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ال َرْيَب فِيِه الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهْم ال يُْؤِمنُونَ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ا يََودُّ    بِ ٱَكفَُرواْ ِمۡن أَۡهِل  لَِّذينَ ٱمَّ  ۡلُمۡشِرِكينَ ٱَواَل  ۡلِكتََٰ
 J: َل َعلَْيُكْم ِمْن َخْيٍر  َما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوال اْلُمْشِرِكيَن أَْن يُنَزَّ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلَعِظيمِ  ُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  ِمْن َربُِِّكْم َوَّللاَّ
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
اهُ َونَفََخ فِيِه ِمْن ُروِحِه َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواألْبَصاَر َواألْفئِدَةَ َقِليال َما ثُمَّ    َسوَّ

 تَْشُكُرونَ 
 J: Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan) 

-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) 
kamu sedikit sekali bersyukur. 
 

4. S: Ada sebuah kaidah yang memuji tindakan keluar dari sesuatu yang diperselisihkan. 
Sebutkan kaidah dimaksud  ?  

 J: من الخالف مستحب وجالخر 
5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Apakah yang dimaksud dengan yaum al-tanad? 
 J: Hari panggil memanggil (Q.S. al-Mu-min [40]: 32 

 
7. S: Siapakah pemilik mukjizat yang dikisahkan oleh ayat berikut ini? 
 َواْضُمْم يَدََك إِلَى َجنَاِحَك تَْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آيَةً أُْخَرى  
 J: Musa AS 

 
8. S: Salah satu kebijaksanaan Allah SWT, bahwa Dia telah menundukkan daya 

kekuatan alam dan menundukkan bumi ini begitu mudah untuk dimanfaatkan. Bumi 
kita di seluruh nusantara ini tanpa terkecuali semuanya amat mudah dimanfaatkan. 
Coba bacakan ayat al Qur’an 

 J:  ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض ذَلُواًل فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه

 النُُّشورُ 
   
9. S: Siapakah panglima perang termuda di zaman Rasul saw? 
 J: Usamah bin Zaid bin Haritsah 



 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
َ َربِِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُدُوهُ َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيمٌ     إِنَّ َّللاَّ
 J: Indeed Allah is my Lord and your Lord; so worship Him. This is a straight path 

 
11. S: Shalat Jum’at wajib bagi  muslim laki-laki yang mukim, akan tetapi boleh 

ditinggalkan karena sebab-sebab tertentu, sebutkan sebab-sebab itu! 
 J: Karena sakit, 2. Karena hujan yang sangat lebat. 

 
12. S: ما السورة التى تسمى بسورة النساء الصغرى ؟ 
 J: سورة الطالق 
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Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.14 
1. S: Dalam Al-Qur’an, kata iman adakalanya dipakai dalam arti yang sama dengan arti 

Islam, dan ada kalanya dipakai dalam arti yang berbeda dengan arti Islam. Salah 
satu ayat yang menyatakan bahwa arti iman berbeda dengan arti Islam adalah 
pernyataan iman orang-orang Arab Badui. Pernyataan mereka ditolak, karena 
mereka belum beriman dan baru ber Islam saja. Coban tunjukkan ayat 
dimaksud.(al-Hujurat:14)  

 J:  يَماُن ا يَْدُخِل اْْلِ قَالَِت اأْلَْعَراُب َءاَمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ

َ َوَرُسولَهُ اَل يَِلتُْكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم َشْيئًا إِنَّ  َ َغفُوٌر فِي قُلُوبُِكْم َوإِْن تُِطيعُوا َّللاَّ َّللاَّ

 َرِحيمٌ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
َ ٱ ۡعبُدُواْ ٱأَِن  ۦٓ َما قُۡلُت لَُهۡم إاِلَّ َمآ أََمۡرتَنِي بِهِ     َّللَّ
 J: َربِِّي َوَربَُّكْم َوُكْنُت َعلَْيِهْم َشِهيدًا  َما َ قُْلُت لَُهْم إاِل َما أََمْرتَنِي بِِه أَِن اْعبُدُوا َّللاَّ

قِيَب َعلَْيِهْم َوأَْنَت َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء  ا تََوفَّْيتَنِي ُكْنَت أَْنَت الرَّ َما دُْمُت فِيِهْم فَلَمَّ

 َشِهيدٌ 
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
يُدَبُِِّر األْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى األْرِض ثُمَّ َيْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقدَاُرهُ أَْلَف   

ا تَعُدُّونَ   َسنٍَة ِممَّ
 J: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya 

dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu. 
 

4. S: Seorang ma’mum tidak boleh mendahului imam dalam takbiratul ihram, 
mengucapkan salam dan perbuatan shalat yang lainnya. Pernyataan ini salah satu 
contoh dari kaidah cabang. Sebutkan kaidah dimaksud  ?  

 J: التابع ال يتقدم على المتبوع 
5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Apakah yang dimaksud dengan yaum al-Zhullah? 
 J: Hari Naungan (al-Syu-ara [26]: 189 

 
7. S: Ungkapan siapakah firman Allah berikut ini! 
 َخَزائِِن األْرِض إِنِِّي َحِفيٌظ َعِليمٌ قَاَل اْجعَْلنِي َعلَى   
 J: Nabi Yusuf AS 

 
8. S: Bila Allah bermaksud hendak menghancurkan suatu negeri sungguh mudah 

baginya, sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Isra:16: Dan jika Kami hendak 
membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang 
hidup mewah di negeri itu  tetapi mer 

 J:  َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْهِلَك قَْريَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقَّ َعلَْيَها اْلقَْوُل



ْرنَاَها تَْدِميًرا  فَدَمَّ
   
9. S: Siapakah sahabat nabi yang buta yang menyebabkan turunnya surat Abasa? 
 J: Abdullah bin Umi Maktum 

 
10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
اَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها    يَْسأَلُونََك َعِن السَّ
 J: They ask you, [O Muhammad], about the Hour: when is its arrival? 

 
11. S: Bagi seorang muslim wajib shalat jum’at, sebutkan syarat-syarat wajib jum’at! 
 J: islam, laki, mukim, sehat, baligh 

 
12. S: : ما السور التى سميت باسم الفاكهة ؟ 
 J: سورة التين 
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Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.15 
1. S: Dalam surat al-baqarah ayat 220 Nabi Muhammad  tentang anak yatim,Allah 

perintahkan beliau untuk menjawab : "Mengurus urusan mereka secara patut 
adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu 
dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan 
perbaikan. Bacakan ayat dimaksud dengan lengkap! al-Baqarah 220 

 J:  فِي الدُّْنيَا َواآلِخَرةِ َويَْسأَلُونََك َعِن اْليَتَاَمى قُْل إِْصالٌح لَُهْم َخْيٌر َوإِْن

ُ يَْعلَُم اْلُمْفسِ  ُ ألْعنَتَُكْم إِنَّ تَُخاِلُطوُهْم فَإِْخَوانُُكْم َوَّللاَّ دَ ِمَن اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء َّللاَّ

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ   َّللاَّ
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ِ  ۡلَمِسيحُ ٱلَّن يَۡستَنِكَف    َّ  أَن يَُكوَن َعۡبدا َّللِِّ
 J:  َوال ِ بُوَن َوَمْن يَْستَْنِكْف لَْن يَْستَْنِكَف اْلَمِسيُح أَْن يَُكوَن َعْبدًا َّلِلَّ اْلَمالئَِكةُ اْلُمقَرَّ

 َعْن ِعبَادَتِِه َويَْستَْكبِْر فََسيَْحُشُرُهْم إِلَْيِه َجِميعًا
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
نَِذيٍر ِمْن  أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ بَْل ُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربَِِّك ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أَتَاُهْم ِمنْ   

 قَْبِلَك لَعَلَُّهْم يَْهتَدُونَ 
 J: Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: "Dia Muhammad mengada-

adakannya". Sebenarnya Al Qur'an itu adalah kebenaran (yang datang) dari 
Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang 
kepada mereka orang yang memberi peringatan 
 

4. S: Mengutamakan orang lain dalam soal-soal keduniaan adalah lebih baik daripada 
mengutamakan dirinya sendiri. Tetapi mengutamakan dirinya sendiri dalam soal-
soal ibadah dan taqarub kepada Allah SWT adalah lebih baik daripada 
mengutamakan kepada orang lain. S 

 J: اْليثار بالعبادة مكروه وبالدنيا محبوب 
5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Apakah yang dimaksud dengan yaum kabir? 
 J: Hari yang besar (Q.S. Hud [11]: 3) 

 
7. S: Apa nama kaum yang diceritakan oleh ayat berikut! 
 أَتَْبنُوَن بُِكِلِّ ِريعٍ آيَةً تَْعبَثُوَن . َوتَتَِّخذُوَن َمَصانَِع لَعَلَُّكْم تَْخلُدُونَ   
 J: Kaum 'Ad 

 
8. S: Sikap iri hati atau hasad terhadap apa yang telah dicapai oleh orang lain di negara 

yang berfalsafah Pancasila ini tidak semestinya terjadi, karena itu merupakan 
karunia dari Allah..Allah SWT melebihkan sebagian harta dari yang lain dalam hal 
rezeki.Tetap 

 J:  لُوا بَِراِدِّي ِرْزقِِهْم ْزِق فََما الَِّذيَن فُِضِّ َل بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض فِي الِرِّ ُ فَضَّ َوَّللاَّ



ِ يَْجَحدُونَ   َعلَى َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَُهْم فِيِه َسَواٌء أَفَبِنِْعَمِة َّللاَّ
   
9. S: Sejarah mencatat, Islam masuk ke Cina (negeri Tirai Bambu) pada masa Dinasti 

Tang (618-905 M), yang dibawa oleh salah seorang panglima Muslim di masa 
Khalifah Utsman bin Affan RA. Siapa nama panglima muslim tersebut 

 J: Sa-ad bin Abi Waqqas 
 

10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
 َوإِذَا قُِرَئ َعلَْيِهُم اْلقُْرآَُن اَل يَْسُجدُونَ   
 J: And when the Quran is read to them, they fall not prostrate. (Qs. Al Insyiqaaq: 21) 

 
11. S: Undang-undang nomor berapa dan tahun berapakah yang mengatur perkawinan di 

Indonesia? 
 J: UU No.1 tahun 1974 

 
12. S: ما السور التى سميت باسم كوكب ؟ 
 J: . سورة القمر 
 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.16 
1. S: Menyekutukan Allah dengan sesuatu, merupakan perbuatan dosa besar. Oleh 

karena itu keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama wajib memberikan 
pensisikan tauhid kepada anak-anaknya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh 
Nabi Yaqub terhadap anak-anaknya yang dikisahkan salam Al-Qur’an. Coba 
lafalkan ayat Al-Qur’an dimaksud.(al-Baqarah:133)  

 J:  أَْم ُكْنتُْم ُشَهدَاَء إِْذ َحَضَر يَْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ قَاَل ِلبَنِيِه َما تَْعبُدُوَن ِمْن بَْعِدي

لََهَك َوإَِلهَ َءابَائَِك ِإْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِلًَها َواِحدًا َونَْحُن قَالُوا نَْعبُدُ إِ 

 لَهُ ُمْسِلُمونَ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ِكِن   

ِسُخونَ ٱلََّٰ  ۡلُمۡؤِمنُونَ ٱِمۡنُهۡم وَ  ۡلِعۡلمِ ٱفِي  لرََّٰ
 J:  ِاِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل  لَِكن الرَّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر  َكاةَ َواْلُمْؤِمنُوَن بِاَّللَّ ِمْن قَْبِلَك َواْلُمِقيِميَن الصَّالةَ َواْلُمْؤتُوَن الزَّ

 ًماأُولَئَِك َسنُْؤتِيِهْم أَْجًرا َعِظي
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا    يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ َّللاَّ

 َعِظيًما
 J: niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu 

dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka 
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. 
 

4. S: Hewan yang dijual dalam keadaan bunting, maka anaknya yang berada didalam 
perut sekaligus mengikuti induknya, tidak perlu diadakan perikatan jual beli baru, 
selagi tidak ada perjanjian lama. Sebutkan kaidah cabang yang berkenaan dengan 
hal dimaksud  ?  

 J: التابع ال يفرد بالحكم 
5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Apakah yang dimaksud dengan yaum ma-lum? 
 J: Hari yang dikenal (al-Waqi-ah [56]: 1) 

 
7. S: Siapakah Nabi Allah yang mengucapkan doa berikut! 
اِلِمينَ     ال إِلَهَ إاِل أَْنَت ُسْبَحانََك ِإنِِّي ُكْنُت ِمَن الظَّ
 J: Nabi Yunus 

 
8. S: Negara melindungi rakyatnya dengan melakukan penegakan hukum terhadap 

siapapun yang melanggar hukum. Di dalam Al-Qur’an sanksi bagi pencuri laki-laki 
dan pencuri perempuan adalah dengan memotong tangannya. Bacakan ayat yang 
menjelaskan hal tersebut! 

 J:  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاال ُ ِ َوَّللاَّ ِمَن َّللاَّ



 َعِزيٌز َحِكيمٌ 
   
9. S: Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij bernama 

Abdurrahman bin Muljam. Sebutkan nama tempat terbunuhnya Ali bin Abi Thalib 
tersebut 

 J: Kufah (masjid Agung Kufah) 
 

10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
ئَِك الَّذيَن َحبَِطت أَعمالُُهم فِي الدُّنيا َواآلِخَرةِ     أُولَٰ
 J: They are those whose works have failed (bear no fruit) in this world and the 

Hereafter (Ali Imran 22) 
 

11. S: Apa yang dimaksud dengan Khulu?' 
 J: Talak yang diijatuhkan suami kepada isterinya dengan jalan tebusan dari pihak 

isteri , baik dengan jalan mengembalikan mas kawin atau denga jalan memberikan 
sejumlah harta yang disetujui oleh keduanya. 
 

12. S:  سميت باسم إحدى الغزوات ؟ما السورة التى 
 J: . سورة األحزاب 
 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.17 
1. S: Pengetahuan Allah sungguh sempurna yang sangat jauh bedanya dengan 

pengetahuan manusia dan tak mungkin untuk membandingkannya sebagaimana 
yang ditegaskan dalam surat Luqman:34 : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-
Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan 
hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang 
dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada 
seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Bacakanlah ayat 
dimaksud!  

 J:  ُل اْلغَْيَث َويَْعلَُم َما فِي األْرَحاِم َوَما تَْدِري َ ِعْندَهُ ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَِزِّ إِنَّ َّللاَّ

َ َعِليٌم َخِبيرٌ  ِِّ أَْرٍض تَُموُت إِنَّ َّللاَّ  نَْفٌس َماذَا تَْكِسُب َغدًا َوَما تَْدِري نَْفٌس بِأَي
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ُ ٱلَقَۡد َمنَّ     إِۡذ بََعَث فِيِهۡم َرُسوال ۡلُمۡؤِمنِينَ ٱَعلَى  َّللَّ
 J:  َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرُسوال ِمْن أَْنفُِسِهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آَياتِِه ُ لَقَْد َمنَّ َّللاَّ

 َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضالٍل ُمِبينٍ َويَُزِكِّيِهْم َويُعَِلُِّمُهُم اْلِكتَاَب 
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
ا قَالُوا َوَكاَن    ُ ِممَّ أَهُ َّللاَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُكونُوا َكالَِّذيَن آذَْوا ُموَسى فَبَرَّ

ِ َوِجيًها  ِعْندَ َّللاَّ
 J: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang 

menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka 
katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi 
Allah 
 

4. S: Sebutkan kaidah yang berkenaan dengan pembahasan ushul fiqh dari yang berikut 
in! Tidak dianggap sebagai zhan yang jelas salahnya 

 J: ال عبرة بالظن البين خطأه 
5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Apakah yang dimaksud dengan yaum muhith? 
 J: Hari yang membinasakan (Q.S. Hud [11]: 84 

 
7. S: Berkenaan dengan siapakah yang dikisahkan oleh ayat berikut ini 
ْجفَةُ َفأَْصبَُحوا فِي دَاِرِهْم َجاثِِمينَ     فََكذَّبُوهُ فَأََخذَتُْهُم الرَّ
 J: Nabi Syuaib 

 
8. S: Dalam surat Al-"araf : 205, Allah berfirman : Dan sebutlah  Tuhannmu dalam 

hatiumu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan 
suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termask orang-orang yang 
lalai.Bacakan ayat dimaksu 

 J:  ًًعا َوِخيفَة ِ َواْذُكْر َربََّك فِي نَْفِسَك تََضرُّ َودُوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل بِاْلغُدُوِّ



 َواآْلََصاِل َواَل تَُكْن ِمَن اْلغَافِِلينَ 
   
9. S: Pada awalnya tulisan al-quran belum bertitik dan berharokat. Sebutkan dua orang 

yang sangat berjasa, dengan memberikan tanda titik di setiap akhir kata dan yang 
memberi tanda harokat tersebut  ?  

 J: Abul Aswal ad-Duali dan Khalil bin Ahmad 
 

10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
هَ إاِلِّ ُهَو َوالَمالئَِكةُ َوأُولُو الِعلمِ    ُ أَنَّهُ ال إِلَٰ  َشِهدَ َّللاَّ
 J: Allah bears witness that there is no god except Him —and [so do] the angels and 

those who possess knowledge (Ali Imran 18) 
 

11. S: Sebutkan 3 hal yang menyebabkan seseorang muslim saling waris mewarisi. 
 J: 1 . Hubungan keluarga 2. Karena perkawinan 3. Hubungan agama Islam 4. Karena 

memerdekakan hamba sahaya 
 

12. S: ما السورة التى تبدأ بالتسبيح وتنتهى بالتسبيح ؟ 
 J: . سورة الحشر 
 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
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Paket  : Pemerataan Semifinal 
Kode : SF.18 
1. S: Sifat–sifat mulia itu terhimpun pada kata Taqwa. Banyak ayat-ayat Al Qur’an yang 

menyebutkan tentang sifat-sifat orang taqwa. Orang taqwa itu akan berada di surga 
karena mereka suka bangun di malam hari untuk shalat, beristigfar di waktu sahur 
dan suka mendermakan sebagian hartanya baik diminta atau tidak. Bacakan ayat Al 
Qur’an dimaksud!  

 J:  ذَِلَك إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن. آِخِذيَن َما آتَاُهْم َربُُّهْم إِنَُّهْم َكانُوا قَْبَل

ُمْحِسنِيَن. َكانُوا قَِليال ِمَن اللَّْيِل َما يَْهَجعُوَن. َوبِاألْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُروَن. 

 َوفِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّائِِل َواْلَمْحُرومِ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 تُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َوتُوِلجُ   
 J:  ُاللَّْيَل فِي النََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمِيِِّت  تُوِلج

 َوتُْخِرُج اْلَميَِِّت ِمَن اْلَحيِِّ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ 
3. S: Terjemahkanlah ayat berikut ini! 
ِ َوَما يُْدِريَك لَعَلَّ السَّاَعةَ يَْسأَلَُك النَّاُس َعِن السَّاَعِة قُلْ     إِنََّما ِعْلُمَها ِعْندَ َّللاَّ

 تَُكوُن قَِريبًا
 J: Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: "Sesungguhnya 

pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah". Dan tahukah kamu (hai 
Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. 
 

4. S: Dalalah 'ibarah adalah penunjukkan lafadz atas ma'na (yang dipahami) secara 
langsung dan merupakan maksud asli atau taba'i dari suatu 
pembicaraan.Ungkapkan dalam bahsa Arab pernyataan tersebut! 

 J: سيق الكالم له اصالة  ىلذداللة اللفظ على المعنى المتبادر منه وهو ا

 وتبعا
5. S: Soal lagu 
 J: Benar/salah 

 
6. S: Manusia dewasa yang matang secara biologis, diungkapkan al-Quran dengan kata 

apa? 
 J: Basyar 

 
7. S: Siapakah Nabi Allah yang mengucapkan doa berikut! 
 َرِبِّ ال تَذَْر َعلَى األْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن دَيَّاًرا  
 J: Nuh AS 

 
8. S: Dalam surat An-Nisa:101,Allah nyatakan bahwa bila kita bepergian di muka bumi, 

maka tidaklah mengapa  men-qashar  sembahyang, jika kita takut diserang orang-
orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi 
kita.Bacakan ayat dimaksud! 

 J:  اَلةِ إِْن َوإِذَا َضَرْبتُْم فِي اأْلَْرِض فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصَّ



ا ُمبِينًاِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكُم الَِّذيَن   َكفَُروا إِنَّ اْلَكافِِريَن َكانُوا لَُكْم َعدُوًّ
   
9. S: Pertempuran di Nahawand disebut Fathul Futuh atau Pembuka Kemenangan yakni 

kemenangan kaum muslimin atas Persia. Siapakah nama pemimpin tentara Islam 
pada saat itu? 

 J: Sa-ad bin Abi Waqos 
 

10. S: Listen the following verse attentively and translate it into English! 
 فَاغِفر لَنا ذُنوبَنا َوقِنا َعذاَب النِّارِ   
 J: So forgive us and our sins, and save us from the punishment of the Fire. (Ali Imran 

16) 
 

11. S: Ketika seorang muslim sakit, maka sunat bagi muslim lainnya untuk mengunjungi 
saudara yang sedang sakit tersebut. Sebutkan 5 hak muslim atas muslim lainnya! 

 J: 1 . Menjawab salam, 2. Menengok orang sakit, 3. Mengantar janazah, 4. Menghadiri 
undangan, 5. Mendo’akan orang yang bersin. 
 

12. S: ما السور التى انتهت بكلمة تدل على أسمها ؟ 
 J:  سورة الناس –سورة المسد  –سورة الماعون 
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Paket  : Pemerataan Final 
Kode : F.1 
1. S: Dalam surat Yunus:15 Allah berfirman : Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-

ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan 
Kami berkata: "Datangkanlah Al Qur'an yang lain dari ini atau gantilah dia". 
Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak 
mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika 
mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)".Bacakanlah ayat 
tersebut! 

 J:  َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا َبيِِّنَاٍت قَاَل الَِّذيَن ال يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا ائِْت بِقُْرآٍن َغْيِر َهذَا

َّبُِع إاِل َما يُوَحى إِلَيَّ  أَْو بَِدِّْلهُ قُْل َما يَُكوُن ِلي أَْن أُبَِدِّلَهُ ِمْن تِْلقَاِء نَْفِسي إِْن أَت

 إِْن َعَصْيُت َربِِّي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيمٍ إِنِِّي أََخاُف 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 ………..َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِِّكْم فََمْن َشاَء   
 J:  ِللظَّاِلِميَن َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِِّكْم فََمْن َشاَء َفْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا

نَاًرا أََحاَط بِِهْم ُسَراِدقَُها َوإِْن يَْستَِغيثُوا يُغَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل يَْشِوي اْلُوُجوهَ 

 بِئَْس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَقًا
3. S: Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia 
نِيَن َواْلُمْؤِمَناِت بَِغْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَاًنا َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤمِ   

 َوإِثًْما ُمبِينًا
 J: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa 

kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul 
kebohongan dan dosa yang nyata. 

4. S: Perhatikan hadits berikut ini! 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اَل    ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنُهَما قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ

 اِهْجَرةَ بَْعدَ اْلَفتْحِ َولَِكْن ِجَهادٌ َونِيَّةٌ َوإِذَا اْستُْنِفْرتُْم فَاْنِفُرو
  Apa arti atau maksud dari: 
 إِذَا اْستُْنِفْرتُْم فَاْنِفُروا  
 J: jika kalian diperintahkan berangkat berjihad, berangkatlah." 

 
5. S: Siapakah yang meraih juara 1 pada cabang Tilawah Dewasa Putra pada MTQ 

Nasional ke 26 di Mataram?dan dari provinsi manakah dia mewakili? 
 J: IHSAN NUZULA, M.Pd.I dari SUMATERA BARAT 

 
6. S: Which Prophet name is mentioned most number of times in the Quran? 
 J: Prophet Musa?moses 

 
7. S: Soal lagu 
 J: Benar/Salah 

 
8. S: Apa yang dimaksud sifat Al-Hams? 

 J: Keluarnya nafas bersama huruf karena lemahnya sandaran huruf pada makhraj 



   
9. S: Allah berfirman: Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru 

Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridaan-
Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka 
dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, 
yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu termasuk 
orang-orang yang lalim.al-An'am : 52 

 J:  تَْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشيِِّ يُِريدُوَن َوْجَههُ َما َعلَْيَك ِمْن َوال

ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَتَْطُردَُهْم فَتَُكوَن ِمَن 

 الظَّاِلِمينَ 
10. S: Bacakan doa dari al-Qur'an yang terjemahnnya sebagaimana berikut ini! 
  Cukuplah Allah bagiku. tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku 

bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung. (QS. At-Taubah: 
129) 

 J:  َال إِلَـهَ إاِلَّ ُهَو َعَلْيِه تَو ُ ْلُت َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ َحْسبَِي َّللاِّ  كَّ
11. S: Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di 

dalamnya? 
 َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكفَُروا ِليُثْبِتُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخِرُجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكرُ   

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ  ُ َوَّللاَّ  َّللاَّ
 J: Berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad saat hendak berhijrah ke Yatsrib.  Orang-

orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya  untuk menangkap Nabi dan 
memenjarakan, membunuh, atau mengusir beliau. Mereka memikirkan tipu daya dan 
Allah menggagalkan tipu daya itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. 

12. S: من نام عن صالة أو نسيها فكيف يفعل ؟ 
 J:  عليه أن يصليها متى استيقظ أو متى ذكرها ، وال ينتظر حتى يدخل وقت

 .مثلها ، بل يصليها متى استيقظ أو ذكرها وإن فات وقتها 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Pemerataan Final 
Kode : F.2 
1. S: Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan 

istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu 
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa 
waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada 
Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak 
yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".Demikian 
Allah ungkapkan dalam surat  Al'A'raf:189.Bacakanlah ayat tersebut! 

 J:  ا تَغَشَّاَها  ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِليَْسُكَن إِلَْيَها فَلَمَّ

َ َربَُّهَما لَئِْن آتَْيتَنَا َصاِلًحا  ا أَثْقََلْت دََعَوا َّللاَّ ْت بِِه فَلَمَّ َحَملَْت َحْمال َخِفيفًا فََمرَّ

 لَنَُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرينَ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 …………َولَْو َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا أَْعَجِميًّا  
 J:  لَْت آيَاتُهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ قُْل ُهَو َولَْو َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا أَْعَجِميًّا لَقَالُوا لَْوال فُِصِّ

َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهدًى َوِشفَاٌء َوالَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن فِي آذَانِِهْم 

 أُولَئَِك يَُنادَْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ 
3. S: Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia 
ِ َوِكيال   ِ َوَكفَى بِاَّللَّ  َوال تُِطعِ اْلَكافِِريَن َواْلُمَنافِِقيَن َودَْع أَذَاُهْم َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ
 J: Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu, 

janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan 
cukuplah Allah sebagai pelindung. 

4. S: Perhatikan hadits berikut ini! 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اَل يَتََمنَّيَنَّ  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلكٍ    ُ َعْنهُ قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ َرِضَي َّللاَّ

أََحدُُكْم اْلَمْوَت ِمْن ُضرٍِّ أََصابَهُ فَإِْن َكاَن اَل بُدَّ فَاِعاًل فَْليَقُْل اللَُّهمَّ أَْحيِنِي َما 

 نَْت اْلَوفَاةُ َخْيًرا ِليَكانَْت اْلَحيَاةُ َخْيًرا ِلي َوتََوفَّنِي ِإذَا َكا
  Apa arti atau maksud dari: 
 اَل يَتََمنَّيَنَّ أََحدُُكْم اْلَمْوَت ِمْن ُضرٍِّ أََصابَهُ   
 J: "Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang 

menimpanya, 
 

5. S: Siapakah yang meraih juara 1 pada cabang Tilawah Dewasa Putri pada MTQ 
Nasional ke 26 di Mataram?dan dari provinsi manakah dia mewakili? 

 J: KHOIRUNNISAH dari NUSA TENGGARA TIMUR 
 

6. S: Who was the immediate guardian of Prophet Muhammad (sas) after his parents 
passed away? 

 J: Abdul Muthalib 
 

7. S: Soal lagu 
 J: Benar/Salah 

 



8. S: Apa yang dimaksud dengan sifat jahr (الجهر)? 

 J: Tertahannya nafas ketika huruf itu diucapkan karena kuatnya sandaran huruf pada 
makhraj 

   
9. S: Allah berfirman ;Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) 

orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang 
semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang 
lalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami 
penolong dari sisi Engkau!".An-Nisak : 75 

 J:  َجاِل َوالنَِِّساِء ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الِرِّ َوَما لَُكْم ال تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

اِلِم أَْهلَُها َواْجعَل لََنا  َواْلِوْلدَاِن الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلقَْريَِة الظَّ

 ِمْن لَدُْنَك َوِليًّا َواْجعَل لََنا ِمْن لَدُْنَك نَِصيًرا
10. S: Bacakan doa dari al-Qur'an yang terjemahnnya sebagaimana berikut ini! 
  Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku 

berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. 
(QS. Al-Mu'minun: 97-98) 

 J:  ِأَن يَْحُضُرون ِ َياِطيِن. َوأَُعوذُ بَِك َربِّ ِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّ بِّ  رَّ
11. S: Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di 

dalamnya? 
فَاْبعَثُوا أََحدَُكْم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِديَنِة فَْلَيْنُظْر أَيَُّها أَْزَكى َطعَاًما فَْلَيأْتُِكْم   

 بِِرْزٍق ِمْنهُ َوْليَتَلَطَّْف َوال يُْشِعَرنَّ بُِكْم أََحدًا
 J: Ketika Ash-habul Kahfi bangun mereka saling bertanya di antara mereka sendiri: 

sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada 
(disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih 
mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Coba suruh salah seorang pergi 
ke kota membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan 
yang lebih baik, Kemudian hendaklah ia membawa makanan itu, dan hendaklah ia 
berhati-hati  janganlah sekali-kali menceritakan kepada seorangpun. 

12. S: يحرم على الجنب فعلها ؟ ما األمور التي 
 J:  ، يحرم عليه أداء الصالة ، والطواف ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن

 واللبث في المسجد .
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Paket  : Pemerataan Final 
Kode : F.3 
1. S: Sebagai warga negara yang sedang membangun, janganlah memperbanyak tidur, 

karena tidur saudaranya kematian. Allah memegang nyawa seseorang pada saat ia 
mati dan saat orang itu sedang tidur. Hanya Allah mengembalikan lagi nyawa orang 
yang sedang tidur dan Allah menahan nyawa orang yang mati. Bacakan ayat 
dimaksud yaitu yang terdapat dalam surat Az Zumar : 42! 

 J:  يَتََوفَّى األْنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمَها فَيُْمِسُك الَّتِي َقَضى ُ َّللاَّ

ى إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْوٍم  َعلَْيَها اْلَمْوَت َويُْرِسُل األْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

 يَتَفَكَُّرونَ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 …….َوَما يَْستَِوي اْلبَْحَراِن َهذَا َعْذٌب فَُراتٌ   
 J:  فَُراٌت َسائٌِغ َشَرابُهُ َوَهذَا ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمْن ُكٍلِّ َوَما يَْستَِوي اْلبَْحَراِن َهذَا َعْذٌب

تَأُْكلُوَن لَْحًما َطِريًّا َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْليَةً تَْلبَُسونََها َوتََرى اْلفُْلَك فِيِه َمَواِخَر 

 ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
3. S: Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia 
   ِ َ َوَكفَى بِاَّللَّ ِ َويَْخَشْونَهُ َوال يَْخَشْوَن أََحدًا إاِل َّللاَّ الَِّذيَن يُبَِلِّغُوَن ِرَساالِت َّللاَّ

 َحِسيبًا
 J: (yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-

Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan 
cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan. 

4. S: Perhatikan hadits berikut ini! 
   ِ ِ اَل يُْؤِمُن َوَّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َوَّللاَّ اَل َعْن أَبِي ُشَرْيحٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ قَاَل الَِّذي اَل َيأَْمُن َجاُرهُ بََوايِقَهُ  ِ اَل يُْؤِمُن قِيَل َوَمْن يَا َرُسوَل َّللاَّ  يُْؤِمُن َوَّللاَّ
  Apa arti atau maksud dari: 
 الذي اَل يَأَْمُن َجاُرهُ بََوايِقَهُ   
 J: Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya 

 
5. S: Juara ke berapakah diraih oleh grup Fahmil Qur'an Provinsi Aceh pada MTQ 

Nasional ke 26 di NTB? 
 J: Juara 2 

 
6. S: Mention the name the prophet who had the power to control the wind? 
 J: Sulaiman 

 
7. S: Soal lagu 
 J: Benar/Salah 

 
8. S: Apa yang dimaksud dengan Asy-Syiddah ((الشدة? 

 J: Tertahannya suara ketika huruf dilafalkan karena kuatnya sandaran huruf pada 
makhraj 

   



9. S: Allah berfirman:Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan (bacaan) mu, 
padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) 
memahaminya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jika pun mereka 
melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. 
Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir 
itu berkata: "Al Qur'an ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu".al-
An'am :25 

 J:  َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوِبِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقًرا

يََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يُْؤِمنُوا بَِها َحتَّى إِذَا َجاُءوَك يَُجاِدلُوَنَك يَقُوُل الَِّذيَن  َوإِنْ 

ِلينَ   َكفَُروا إِْن َهذَا إاِل أََساِطيُر األوَّ
10. S: Bacakan doa dari al-Qur'an yang terjemahnnya sebagaimana berikut ini! 
  Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu 

adalah kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat 
menetap dan tempat kediaman. (QS. Al-Furqan: 65-66) 

 J:  .ًاً َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَاَبَها َكاَن َغَراما إِنََّها َساءْت ُمْستَقَرِّ

 ً  َوُمقَاما
11. S: Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di 

dalamnya? 
َودََخَل َمعَهُ الِسِّْجَن َفتَيَاِن قَاَل أََحدُُهَما ِإِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اآلَخُر   

انِي أَْحِمُل فَْوَق َرأِْسي ُخْبًزا تَأُْكُل الطَّْيُر ِمْنهُ َنبِِّئْنَا بِتَأِْويِلِه إِنَّا نََراَك ِمَن إِنِِّي أَرَ 

 اْلُمْحِسنِينَ 
 J: Nabi Yusuf, dia masuk  ke dalam penjara bersama dua orang pemuda pelayan raja. 

Salah seorang dari keduanya:berkata bahwa dia bermimpi  memeras anggur. dan 
yang lainnya berkata: bermimpi bahwa dia membawa roti di atas kepala yang 
sebahagiannya dimakan burung. Mereka minta  kepada Nabi Yusuf untuk 
memberitahukan  ta'bir mimpi mereka, karena mereka  memandangnya  termasuk 
orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi.) 

12. S: . اذكر شروط التيمم 
 J:  ، دخول وقت الصالة ، وتعذر استعمال الماء ) لعدمه ، أو لخوف ضرره

 أو لعجز عنه ( ، وأن يكون بتراب طهور
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1. S: Di dunia ini tak pernah sepi dari adanya saling menyerang dan saling bertahan. 

Demikian pula di negeri kit juga ada pihak-pihak yang menyerang dan pihak yang 
bertahan. Di sini mengandung hikmah yang tersembunyi yang justru menyelamatkan 
rumah-rumah ibadah Yahudi, Nasrani dan Muslim, seperti diisyaratkan Allah dalam al 
Qur’an. Coba bacakan ayat al Qur’an yang berkenaan dengan hal tersebut! 

 J:  الَِّذيَن ِ ُ َولَْوال دَْفُع َّللاَّ ٍ إاِل أَْن يَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحقِّ

النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهِدَِّمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ يُْذَكُر فِيَها 

ُ َمْن  ِ َكثِيًرا َولََيْنُصَرنَّ َّللاَّ َ لَقَِويٌّ َعِزيزٌ اْسُم َّللاَّ  يَْنُصُرهُ ِإنَّ َّللاَّ
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
 اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض   
 J:  اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويَْنَهْوَن َعِن

َ فَنَِسيَُهْم إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن ُهُم اْلفَاِسقُونَ   اْلَمْعُروِف َويَْقِبُضوَن أَْيِديَُهْم َنُسوا َّللاَّ
3. S: Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia 
   ِ ُ لَهُ ُسنَّةَ َّللاَّ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن َما َكاَن َعلَى النَّبِيِِّ ِمْن َحَرجٍ فِيَما فََرَض َّللاَّ

ِ قَدًَرا َمْقدُوًرا  قَْبُل َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ
 J: Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah 

baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-
nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang 
pasti berlaku, 

4. S: Perhatikan hadits berikut ini! 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل تُْنَكُح    ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ َعْن النَّبِيِّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ

يِن تَِربَْت َيدَاكَ اْلَمْرأَةُ أِلَْرَبعٍ   ِلَماِلَها َوِلَحَسبَِها َوَجَماِلَها َوِلِدينَِها فَاْظفَْر بِذَاِت الدِِّ
  Apa arti atau maksud dari: 
يِن تَِرَبْت يَدَاك    فَاْظفَْر بِذَاِت الدِِّ
 J: Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. 

 
5. S: Siapakah yang meraih juara 1 pada cabang Tilawah Dewasa Putra pada MTQ 

Nasional ke 25 di Kepri?dan dari provinsi manakah dia mewakili? 
 J: Jakfar Hasibuan dari Sumut 

 
6. S: Whose dead body from the time of Musa (AS) is still with us today? 
 J: Firaun/Pharaoh 

 
7. S: Soal lagu 
 J: Benar/Salah 

 
8. S: Apa yang dimaksud dengan ar-Rakhawah? 

 J: Mengalirnya suara bersama huruf ketika huruf itu ducapkan, karena lemahnya 
sandaran huruf pada makhraj. 

   



9. S: Allah berfirman:Di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi 
dan mengatakan: "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya". Katakanlah: "Ia 
mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai 
orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara 
kamu". Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang 
pedih.at-Taubah : 61 

 J:  ِ َوِمْنُهُم الَِّذيَن يُْؤذُوَن النَّبِيَّ َويَقُولُوَن ُهَو أُذٌُن قُْل أُذُُن َخْيٍر لَُكْم يُْؤِمُن بِاَّللَّ

ِ لَُهْم َويُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَرْحَمةٌ لِ  لَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن َرُسوَل َّللاَّ

 َعذَاٌب أَِليمٌ 
10. S: Bacakan doa dari al-Qur'an yang terjemahnnya sebagaimana berikut ini! 
  Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. At-Tahrim: 8) 
 J:  ٌَربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى ُكلِِّ َشْيٍء قَِدير 
11. S: Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di 

dalamnya? 
قٍَة َوَما أُْغِني  َوقَالَ    يَا َبنِيَّ ال تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَِرِّ

ِل  ِ َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوَعلَْيِه فَْليَتََوكَّ ِ ِمْن َشْيٍء إِِن اْلُحْكُم إاِل َّلِلَّ َعْنُكْم ِمَن َّللاَّ

 اْلُمتََوِكِّلُونَ 
 J: Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya ketika hendak masuk ke istana Nabi 

Yusuf: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu, 
dan masuklah dari pintu-pintu yang berlain-lain; namun demikian Aku tiada dapat 
melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan 
(sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah Aku bertawakkal dan hendaklah saja 
orang-orang yang bertawakkal berserah diri kepada-Nya  ."  

12. S: . اذكر فروض التيمم 
 J: لزند الذي يلي مسح الوجه ، ومسح اليدين إلى الكوعين ) والكوع طرف ا

اْلبهام ( ، والترتيب ، والمواالة عند حدث أصغر ، وتعيين النية لما تيمم 

 له من حدث أو نجاسة .
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1. S: Malaikat-malaikat) yang memikul Arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya 

bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan 
ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, 
rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada 
orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari 
siksaan neraka yang menyala-nyala.Demikian firman Allah yang terdapat dalam surat 
Al-Mukmin; 7.Bacakan ayat yang dimaksud! 

 J:  الَِّذيَن يَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسبُِِّحوَن بَِحْمِد َربِِِّهْم َويُْؤِمنُوَن ِبِه

َويَْستَْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمةً َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن 

 َواتَّبَعُوا َسِبيلََك َوقِِهْم َعذَاَب اْلَجِحيمِ تَابُوا 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
َ ٱقَالُٓواْ إِنَّ  لَِّذينَ ٱ    َعِهدَ إِلَۡينَآ أاَلَّ نُۡؤِمَن ِلَرُسولٍ  َّللَّ
 J: َعِهدَ إِلَْينَا أاَل نُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى َ يَأْتِيَنَا بِقُْربَاٍن تَأُْكلُهُ النَّاُر  الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

قُْل قَْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن قَْبِلي بِاْلبَِيِّنَاِت َوبِالَِّذي قُْلتُْم فَِلَم قَتَْلتُُموُهْم إِْن ُكْنتُْم 

 َصاِدقِينَ 
3. S: Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia 
تَْيِن َوأَْعتَْدنَا لََها َوَمْن يَْقنُْت    ِ َوَرُسوِلِه َوتَْعَمْل َصاِلًحا نُْؤتَِها أَْجَرَها َمرَّ ِمْنُكنَّ َّلِلَّ

 ِرْزقًا َكِريًما
 J: Dan barang siapa di antara kamu sekalian (istri-istri Nabi) tetap taat pada Allah dan 

Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya 
pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia. 

4. S: Perhatikan hadits berikut ini! 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم    ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ

ْرَهِم َواْلقَِطيفَِة َواْلَخِميَصِة إِْن أُْعِطَي َرِضَي َوإِْن لَْم تَِعَس  ينَاِر َوالدِِّ َعْبدُ الدِِّ

 يُْعَط لَْم يَْرضَ 
  Apa arti atau maksud dari: 
ْرَهِم َواْلقَِطيفَِة َواْلَخِميَصةِ    ينَاِر َوالدِِّ  تَِعَس َعْبدُ الدِِّ
 J: "Celakalah budak dinar, budak dirham dan budak pakaian (sutra kasar) serta budak 

Khamishah (campuran sutera,) 
 

5. S: Provinsi manakah yang meraih juara umum pada MTQ Nasional tahun 2016 di NTB? 
 J: Prov.Banten 

 
6. S: Who travelled with Muhammad (salAllahu alayhi wasalam) to the hill-top city of Ta'if, 

South-West of Makkah when they were looking for a place of safety for the Muslims? 
 J: Zaid Bin Haritsah 

 
7. S: Soal lagu 
 J: Benar/Salah 



 
8. S: Apa yang dimaksud dengan sifat Tawassuth/Bayniyah ? 

 J: Sifat huruf yang ada di antara sifat syiddah dan Rokhwah 
   
9. S: Allah berfirman:Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia selalu berharap 

ingin mendapatkan harta seperti yang dimiliki Qarun. Tetapi orang-orang yang diberi 
pengetahuan oleh Allah justru sebaliknya, memandang harta Qarun itu sebagai suatu 
ujian, yang mereka harapkan adalah pahala dari Allah di akhirat. Bacakan ayat al 
Qur’an mengenai hal yang dimaksud! 

 J:  ِمثَْل َما فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه فِي ِزيَنتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريدُوَن اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا يَا َلْيَت لَنَا

ِ َخْيٌر  أُوتَِي قَاُروُن ِإنَّهُ لَذُو َحٍظِّ َعِظيٍم.َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوْيلَُكْم ثََواُب َّللاَّ

ابُِرونَ   ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َوال يُلَقَّاَها إاِل الصَّ
10. S: Bacakan doa dari al-Qur'an yang terjemahnnya sebagaimana berikut ini! 
  Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau 

berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang 
saleh yang Engkau ridhai 

 J:  أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي ِ أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َربِّ

 َصاِلحاً تَْرَضاهُ 
11. S: Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di 

dalamnya? 
ا َمَكاَنهُ إِنَّا نََراَك ِمَن قَالُوا َيا أَيَُّها اْلعَِزيُز إِنَّ لَهُ أَبًا َشْيًخا َكِبيًرا فَُخْذ أََحدَنَ  

 اْلُمْحِسنِينَ 
 J: Saudara-saudara Nabi Yusuf  berkata kepadanya, bahwa Benyamin  mempunyai 

ayah (Nabi Ya’qub)  yang sudah lanjut usianya. Dia sangat mencintainya, karena itu 
bila ia ditahan maka akan sangat menyusahkannya. Maka  mereka minta agar Al-
Aziz mengambil salah seorang diantara mereka sebagai gantinya, 

12. S: . اذكر مبطالت التيمم : 
 J: . وجود الماء ، وخروج الوقت ، وكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم 
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1. S: (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari 

kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan 
Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah 
dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan 
dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Demikian 
firman Allah dalam surat  An-Najm :32. Bacakan ayatnya! 

 J:  الَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْلثِْم َواْلفََواِحَش ِإال اللََّمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرةِ ُهَو

َهاتُِكْم فَال تَُزكُّوا أَْعلَُم بُِكْم إِْذ أَْنَشأَُكْم ِمَن األْرِض َوإِْذ أَْنتُْم أَِجنَّةٌ فِي  بُُطوِن أُمَّ

 أَْنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَى
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ُ ٱ   َن  لَِّذينَ ٱَوِليُّ  َّللَّ تِ ٱَءاَمنُواْ يُۡخِرُجُهم مِِّ  لظُّلَُمَٰ
 J:  ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْوِليَاُؤُهُم  َّللاَّ

لَُماِت أُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها  الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّ

 َخاِلدُونَ 
3. S: Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia 
يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ألْزَواِجَك إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّْنَيا َوِزينَتََها فَتَعَالَْيَن   

ْحُكنَّ َسَراًحا َجِميال ِّْعُكنَّ َوأَُسِرِّ  أَُمتِ
 J: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan 

dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku 
ceraikan kamu dengan cara yang baik. 

4. S: Perhatikan hadits berikut ini! 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم    ِ َصلَّى َّللاَّ ِ َعْن النَّبِيِّ  أَنَّهُ قَاَل اْلَمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ
  Apa arti atau maksud dari: 
 اْلَمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ   
 J: "Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. 

 
5. S: Provinsi manakah yang meraih juara umum pada MTQ Nasional tahun 2014 di 

Kepri? 
 J: Kepri 

 
6. S: What was the name of the cave in which the Prophet (salAllahu alayhi wasalam) first 

received the revelation from Allah Ta'ala? 
 J: Cave Hira 

 
7. S: Soal lagu 
 J: Benar/Salah 

 
8. S: Apa yang dimaksud dengan Al-Isti’lak ? 

 J: Terangkat/naiknya lidah kelangit-langit atas ketika huruf-huruf itu diucapkan 
   



9. S: Dalam surat an-nisak ayat 36 Allah memerinthkan untuk menyembahNya, tidak 
berbuat syirik, bernuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang 
miskin, tetangga, ibnu sabil dan hamba sahaya. Bacakan ayat dimaksud dengan 
lengkap!an-Nisak 36 

 J:  َوال تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َ َواْعبُدُوا َّللاَّ

اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر  اْلُجنُِب َوالصَّ

َ ال يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاال فَُخوًرا  السَّبِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنَّ َّللاَّ
10. S: Bacakan doa dari al-Qur'an yang terjemahnnya sebagaimana berikut ini! 
  Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada 

Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau 
tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, 
niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." (QS: Hud: 47) 

 J:  إِنِِّي أَُعوذُ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما َلْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوإاِلَّ تَْغِفْر ِلي َوتَْرَحْمنِي أَُكن ِ َربِّ

َن اْلَخاِسِرينَ   مِِّ
11. S: Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di 

dalamnya? 
إِلَى أَبِيُكْم فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ اْبنََك َسَرَق َوَما َشِهْدنَا إِال بَِما َعِلْمَنا َوَما اْرِجعُوا   

 ُكنَّا ِلْلغَْيِب َحافِِظينَ 
 J: Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya : Kembalilah kepada ayahmu dan 

katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami 
hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga 
(mengetahui) barang yang ghaib 

12. S: ماذا يسن لمن سمع المؤذن? 
 J:  ، يسن له أن يقول مثل قوله إال في حي على الصالة ، حي على الفالح

 . حول وال قوة إال باهلل ، ثم يدعو بما وردفيقول : ال 
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Kode : F.7 
1. S: Dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat melahirkan sifat-sifat yang mulia, seperti 

bersikap ramah dan bersyukur sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman 
ketika mendengar seekor semut yang memanggil teman-temannya. Coba anda 
bacakan ayat dimaksud! 

 J:  َم َضاِحًكا ِمْن ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت فَتَبَسَّ قَْوِلَها َوقَاَل َربِّ

َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك 

اِلِحينَ   الصَّ
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ِرِهمۡ  لَِّذينَ ٱى أَلَۡم تََر إِلَ     َخَرُجواْ ِمن ِديََٰ
 J:  ُ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذََر اْلَمْوِت فَقَاَل لَُهُم َّللاَّ

َ لَذُو َفْضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْشكُ   ُرونَ ُموتُوا ثُمَّ أَْحيَاُهْم إِنَّ َّللاَّ
3. S: Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia 
ذَِلَك بِأَنَّهُ َكاَنْت تَأِْتيِهْم ُرُسلُُهْم بِاْلَبيِِّنَاِت فَقَالُوا أَبََشٌر يَْهدُوَننَا فََكفَُروا َوتََولَّْوا   

ُ َغنِيٌّ َحِميدٌ  ُ َوَّللاَّ  َواْستَْغنَى َّللاَّ
 J: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-

Rasul mereka (membawa) keterangan-keterangan lalu mereka berkata: "Apakah 
manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?" lalu mereka ingkar dan 
berpaling; dan Allah tidak memerlukan (mereka). Dan Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji. 

4. S: Perhatikan hadits berikut ini! 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل إِنَّ    ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ َعْن النَّبِيِّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ

ُ َمْن  ْحَمِن فَقَاَل َّللاَّ ِحَم َشْجنَةٌ ِمْن الرَّ  َوَصلَِك َوَصْلتُهُ َوَمْن قََطعَِك َقَطْعتُهُ الرَّ
  Apa arti atau maksud dari: 
ْحَمنِ    ِحَم َشْجنَةٌ ِمْن الرَّ  إِنَّ الرَّ
 J: "Sesungguhnya penamaan rahim itu diambil dari (nama Allah) Ar Rahman, 

 
5. S: Siapakah yang meraih juara 1 pada cabang tahfizh 1 juz tilawah Putra pada MTQ 

Nasional ke 26 di Mataram dan dari provinsi manakah dia mewakili? 
 J: M.Khadafi dari Aceh 

 
6. S: Which Sahabah did not hesitate at all in believeing in Allah and Muhammad 

(salAllahu alayhi wasalam) as being the truth, but accepted wholeheartedly, purely 
and fully at once? 

 J: Abu Bakar 
 

7. S: Soal lagu 
 J: Benar/Salah 

 
8. S: Apa yang dimaksud dengan Al-Istifal ? 

 J: Tidak terangkatnya lidah kelangit-langit atas 



   
9. S: Shalat adalah tiang agama, mendirikan sholat sama dengan mendirikan agama dan 

meninggalkan sholat sama dengan merusak agama. Sholat juga harus di lakukan 
oleh keluarga kita, oleh sebab itu kita punya kewajiban untuk menyuruh keluarga kita 
untuk melakukan sholat, sedang akibat yang baik akan timbul dari orang-orang yang 
bertakwa. Bacakan ayat dimaksud.QS. Thaha: 132Thaha : 131-132 

 J:  َوال تَُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرةَ اْلَحَياةِ الدُّْنيَا ِلنَْفتِنَُهْم فِيِه

الةِ َواْصَطبِْر َعلَْيَها ال َنْسأَلَُك ِرْزًقا َوِرْزُق َربَِِّك َخْيٌر َوأَْبقَى.َوأُْمْر  أَْهلََك بِالصَّ

 نَْحُن نَْرُزقَُك َواْلعَاقِبَةُ ِللتَّْقَوى
10. S: Bacakan doa dari al-Qur'an yang terjemahnnya sebagaimana berikut ini! 
  Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 

memikulnya. Beri ma'aflah kami. ampunilah kami. dan rahmatilah kami. Engkaulah 
Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (QS. Al-Baqarah: 
286) 

 J:  ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَنَت َمْوالََنا بَّنَا َوالَ تَُحمِِّ

 فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 
11. S: Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di 

dalamnya? 
األَحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت  َرِبِّ قَْد آتَْيتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمْن تَأِْويلِ   

اِلِحينَ   َواألْرِض أَْنَت َوِليِِّي فِي الدُّْنَيا َواآلِخَرةِ تََوفَّنِي ُمْسِلًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ
 J: Nabi Yusuf pada akhir kisahnya yang dramatis bersama keluarganya dia bersyukur 

berdoa bahwa semua merupakan anugerah Allah berupa  sebahagian kerajaan dan  
mengetahui ta'bir mimpi. 

12. S: !بين وقت صالة الظهر 
 J: . من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال 
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1. S: Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan 

itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika 
suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas 
suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 
kepada kaum yang (mau) mengetahui.Begitulah Allah mengatur kehidupan manusia 
dalam surat Al_Baqarah:230; Bacakan ayat dimaksud! 

 J:  فَإِْن َطلَّقََها فَال تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعدُ َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ فَإِْن َطلَّقََها فَال ُجنَاَح

ِ يُبَيِِّنَُها ِلقَْوٍم َعلَْيِهَما أَْن يَتََراَجعَا إِْن َظنَّا أَْن يُقِ  ِ َوتِْلَك ُحدُودُ َّللاَّ يَما ُحدُودَ َّللاَّ

 يَْعلَُمونَ 
2. S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 
ِ أَْبتَِغي َحَكًما    أَفَغَْيَر َّللاَّ
 J:  أَْبتَِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي أَْنَزَل ِإلَْيُكُم اْلِكتَاَب ِ ُمفَصَّال َوالَِّذيَن آتَْينَاُهُم أَفَغَْيَر َّللاَّ

ٌل ِمْن َربَِِّك بِاْلَحِقِّ فَال تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرينَ   اْلِكتَاَب يَْعلَُموَن أَنَّهُ ُمنَزَّ
3. S: Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia 
وا ِإلَْيُكْم أَْيِديَُهْم َوأَْلِسَنتَُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا إِْن يَثْقَفُوُكْم يَُكونُوا لَُكْم أَْعدَاًء َويَْبُسطُ   

 لَْو تَْكفُُرونَ 
 J: Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu 

dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakiti (mu); dan 
mereka ingin supaya kamu (kembali) kafir. 

4. S: Perhatikan hadits berikut ini! 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ُ َعْنهُ قَاَل َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َّللاَّ

َ قَاَل إِذَا اْبتَلَْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبتَْيِه فََصبََر  ْضتُهُ ِمْنُهَما اْلَجنَّةَ يُِريدُ يَقُوُل إِنَّ َّللاَّ َعوَّ

 َعْينَْيهِ 
  Apa arti atau maksud dari: 
 إِذَا اْبتَلَْيُت َعْبِدي بَِحِبيبَتَْيهِ   
 J: Apabila Aku menguji hamba-Ku dengan penyakit pada kedua matanya, 

 
5. S: Siapakah yang meraih juara 1 pada cabang Tafsir Bahasa Inggris Putri pada MTQ 

Nasional ke 26 di Mataram?dan dari provinsi manakah dia mewakili? 
 J: Yusniar 

 
6. S: When was the city of Makkah gained and conquered by Muhammad (salAllahu alayhi 

wasalam)? 
 J: 8 year hijrah 

 
7. S: Soal lagu 
 J: Benar/Salah 

 
8. S: Apa yang dimaksud dengan litsawiyah? 



 J: Huruf-huruf yang keluar dari gusi 
   
9. S: Allah berfirman: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya 

Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu 
menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia 
berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu 
mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.Bacakan ayat 
dimaksud!Ali Imran 79 

 J:  ةَ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُوا ِعبَادًا ُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ َما َكاَن ِلبََشٍر أَْن يُْؤتَِيهُ َّللاَّ

ِ َولَِكْن ُكونُوا َربَّانِيِِّيَن ِبَما ُكْنتُْم تُعَِلُِّموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكْنتُْم  ِلي ِمْن دُوِن َّللاَّ

 تَْدُرُسونَ 
10. S: Bacakan doa dari al-Qur'an yang terjemahnnya sebagaimana berikut ini! 
  Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang 

berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah 
kami terhadap kaum yang kafir. (QS. Ali 'Imran: 147) 

 J:  ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِِّْت أَْقدَاَمنَا وانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم

 اْلَكافِِرينَ 
11. S: Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di 

dalamnya? 
ِ ِإال    قَاَل َسآِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن اْلَماِء قَاَل ال َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر َّللاَّ

 َمْن َرِحَم َوَحاَل بَْينَُهَما اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِينَ 
 J: Anak Nabi Nuh (Kan’an) menjawab ajakan Nabi Nuh, dia akan mencari perlindungan 

ke gunung yang dapat menyelamatkan dari air bah!" Nabi Nuh-pun berkata: "Tidak 
ada yang melindungi hari Ini dari azab Allah selain Allah (saja) yang Maha 
penyayang".  Namun gelombang air bah  menghalangi antara keduanya, dan  jadilah 
anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan 

12. S: بين وقت صالة المغرب! 
 J: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق األحمر 
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1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Dimanakah MTQ Nasional ke 27 diadakan dan tahun berapa? 
 J: Jawab.  Di Medan Sumatera Utara tahun 2018 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِِّك بَِمْجنُونٍ   
 J: al-Qalam/Nun 
5. S: Ahli waris: Suami, Ibu, dan dua orang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan 

228 juta, berapa rupiahkah bagian suami? 
 J: 57 juta 
6. S: What were the two main tribes living in Madinah when our Beloved Prophet 

mirgrated from Makkah to Madinah? 
 J: Aus and khazraj 

 
7. S: Ahli waris: Ibu, paman, dan 2 orang  saudara laki-laki seibu. Harta yang 

ditinggalkan 78 juta, berapa rupiahkah bagian seorang sadara seibu? 
 J: 13 Juta 

 
8. S: Dimanakah kumpulan al-Qur'an disimpan sepeninggal khalifah Abu Bakar? 

 J: Di rumah Hafsah 
 

9. S:  من كاتب الصلح ألهل بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي

 هللا عنه؟
 J: أبي بن كعب 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
والمقابلةالمختار في حساب الجبر     
  di bidang matematika 
 J: Muhammad Bin Musa al-Khawarizmi 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.2 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Dimanakah STQ Nasional ke 25 diadakan dan tahun berapa? 
 J: Jawab.  Di Pontianak kalimantan Barat tahun 2019 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
ِ ِذي اْلَمعَاِرجِ      ِمَن َّللاَّ
 J: al-Ma'arij 
5. S: Ahli waris: Suami, Ibu, dan Seorang saudara laki-laki sekandung. Harta yang 

ditinggalkan 87 juta, berapa rupiahkah bagian ibu? 
 J: 29 Juta 
6. S: Who is the first martyr (Syaheed) in Islam? 
 J: Sumayyah 

 
7. S: Ahli waris: anak laki,ibu paman, dan 2 orang  saudara laki-laki seibu. Harta 

yang ditinggalkan 78 juta, berapa rupiahkah bagian seorang sadara seibu? 
 J: Terhijab 

 
8. S: Siapakah anak Nabi Muhammad yang sulung atau paling tua? 

 J: Zainab 
 

9. S:  هللا المسلول؟من الصحابي الملقب بسيف 
 J: خالد بن الوليد 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 الشفاء  
  di bidang kedokteran 
 J: Ibnu Sina 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.3 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapakah nama qari yang menjadi juara 1 golongan Dewasa Putra pada MTQ 

Nasional ke 27 di Medan Sumatera Utara dan darimana asalnya? 
 J: Jawab.  Heri Kuswanto dari DKI Jakarta 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
اَمةِ      َوال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
 J: al-Qiyamah 
5. S: Ahli waris: Ibu, seorang anak perempuan dan dua saudara laki-laki sekandung. 

Harta yang ditinggalkan 84 juta, berapa rupiahkah bagian seorang saudara laki-
laki kandung? 

 J: 14 juta 
6. S: Who took care of our Holy Prophet Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, when he lost 

his mother ? 
 J: His grandfather Hadhrat Abdul Mut’talib 

 
7. S: Ahli waris: Suami,seorang  saudari perempuan kandung dan paman. Harta 

yang ditinggalkan 78 juta, berapa rupiahkah bagian seorang saudari perempuan 
kandung? 

 J: 39 Juta 
 

8. S: Siapakah anak Nabi Muhammad yang kawin dengan Ali Bin Abi Thalib? 

 J: Fatimah 
 

9. S:  بحارس النبي ؟من الصحابي الملقب 
 J: سعد بن أبي وقاص 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 تهافت الفالسفة  
  di bidang kalam? 
 J: al-Ghazali 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.4 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapakah nama qariah yang menjadi juara 1 golongan Dewasa Putri pada MTQ 

Nasional ke 27 di Medan Sumatera Utara dan darimana asalnya? 
 J: Jawab.  Wardatun Nisa hasan  dari Papua Barat 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  فَاْلعَاِصفَاِت َعْصفًا  
 J: al-Mursalat 
5. S: Ahli waris: Ibu, seorang saudari perempuan kandung dan paman. Harta yang 

ditinggalkan 150 juta, berapa rupiahkah bagian ibu? 
 J: 50 Juta 
6. S: What is the old name of Madinah-tul-Munawarah? 
 J: Yasrib 

 
7. S: Ahli waris: Suami,seorang  saudari perempuan kandung dan paman. Harta 

yang ditinggalkan 78 juta, berapa rupiahkah bagian seorang paman? 
 J: 0 

 
8. S: Siapakah anak Nabi Muhammad yang dikawinkan dengan Usman Bin Affan>? 

 J: Ruqayyah dan Ummi Kalsum 
 

9. S: من الصحابي الملقب بأمين هذه األمة؟ 
 J: أبو عبيدة بن الجراح 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 السر المكنون  
  di bidang kimia? 
 J: Jabir Bin Hayyan 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.5 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapakah nama qari yang menjadi juara 1 golongan Dewasa Putra pada STQ 

Nasional ke 25 di Pontianak Kalimantan Barat dan darimana asalnya? 
 J: Jawab.  Mustafa Jamaluddin dari Jawa Barat 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  بِِه َحبًّا َوَنبَاتًاِلنُْخِرَج   
 J: an-Naba' 
5. S: Ahli waris: Ibu, seorang saudari perempuan seayah dan paman. Harta yang 

ditinggalkan 300 juta, berapa rupiahkah bagian paman? 
 J: 50 Juta 
6. S: What is the name of the youngest daughter of our Holy Prophet Sallallahu 

‘Alaihi Wa Sallam? 
 J: Sayyidatina Fatima Rady Allahu Ta’ala Anha 

 
7. S: Ahli waris: seorang Isteri, Ibu,ayah, dua orang anak perempuan dan 2 anak laki-

laki. Harta yang ditinggalkan 168 juta, berapa rupiahkah bagian seorang isteri? 
 J: 21 Juta 

 
8. S: Siapakah anak Nabi Muhammad yang bergelar zatul hijratain? 

 J: Ruqayyah 
 

9. S: من الصحابي المشهور بحكيم هذه األمة؟ 
 J: أبو الدرداء عويمر بن زيد 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 الخمائر  
  di bidang Kimia? 
 J: Jabir Bin Hayyan 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.6 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapakah nama qariah yang menjadi juara 1 golongan Dewasa Putri pada STQ 

Nasional ke 25 di Pontianak Kalimantan Barat dan darimana asalnya? 
 J: Jawab.  Annisaul Malikha dari Sumatera Barat 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  َزْجَرةٌ َواِحدَةٌ فَإِنََّما ِهَي   
 J: an-Nazi'at 
5. S: Ahli waris: ayah, Ibu, empat orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. 

Harta yang ditinggalkan 174 juta, berapa rupiahkah bagian seorang laki-laki? 
 J: 29 juta 
6. S: In technology we know about Iron or Steel. Actually, this is the name of a surah 

in the Holy Qur-an. What the name of this surah? 
 J: Surah Al Hadiid 

 
7. S: Ahli waris: seorang Isteri, Ibu,ayah dan 2 anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan 

144juta, berapa rupiahkah bagian seorang anak laki-laki? 
 J: 39 Juta 

 
8. S: Siapakah Ibu dari Fatimah Binti Muhammad? 

 J: Khadijah 
 

9. S: من الصحابي المشهور بأعلم األمة بالحالل و الحرام؟ 
 J: معاذ بن جبل 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 الموسيق الكبير  
  di bidang musik? 
 J: Muhammad Bin Tarkhan Abu Nashr Al-Farabi 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.7 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapakah nama Mufassir Provinsi Aceh yang menjadi Juara 1 Golongan Tafsir 

Bahasa Arab pada MTQ Nasional ke 27 di Medan Sumatera Utara? 
 J: Jawab. M. Ikram Abdul Aziz 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  يَْوَمئٍِذ َواِجفَةٌ قُلُوٌب   
 J: an-Nazi'at 
5. S: Ahli waris: suami, Ibu,ayah, dua orang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. 

Harta yang ditinggalkan 108 juta, berapa rupiahkah bagian seorang anak laki-
laki? 

 J: 15 juta 
6. S: During the life of Rasulullah SAW, There are two Battles .What is the Batlle 

called that was not leaded by the Prophet but Sahabah instead? 
 J: Sariyyah 

 
7. S: Ahli waris: seorang Isteri, Ibu,ayah, seorang anak perempuan dan 2 orang cucu 

perempuan. Harta yang ditinggalkan 96juta, berapa rupiahkah bagian seorang 
cucu perempuan? 

 J: 2 juta 
 

8. S: Siapakah anak Nabi dari isterinya Mariah al-Qibthiyyah? 

 J: Ibrahim 
 

9. S: من الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ 
 J: زيد بن حارثة 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
األخالقتهذيب     
  di bidang psikologi/akhlaq? 
 J: Ibnu Miskawaih/Abu Ali al-KhazinAhmad Muhammad Bin Yak'qub bin 

Miskawaih 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.8 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Provinsi Manakah yang menjadi Juara Umum pada MTQ Nasional ke 27 di 

Medan Sumatera Utara? 
 J: Jawab.  DKI Jakarta 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  ال يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغًوا َوال ِكذَّابًا  
 J: an-Naba' 
5. S: Ahli waris: Suami, seorang anak perempuan dan Paman . Harta yang 

ditinggalkan 148 Juta, berapa rupiahkah bagian paman? 
 J: 37 juta 
6. S: In the Holy Qur-an, there is a surah named Fushilat. Actually this surah has 

another name. What is another name of this surah? 
 J: Surah Haa Miim As Sajadah 

 
7. S: Ahli waris:suami, paman dan seorang nenek. Harta yang ditinggalkan 84 juta, 

berapa rupiahkah bagian paman? 
 J: 28 Juta 

 
8. S: Siapakah yang meninggal dari anak Nabi Muhammad sehingga orang Quraisy 

mengejeknya dengan sebutan al-abtar atau terputus? 
 J: Qasim 

 
9. S: من الصحابي الملقب بأبي المساكين؟ 
 J: جعفر بن أبي طالب 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 معجم البلدان  
  di bidang geografi? 
 J: Yaqut bin Abdullah al-Hamawi 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.9 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Provinsi Manakah yang menjadi Juara Umum pada STQ Nasional ke 25 di 

Pontianak Kalimantan Barat? 
 J: Jawab.  DKI Jakarta 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  ثُمَّ َشقَْقنَا األْرَض َشقًّا  
 J: Abasa 
5. S: Ahli waris: Ibu, seorang anak perempuan dan dua orang saudari perempuan 

sekandung. Harta yang ditinggalkan 84 juta, berapa rupiahkah bagian seorang 
saudari perempuan kandung? 

 J: 28 Juta 
6. S: In the Holy Qur-an, there is the Surah telling much about Prophet Suleiman AS 

cimunicating with the ants, What is the name of that Surah? 
 J: Surah An-Naml 

 
7. S: Ahli waris: Ibu, dan seorang saudara laki-laki kandung. Harta yang ditinggalkan 

270 juta, berapa rupiahkah bagian ibu? 
 J: 90 Juta 

 
8. S: Siapakah putri Rasulullah yang paling bungsu? 

 J: Fatimah 
 

9. S: من الصحابي الملقب بأمير األمراء؟ 
 J: أبو عبيدة بن الجراح 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 كتاب تشريح القانون  
  di bidang kedokteran? 
 J: Abul Hasan Ali an-Nafisy/AN-Nafisy 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.10 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapa nama peserta Provinsi Aceh yang menjadi Juara 1 golongan Hafalan 100 

Hadits dengn Sanad pada  STQ Nasional ke 25 di Pontianak Kalimantan Barat? 
 J: Jawab. Muhammad Akram Zaky 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
ةٍ ِعْندَ ِذي اْلعَْرِش َمِكينٍ ِذي      قُوَّ
 J: at-Takwir 
5. S: Ahli waris: Ayah, seorang anak perempuan dan ibu. Harta yang ditinggalkan 

216 juta, berapa rupiahkah bagian ayah? 
 J: 72 juta 
6. S: Who was the son of Prophet Zakaria that becomes a Prophet too? 
 J: Prophet Yahya 

 
7. S: Ahli waris: ayah, dua orang anak perempuan dan seorang saudari perempuan 

kandung. Harta yang ditinggalkan 105 juta, berapa rupiahkah bagian ayah? 
 J: 35 Juta 

 
8. S: Siapakah anak Rasulullah yang dikenal dengan gelar ath-thayyib dan aththahir? 

 J: Abdullah 
 

9. S: من الصحابي الذي هو صاحب سر النبي صلى هللا عليه وسلم؟ 
 J: حذيفة بن اليمان 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 تدبير المتواحد  
  di bidang filasafat? 
 J: Ibnu Bajjah 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.11 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Pada  MTQ Nasional ke 27 di Medan Sumatera Utara, disamping menjadi juara 

1 Golongan Tafsir Bahasa Arab Putra, provinsi Aceh juga menjadi juara 1 pada 
cabang dan golongan apa? 

 J: Jawab. Syarhil Quran Putri 
 

4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  ِكَراًما َكاتِبِينَ   
 J: al-Infithar 
5. S: Ahli waris: Ibu, dua orang anak perempuan dan seorang saudari perempuan 

kandung. Harta yang ditinggalkan 270 juta, berapa rupiahkah bagian seorang 
saudari perempuan kandung? 

 J: 45 juta 
6. S: As A Prophet that has a Critical and Rational Thought, Prophet Musa receives a 

wahyu from Allah SWT that he has to study with someone who got the 
knowledge from Allah SWT. 

 J: Khidhir AS 
 

7. S: Ahli waris: isteri, seorang anak perempuan dan Paman. Harta yang ditinggalkan 
136 Juta, berapa rupiahkah bagian paman? 

 J: 51 juta 
 

8. S: Siapakah ibunya Ruqayyah , anak Nabi? 

 J: Khadijah 
 

9. S:  من راوي السنة ومحدث الصحابة الكرام وهو الذي أكثر الرواية

 حديثا من رسول هللا؟
 J: أبو هريرة 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 كتاب أصول الفلك  
  di bidang astronomi? 
 J: al-Farghaniy 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.12 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapakah nama qari indonesia yang menjadi Juara 1 MTQ Internasional di 

Istanbul Turky pada tahun 2019? 
 J: Jawab.  Syamsuri Firdaus 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْسنِيمٍ   
 J: al-Muthaffifin 
5. S: Ahli waris: Ibu, dua orang anak perempuan dan paman. Harta yang ditinggalkan 

102 juta, berapa rupiahkah bagian seorang anak perempuan? 
 J: 34 Juta 
6. S: What is the name of the youngest daughter of our Holy Prophet Muhammad 

peace be upon him? 
 J: Fatima Rady Allahu Ta’ala Anha 

 
7. S: Ahli waris: isteri, seorang anak perempuan dan 2 orang cucu laki-laki. Harta 

yang ditinggalkan 112 Juta, berapa rupiahkah bagian seorang cucu laki-laki? 
 J: 21 Juta 

 
8. S: Siapakah Rasul Allah yang mempunyai gelar Kalimullah? 

 J: Musa AS 
 

9. S: من الصحابي الملقب بسيد الشعراء؟ 
 J: عبد هللا بن رواحة 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 فيما يحتاج إليه الكتاب واألمم من علم الحساب  
  di bidang matematika? 
 J: Abul Wafa al-Buzajani 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.13 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapakah nama qari indonesia yang menjadi Juara MTQ 1 Internasional di Iran 

pada tahun 2019? 
 J: Jawab.  Salman Amrillah 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
َب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يَْفعَلُونَ      َهْل ثُِوِّ
 J: al-Muthaffifin 
5. S: Ahli waris: suami, ayah,Ibu dan 4 anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan 144 

juta, berapa rupiahkah bagian seorang anak laki-laki? 
 J: 15 juta 
6. S: Which member of our Holy Prophet’s family passed away very soon after him? 
 J: Fatima Rady Allahu Ta’ala Anha 

 
7. S: Ahli waris: isteri, dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Harta 

yang ditinggalkan 112 Juta, berapa rupiahkah bagian seorang anak 
perempuan? 

 J: 24,5 juta 
 

8. S: Siapakah Rasul Allah yang mempunyai gelar Najiyyullah? 

 J: Nabi Nuh AS 
 

9. S: من هو حامل لواء المسلمين يوم بدر؟ 
 J: مصعب بن عمير 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 كتاب المنصور  
  di bidang kedoteran? 
 J: Abul Qasim Az-Zahrawi/Abucasis 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.14 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapakah nama qari indonesia yang menjadi Juara MTQ 1 Internasional di 

Istanbul Turky pada tahun 2016? 
 J: Jawab.  Zainal Abidin 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  لَتَْرَكبُنَّ َطبَقًا َعْن َطبَقٍ   
 J: al-Insyiqaq 
5. S: Ahli waris:suami, paman dan seorang nenek. Harta yang ditinggalkan 96 juta, 

berapa rupiahkah bagian nenek? 
 J: 16 juta 
6. S: What is the name of our holy Prophets’ wife who was never married before? 
 J: Aisyah 

 
7. S: Ahli waris: dua orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Harta yang 

ditinggalkan 228 Juta, berapa rupiahkah bagian seorang  anak laki-laki? 
 J: 76 Juta 

 
8. S: Apa nama kaum Nabi Yunus AS? 

 J: Kaum Ninawa 
 

9. S: من الصحابي الذي لقب بيوسف هذه األمة؟ 
 J: جرير بن عبد هللا 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 كتاب المناظر  
  di bidang optik? 
 J: Ibnu Haitsam 



Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 
Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) 
Provinsi Aceh – Pidie Tahun 2019 
 
Paket  : Rebutan  
Kode : R.15 
1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapakah nama qari indonesia yang menjadi Juara 1 MTQ Internasional di 

Istanbul Turky pada tahun 2015? 
 J: Jawab. Takdir Feriza 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجيدُ   
 J: al-Buruj 
5. S: Ahli waris: Ibu, dua orang anak perempuan dan dua orang cucu perempuan dan 

seorang cucu laki-laki. Harta yang ditinggalkan 240 juta, berapa rupiahkah 
bagian seorang cucu laki-laki? 

 J: 20 Juta 
6. S: What is the name of uncle of our Holy Prophet Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam who 

was martyred in the Battle of Uhud? 
 J: Hamzah 

 
7. S: Ahli waris: ibu, paman, seorang  saudara laki-laki seibu dan seorang saudara 

laki-laki kandung. Harta yang ditinggalkan 144 juta, berapa rupiahkah bagian 
ibu? 

 J: 24 Juta 
 

8. S: Siapakah nama anak Nabi Nuh AS yang menolak dakwahnya? 

 J: Kana'an 
 

9. S:  من الصحابي الذي يشبه النبي صلى هللا عليه وسلم في الَخلق و

 الُخلُق؟
 J: جعفر بن أبي طالب 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 الجامع ألشتات النبات  
  di bidang biologi? 
 J: al-Idrisi 
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1. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
2. S: Fathurrahman 
 J: Benar/Salah 
3. S: Siapakah nama qari yang menjadi Juara 1 golongan Remaja Putra pada MTQ 

nasional ke 27 di Medan Sumatera Utara dan dari provinsi mana ia berasal? 
 J: Jawab.  Muhammad Rizqon dari Kalimantan Selatan 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  اْلَجِحيُم ُسِعَِّرتْ َوإِذَا   
 J: at-Takwir 
5. S: Ahli waris: Ibu, paman, dan 2 orang  saudara laki-laki seibu. Harta yang 

ditinggalkan 78 juta, berapa rupiahkah bagian paman? 
 J: 39 Juta 
6. S: What was the age of our Holy Prophet Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam when he 

received first revelation from Allah Ta'ala? 
 J: 40 years old 

 
7. S: Ahli waris: ibu, seorang  saudari perempuan kandung dan seorang anak 

perempuan. Harta yang ditinggalkan 102 juta, berapa rupiahkah bagian seorang 
saudari perempuan kandung? 

 J: 34 juta 
 

8. S: Soal lagu 

 J: Benar/salah 
 

9. S: من الصحابي الذي رأى رؤيا األذان؟ 
 J: عبد هللا بن زيد 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 حي بن يقظان  
  di bidang filsafat? 
 J: Ibnu Thufail 
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1. S:  َزَعَم الَِّذيَن َكفَُروا أَْن لَْن يُْبعَثُوا قُْل بَلَى َوَربِِّي لَتُْبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمْلتُْم

 ِ  يَِسيرٌ َوذَِلَك َعلَى َّللاَّ
 J: at-Taghabun : 7 
2. S:  يَا أُوِلي األْلبَاِب الَِّذيَن آَمنُوا قَْد أَْنَزَل َ ُ لَُهْم َعذَابًا َشِديدًا فَاتَّقُوا َّللاَّ أََعدَّ َّللاَّ

ُ إِلَْيُكْم ِذْكًرا  َّللاَّ
 J: at-Thalaq : 10 
3. S: Dimanakah berlangsungnya STQ Nasional ke 24 tahun 2017? 
 J: Di Tarakan Kalimantan Utara 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
ْجعِ      َوالسََّماِء ذَاِت الرَّ
 J: at-thariq 
5. S: Ahli waris: Suami, Ibu, dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. 

Harta yang ditinggalkan 288 juta, berapa rupiahkah bagian seorang anak laki-
laki? 

 J: 42 juta 
6. S: There are several thawafs that can be perforned during the Hajj and Umrah. 

What do you call a thawaf that is performed by those not residing in Mecca once 
they arrive at the Holy City. 

 J: Ṭawāf al-Qudūm ("arrival ṭawāf") 
 

7. S: Ahli waris: Ibu, paman,seorang saudara perempuan seibu dan seorang  
saudara laki-laki seibu. Harta yang ditinggalkan 102 juta, berapa rupiahkah 
bagian paman? 

 J: 51 juta 
 

8. S: Soal lagu 

 J: Benar/salah 
 

9. S:  من الصحابي الذي اشتهى النبي صلى هللا عليه وسلم أن يسمع منه

 القرآن؟
 J: عبد هللا بن مسعود 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 نهاية الطلب  
  di bidang kimia? 
 J: Izzuddin al-Jaldaki 
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1. S:  َوإِْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم ِإلَى اْلُكفَّاِر فَعَاقَْبتُْم فَآتُوا الَِّذيَن ذََهبَْت

 أَْنفَقُواأَْزَواُجُهْم ِمثَْل َما 
 J: al-Mumtahanah : 11 
2. S:  ِ  لَْو أَْنَزْلنَا َهذَا اْلقُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََرأَْيتَهُ َخاِشعًا ُمتََصِدًِّعا ِمْن َخْشيَِة َّللاَّ
 J: al-Hasyr : 21 
3. S: Siapa dan dari provinsi manakah berasal qari yang menjadi Juara 1 golongan 

Dewasa Putra pada STQ nasional ke 24 tahun 2017 l? 
 J: H. Awaluddin dari Kepulauan Riau 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  َكالَّ الَ َوَزرَ   
 J: al-Qiyamah 
5. S: Ahli waris: Suami, seorang cucu perempuan dan dua orang saudari perempuan 

kandung. Harta yang ditinggalkan 104 juta, berapa rupiahkah bagian seorang 
saudari perempuan kandung? 

 J: 13 Juta 
6. S: Which companion of the Prophet Muhammad (PBUH) is called “The Possessor 

of Two Lights”? 
 J: Usman Bin Affan 

 
7. S: Ahli waris: Ibu, dua orang saudara laki-laki kandung dan paman. Harta yang 

ditinggalkan 216 juta, berapa rupiahkah bagian seorang saudara laki-laki 
kandung? 

 J: 90 Juta 
 

8. S: Soal lagu 

 J: Benar/salah 
 

9. S:  أحد ملوك الحبشة .عاصر دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم وهاجر

إليه المسلمون فأكرم وفادتهم وأقاموا عنده في سالم وأمان.ثم دعاه 

النبي إلى اْلسالم فأسلم ومات سنة تسع للهجرة وصلى عليه النبي 

 صالة الغائب. من هذا الرجل؟
 J: )النجاشي )أصحمة 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 الرحلة  
  di bidang geografi? 
 J: Ibnu Bathuthah 
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1. S:  قَْرًضا َ ِدِّقَاِت َوأَْقَرُضوا َّللاَّ ِدِّقِيَن َواْلُمصَّ َحَسنًا يَُضاَعُف لَُهْم َولَُهْم إِنَّ اْلُمصَّ

 أَْجٌر َكِريمٌ 
 J: al-Hadid : 18 
2. S: ال يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغًوا َوال تَأْثِيًما 
 J: al-Waqi'ah : 25 
3. S: Siapa dan dari provinsi manakah berasal qari yang menjadi Juara 1 golongan 

Dewasa Putri pada STQ nasional ke 24 tahun 2017 l? 
 J: Kamisatudhdhuha dari DKI Jakarta 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَانِ   
 J: ar-Rahman 
5. S: Ahli waris: Ayah, dua orang anak perempuan dan ibu. Harta yang ditinggalkan 

162 juta, berapa rupiahkah bagian ayah? 
 J: 27 juta 
6. S: The Islamic year is based on the 12 months of the lunar calendar, not the solar 

calendar. What is the name of the last month in the Islamic calendar? 
 J: Zulhijjah 

 
7. S: Ahli waris: Ibu, dua orang anak perempuan dan dua orang saudara laki-laki 

kandung. Harta yang ditinggalkan 114 juta, berapa rupiahkah bagian seorang 
saudara laki-laki sekandung? 

 J: 9,5 Juta 
 

8. S: Soal lagu 

 J: Benar/salah 
 

9. S:  الشيخان؟من مؤلف كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتتفق عليه 
 J: محمد فؤاد عبد الباقي 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 حياة الحيوان الكبرى  
  di bidang biologi? 
 J: ad-Dumairi 
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1. S:  َُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرون ُ ِ بِأَْفَواِهِهْم َوَّللاَّ  يُِريدُوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر َّللاَّ
 J: ash-Shaf : 8 
2. S:  َجانٌّ فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم َيْطِمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َوال 
 J: ar-Rahman :56 
3. S: Berada di peringkat  berapakah Provinsi Aceh pada MTQ Nasional ke 27 tahun 

2018 ? 
 J: ke 7 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
ُ َربُّ اْلعَالَِمينَ      َوَما تََشاُءوَن إاِل أَْن يََشاَء َّللاَّ
 J: at-Takwir 
5. S: Ahli waris: ibu dan seorang  saudara laki-laki kandung. Harta yang ditinggalkan 

117 juta, berapa rupiahkah bagian ibu? 
 J: 39 juta 
6. S: How old was Mohammed sallallaahu alaehe wasallam when his mother died? 
 J: 6 years old 

 
7. S: Ahli waris: isteri, paman dan seorang cucu perempuan. Harta yang ditinggalkan 

216 juta, berapa rupiahkah bagian isteri? 
 J: 27 Juta 

 
8. S: Soal lagu 

 J: Benar/salah 
 

9. S: ماهي السورة في القران الكريم التي ختمت باسم نبيين؟ 
 J: سورة األعلى 
10. S: Siapakah yang menulis kitab 
 العائج الكبير الحكيمي  
  di bidang astronomi? 
 J: Ibnu Yunus 
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1. S:  ِفينَِة َخَرقََها قَاَل أََخَرْقتََها ِلتُْغِرَق أَْهلََها لَقَدْ ِجئَْت فَاْنَطلَقَا َحتَّى إِذَا َرِكبَا ِفي السَّ

 َشْيئًا إِْمًرا
 J: al-Kahf : 71 
2. S:  َونَُمِكَِّن لَُهْم فِي األْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُودَُهَما ِمْنُهْم َما

 يَْحذَُرونَ َكانُوا 
 J: al-Qashash : 6 
3. S: Siapakan mufassirah Bahasa Arab dari Aceh yang berhasil meriah Juara 1 

pada STQHN tahun 2019? 
 J: Mauliza Juliantika 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
ا َرأَى قَِميَصهُ قُدَّ ِمْن دُبُرٍ      قَاَل إِنَّهُ ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيمٌ  فَلَمَّ
 J: Surat Yusuf 
5. S: Ahli waris: Suami dan  Ibu, harta yang ditinggalkan Rp. 3.500.000, berapa 

rupiahkah bagian ibu? 
 J: 1,750,000 
6. S: Her life is proof that a woman can be far more learned than men and that she 

can be the teacher of scholars and experts. Her life is also proof that a woman 
can exert influence over men and women and provide them with inspiration and 
leadership.She became 

 J: Aisyah Binti Abu Bakar 
 

7. S: Ahli waris: paman,seorang saudari perempuan sekandung dan seorang cucu 
perempuan. Harta yang ditinggalkan 60 juta, berapa rupiahkah bagian paman? 

 J: Terhijab 
 

8. S: Soal lagu 

 J: Benar/salah 
 

9. S:  ِة الُمتََكلِِِّميَن، َواَزَن بَيَن أَِدلَِّة الفُقََهاِء َوآَراِء الُمعتَِزلَِة، يُنَسُب إَِليِه ِمن أَئِمَّ

اِْلبَانَةُ َعن “َمذَهُب األََشاِعَرِة، أَلََّف َحَواِلي تِسعَِة ُكتٍُب، ِمن ُمَؤلَّفَاتِِه 

يَانَِة.   “أُُصوِل الدِِّ
 J:  ُّأَبُو الَحَسِن األَشعَِري 
10. S: Siapakah sahabat Rasul yang digelari 
 غسيل المالئكة  
  Hanzhalah Bin Abi Amir 
 J:  
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1. S:  َعِليمٍ َوإِنََّك لَتُلَقَّى اْلقُْرآَن ِمْن لَدُْن َحِكيٍم 
 J: an-Naml : 6 
2. S: ْرنَاُهْم تَْدِميًرا  فَقُْلنَا اْذَهبَا إِلَى اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآَياتِنَا َفدَمَّ
 J: al-Furqan : 36 
3. S: Berada di peringkat  berapakah Provinsi Aceh pada STQ Nasional ke 24 tahun 

2019 ? 
 J: Peringkatan 6 

 
4. S: Terdapat dalam surat apakah ayat berikut ini! 
  نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك َنبَأَُهْم بِاْلَحِقِّ إِنَُّهْم فِتْيَةٌ آَمنُوا بَِربِِِّهْم َوِزْدنَاُهْم ُهدًى  
 J: Surat al-Kahf 
5. S: Suami dan dua orang saudari perempuan kandung, harta yang ditinggalkan 98 

juta. Berapa rupiahkah bagian seorang saudari perempuan kandung? 
 J: 28.000.000 Juta 
6. S: Her husband, Zubayr ibn al-Awwam, was one of the special personal aides of 

the Prophet. Her son, Abdullah ibn az-Zubayr, became well known for his 
incorruptibility and his unswerving devotion to Truth. Her father  was a close 
friend of the Prophet Muhamm 

 J: Asma Binti Abu Bakar 
 

7. S: Ahli waris: 4 orang isteri, paman, dan seorang cucu perempuan. Harta yang 
ditinggalkan 232 juta, berapa rupiahkah bagian seorang isteri? 

 J: 7,2500,000 
 

8. S: Soal lagu 

 J: Benar/salah 
 

9. S:  لُقَِِّب ِب ،ِ ِة الَمذَهِب الَحنبَِليِّ ، ِمن أَئِمَّ نَِّة َوإَِماِم “فَِقيهٌ َعَربِيٌّ ُمحيِي السُّ

الفَتَاَوى. “، لَهُ أَكثَُر ِمن َخمِس ُمَؤلَّفَاٍت ِمن أَشَهِرَها ِكتَاُب ”الُمجتَِهِدينَ 

“ 
 J:  َاِبُن تَيِميَة 
10. S: Siapakah sahabat Rasul yang digelari 
 أعلم األمة بالفرائض  
  Zaid Bin Tsabit 
 J:  

 

 


