
AQIDAH - Soal Penyisihan (68 Soal) 
 

 

1. Sebutkan 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat berdasarkan surat 
At-Taubah [9] ayat 60! 

1. Faqir, 2. Miskin, 3. Amilin, 4. 
Muallaf, 5. Orang yang 
memerdekaan budak, 6. Orang 
yang berhutang, 7. Sabilillah, dan 
8. Ibnu Sabil. 

 
2. Rasulullah sebagai utusan Allah yang terakhir mengemban lima tugas 

sebagaimana dinyatakan dalam al-Qu’an, yaitu sebagai saksi, pembawa 
kabar gembira , pemberi peringatan, penyeru ke jalan Allah dan sebagai 
pelita yang menerangi kegelapan. Sebutkan ayat yang dimaksud dalam Al-
Aḥzāb [33]: 45-46 tersebut! 
 

يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهدًا َوُمبَِشًّرا َونَِذيًرا
ِ بِإِْذنِِه َوِسَراًجا ُمنِيًرا (٤٥( َّ  )٤٦)َودَاِعيًا إِلَى 

3. Pada saat seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah tentang akhlak 
Rasulullah saw, maka Aisyah menjawab dengan jawaban yang sangat 
singkat. Apa/akhlak Rasulullah sebagaimana yang disebutkan Aisyah? 
 

Akhlak Rasulullah adalah al-Quran  

4. Islam sangat menghargai kehidupan dan nyawa manusia, hingga al-Quran 
mengingatkan manusia bahwa orang yang membunuh satu jiwa tanpa sebab 
yang dibenarkan, maka ia seperti membunuh seluruh manusia dalam Q.S. al-
Mā'idah [5]: 32. Sebutkan ayatnya! 
 

َل ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتَ 
نَْفًسا بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األْرِض فََكأَنََّما قَتََل 

النَّاَس َجِميعًا َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس 
َجِميعًا َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ َكثِيًرا 

 )٣٢ِرفُوَن (ِمْنُهْم بَْعدَ ذَِلَك فِي األْرِض لَُمسْ 
5. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur semenjak Rasulullah berada 

di Mekkah hingga beliau berhijrah dan bermukim di Madinah, keseluruhan 
suratnya terdiri dari 114 surat. Sebutkan berapa banyak surat yang turun di 
Mekkah dan yang turun di Madinah! 
 

Makkiyyah = 86 surat, 
Madaniyyah = 28 surat 

6. Di Indonesia dikenal ada istilah Islam Abangan menurut Cliffort Geertz yang 
digunakan terhadap sebagian penduduk Islam di Jawa. Apa maksud dari 
istilah tersebut ? 

Orang-orang Islam yang kurang 
mematuhi ajaran-ajaran Islam. 
Cara hidup mereka merupakan 
perpaduan unsur-unsur Islam, 
Hindu, Budha, dan berbagai 
kepercayaan lainnya 

7. 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 dalam QS. Aṣ-Ṣaf: [61]: 2-3 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما ال تَْفعَلُوَن 
ِ أَْن تَقُولُوا َما ال تَفْ ٢( َّ عَلُوَن )َكبَُر َمْقتًا ِعْندَ 
)٣( 

8. Makna hijrah bukan hanya berpindah secara fisik dari satu tempat ke tempat 
lain sebagaimana dicontohkan Rasulullah berpindah dari Mekkah ke 
Madinah, namun juga hijrah secara spiritual. Apakah yang dimaksud dengan 
hijrah secara spiritual, sebutkan salah satu contohnya! 
 

Hijrah dari budaya jahiliyah 
kepada budaya Islam 
Hijrah dari kemusyrikan menjadi 
seorang muslim 
Hijrah dari akhlaq mazmumah 
kepada akhlak mahmudah 

9. 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 potongan ayat yang berkaitan dengan hal tersebut  dalam Surah Al-
Ḥujurat [49]: 13 
 

ْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُ 
َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم 

َ َعِليٌم َخبِيٌر ( َّ ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ  َّ  )١٣ِعْندَ 



10. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus mendukung upaya 
pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dan mengantisipasi 
berbagai ancaman dari dalam maupun luar. Bacakan potongan ayat yang 
mengharuskan kita mempersiapkan kekuatan dalam rangka mengantisipasi 
berbagai ancaman musuh dalam Q.S. Al-Anfal [8]: 60! 
 

ةٍ َوِمْن ِربَاِط َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ
ُكْم َوآَخِريَن  ِ َوَعدُوَّ َّ اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعدُوَّ 

ُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُْنِفقُوا ِمْن  َّ ِمْن دُونِِهْم ال تَْعلَُمونَُهُم 
ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم ال تُْظلَُمو َّ َن َشْيٍء فِي َسبِيِل 

)٦٠( 

11. Al-Quran mengajarkan manusia untuk menegakkan keadilan kepada siapapun, 
bahwa penegakkan keadilan membawa kepada sikap taqwa, yaitu takut untuk 
tidak mengikuti ajaran Allah dan melanggar perintahnya. Ini karena bentuk 
pembelotan tersebut pada gilirannya perlahan akan membawa dampak negatif 
bagi tatanan kehidupan sosial, seperti ketidakpatuhan terhadap hukum dan 
memicu konflik sosial. Bacakan ajaran tersebut yang terdapat dalam Q.S. al-
Maidah [5]: 8. 
 

ِ ُشَهدَاَء يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ  َّ ِ اِميَن 
بِاْلِقْسِط َوال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَال تَْعِدلُوا 
َ َخبِيٌر  َّ َ إِنَّ  َّ اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّقُوا 

 )٨بَِما تَْعَملُوَن (

12. Manusia diajarkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib dalam 
Q.S.  al-Baqarah [2]: 168. Apakah yang dimaksud dengan makanan yang 
thayyib? 

Makanan yang baik dari segi 
nutrisi/kandungan yang terdapat 
dalam makanan tersebut. Seperti 
mengandung vitamin, protein, 
kalsium dsb. jika makanan tidak 
mengandung unsur yang 
bermanfaat bagi tubuh, maka tidak 
disarankan untuk dikonsumsi. 
 

13. Bangsa dan Negara ini membutuhkan orang-orang yang selalu mengajak 
kepada kebaikan dan ia melaksanakan kebaikan itu. Tidaklah sama kebaikan 
dengan kejahatan, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara-cara yang baik 
agar orang-orang yang memusuhimu menjadi teman yang sangat setia. 
Bacakan Q.S. Fushshilat [41]: 33 -34 yang menerangkan hal tersebut. 

ِ َوَعِمَل  َّ ْن دََعا إِلَى  َوَمْن أَْحَسُن قَْوال ِممَّ
)َوال ٣٣اْلُمْسِلِميَن ( َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمنَ 

تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوال السَّيِّئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي 
أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعدَاَوةٌ َكأَنَّهُ َوِليٌّ 

 )٣٤َحِميٌم (

14. Manusia dilimpahi aneka nikmat dari Tuhan, manusia tidak akan sanggup 
untuk menyebutkannya satu persatu. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. 
Ibrahim [14]: 34. Sebutkan ayatnya! 
 

 ِ َّ َوآتَاُكْم ِمْن ُكِلّ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ 
 )٣٤ال تُْحُصوَها إِنَّ اإلْنَساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌر (

15. Q.S. Ibrahim [14]: 14 mengajarkan manusia tentang pentingnya bersyukur 
atas segala karunia yang Allah berikan. Allah bahkan berjanji menambah 
nikmatnya jika manusia bersyukur, sebaliknya jika manusia mengingkari 
nikmat dari Allah, maka Allah akan mengazabnya. Sebutkan dengan lengkap 
ayat tersebut!  
 

َولَنُْسِكنَنَُّكُم األْرَض ِمْن بَْعِدِهْم ذَِلَك ِلَمْن َخاَف 
 )١٤َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيِد (

16. Saat ini pornografi semakin berani dipertontonkan baik melalui media 
elektronik maupun melalui media cetak. Namun demikian Allah 
memerintahkan kepada orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan 
hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya, 
dan bagi para wanita janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang 
biasa nampak dari inderanya. Bacakan ayat al Qur’an yang berkenaan 
dengan hal dimaksud dalam QS. An-Nūr [24]: 30 – 31 
 

قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَُظوا 
َ َخبِيٌر بَِما  َّ فُُروَجُهْم ذَِلَك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ 

)َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن ٣٠يَْصنَعُوَن (
َن فُُروَجُهنَّ َوال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَظْ 

إِال َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى 
ُجيُوبِِهنَّ َوال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو 
آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَائِِهنَّ أَْو أَْبنَاِء 

نَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي بُعُولَتِهِ 
أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهنَّ أَِو 

َجاِل أَِو الِطّْفِل  التَّابِِعيَن َغْيِر أُوِلي اإلْربَِة ِمَن الِرّ
ال الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء وَ 



يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِِهنَّ 
ِ َجِميعًا أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم  َّ َوتُوبُوا إِلَى 

 )٣١تُْفِلُحوَن (

17. Dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memelihara etika pergaulan, 
antara lain sikap berjalan harus wajar dan dalam berbicarapun harus dengan 
suara yang wajar pula. Sebutkan ayat yang menjelaskan hal tersebut dalam 
Q.S Luqman [31]: 19! 
 

َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ 
 )١٩أَْنَكَر األْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر (

18. Manusia yang mempunyai akal dan nafsu bisa mempertimbangkan dengan 
benar segala sikap dan perbuatan yang dilakukan. Al-Qur’an mengingatkan 
agar kita tidak terpengaruh godaan setan yang akan menjerumuskan kepada 
hal yang jahat dan munkar. Bacakan Q.S. al-Nūr [24]: 21 yang mengungkap 
hal tersebut! 
 

َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَت
َّبِْع ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن فَإِنَّهُ يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء  َوَمْن يَت
ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكا  َّ َواْلُمْنَكِر َولَْوال فَْضُل 

ُ ِمْنُكْم ِمنْ  َّ َ يَُزِكّي َمْن يََشاُء َو َّ  أََحٍد أَبَدًا َولَِكنَّ 
 )٢١َسِميٌع َعِليٌم (

19. Dalam al-Quran, hanya orang mukhlas yang tidak akan dapat tergoda oleh 
bujuk rayu setan. Sebutkan salah satu ayat yang terdapat kata mukhlas dalam 
Q.S. al-Hijr [15]: 40  
 

 )٤٠إِال ِعبَادََك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصيَن (

20. Salah satu sifat Allah adalah al-Wahab, apa maknanya? Allah Maha Pemberi walau tanpa 
diminta dan pemberian tersebut 
secara kesinambungan dan tanpa 
mengharapkan imbalan dari 
manusia dan makhluqNya 
 

21. Salah satu sifat Allah adalah al-Qahhar, apa maknanya? Maha Menjinakkan siapa yang 
menentangNya dengan jalan 
memaparkan bukti-bukti keesaan-
Nya, menundukkan para 
pembangkang dengan 
kekuasaanNya 
 

22. Salah satu Sifat Allah adalah al-Muhaimin, apa makna dari sifat ini? Allah Maha Memelihara, 
mengetahui dan menguasai gerak 
gerik manusia secara mendetail, 
baik lahir dan batin, tidak ada 
sesuatu apapun yang tersembunyi 
dari pengetahuan Allah 
 

23. Apa Makna dari sifat al-Fattah dalam asma al-husna? Allah Maha Pembuka dari hamba-
hambaNya segala apa yang tertutup 
menyangkut sebab-sebab perolehan 
yang makhlukNya harapkan 
 

24. Apa Makna dari sifat al-Mu'izz dalam asma al-husna? Allah menganugerahkan kekuasaan 
bagi siapa saja yang 
dikehendakiNya dan mencabutnya 
dari siapa yang dikehendakiNya 
 



25. Apa makna dari sifat al-Mujib dalam asma al-husna? Allah menanggapi permohonan 
yang butuh kepada bantuanNya, 
menerima doa yang berdoa dengan 
memperkenankannya, bahkan 
menganugerahkan sebelum yang 
mengharapkan memohon 
 

26. Apa makna dari sifat al-Qawiyy dalam asma al-husna? Dia Yang Sempurna kekuatannya, 
Dia pula yang menganugerahkan 
kekuatan kepada makhlukNya 
dalam tingkat yang berbeda-beda 
 

27. Menjaga akhlaq yang baik bagi seorang muslim dan muslimah akan 
berimplikasi pada jodoh yang akan ditemui, orang yang akhlaqnya baik akan 
bertemu dengan orang yang akhlaknya baik, demikian sebaliknya. Sebutkan 
Q.S. al-Nur [24]: 26 yang menjelaskan hal demikan! 
 

اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت 
يِّبَاِت أُولَئَِك  يِّبِيَن َوالطَّيِّبُوَن ِللطَّ َوالطَّيِّبَاُت ِللطَّ

ا يَقُولُوَن لَُهْم َمْغِفَرةٌ  ُءوَن ِممَّ َوِرْزٌق َكِريٌم ُمبَرَّ
)٢٦( 

28. Dilarang menikahi perempuan yang telah dinikahi ayah, ini adalah budaya 
jahiliyah sebagaimana dalam Q.S. al-Nisa [4]: 19. Sebutkan ayatnya! 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء 
تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض َما َكْرًها َوال 

آتَْيتُُموُهنَّ إِال أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة 
َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِْن َكِرْهتُُموُهنَّ فَعََسى 

ُ فِيِه َخْيًرا َكثِيًرا  َّ أَْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َويَْجعََل 
)١٩( 

29. Surat al-Ikhlas [112]: 1-3, adalah surat yang mengajarkan manusia tentang 
apa? 

Allah adalah satu-satunya Tuhan 
yang disembah/Ketauhidan, Allah 
adalah tempat memohon, dan tidak 
ada yang menyamai Allah dalam 
dzat dan sifat-Nya. 

30. Di antara sebutan bagi surga adalah Dar al-Muttaqin sebagaimana yang 
terdapat dalam Q.S. al-Nahl [16]: 30, apakah arti dari Dar al-Muttaqin? 

(kampung akhirat) tempat bagi 
orang-orang yang bertaqwa 

31. Surga disebut juga dengan Dar al-Salam dalam Q.S Yunus [10]: 25, apakah 
makna dari Dar al-Salam? 

Tempat yang damai 

32. Surga juga disebut sebagai Dar al-Muqamah dalam Q.S Fathir [35]: 35? 
Apakah maknanya? 
 

tempat yang kekal 

33. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertaqwa, dalam al-
Baqarah [2]: 2-3 orang yang bertaqwa dijelaskan dengan beberapa kriteria. 
Siapa saja orang yang termasuk dari kriteria orang yang bertaqwa pada ayat 
ke-3 dari surat al-Baqarah? 
 

orang yang beriman dengan yang 
ghaib, dan mendirikan shalat dan 
menafkahkan sebagian rizki yang 
diberikan kepada mereka 

34. Dalam Islam dikenal beberapa konsep ukhuwah atau persaudaraan untuk 
mengikat persatuan antar umat manusia. Sebutkan ayat yang mengisyaratkan 
adanya indikasi konsep ukhuwah dzuriyyah (persaudaraan sedarah) seperti 
dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 128! 
 

ةً َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَميْ  يَّتِنَا أُمَّ ِن لََك َوِمْن ذُِرّ
ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْينَا إِنََّك أَْنَت 

ِحيُم ( اُب الرَّ  )١٢٨التَّوَّ

35. Sebutkan ayat yang mengisyaratkan ukhuwah Islamiyyah dalam Q.S. al-
Hujurât [49]: 10! 

فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم  إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ 
َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن ( َّ   )١٠َواتَّقُوا 

 
36. Bacakan ayat yang mengisyaratkan tentang ukhuwah insaniyyah 

(persaudaraan sesama umat manusia) melalui kata “bani Adam”, seperti yang 
terdapat dalam Q.S. al-Isra [17]: 70!  

ْمنَا بَنِي آدََم َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر  َولَقَْد َكرَّ
ْلنَاُهْم َعلَى َكثِيٍر  يِّبَاِت َوفَضَّ َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضيال (  )٧٠ِممَّ



37. Dalam Q.S. al-Araf [7]: 65 terdapat ajaran al-Quran tentang Persaudaraan 
Wathaniyyah dalam Kisah Nabi Hud bersama Kaum Ad. Bacakan ayatnya!  
 

َ َما  َّ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهودًا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُدُوا 
 )٦٥ (لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ أَفَال تَتَّقُونَ 

38. Ayat yang mengindikasikan ukhuwah makhluqiyyah dalam Q.S. al-‘An’am 
[6]: 38 menjelaskan bahwa binatang yang ada di bumi dan burung-burung 
yang berterbangan adalah umat (komunitas) seperti manusia juga. Sebutkan 
ayatnya! 

ِض َوال َطائٍِر يَِطيُر َوَما ِمْن دَابٍَّة فِي األْر
ْطنَا فِي اْلِكتَاِب  بَِجنَاَحْيِه إِال أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَرَّ

 )٣٨ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم يُْحَشُروَن (

39. Sebutkan ayat yang menjelaskan tentang ajaran al-Quran kepada manusia 
untuk berusaha mendapatkan kehidupan di dunia dan akhirat, berbuat baik 
sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia, dan jangan membuat 
kerusakan apapun di bumi, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat 
kerusakan dalam al-Qashash [28]: 77! 
 

ُ الدَّاَر اآلخِ  َّ َرةَ َوال تَْنَس َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك 
ُ إِلَْيَك  َّ نَِصيبََك ِمَن الدُّْنيَا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن 

َ ال يُِحبُّ  َّ َوال تَْبغِ اْلفََسادَ فِي األْرِض إِنَّ 
 )٧٧اْلُمْفِسِديَن (

40. Secerdas apapun otak manusia, tetap memiliki keterbatasan. Tidak semua hal 
dapat diteliti dan dipahami oleh logika manusia. Permasalahan “ruh” 
misalnya, tidak dapat dipahami oleh manusia, karena Ruh adalah urusan 
Allah semata. Sebutkan ayat yang menjelaskan tentang itu dalam Q.S. al-Isra 
[17]: 85! 
 

وُح مِ  وحِ قُِل الرُّ ْن أَْمِر َربِّي َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ
 )٨٥َوَما أُوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِال قَِليال (

41. Al-Quran mengajarkan akhlak kita dalam segala situasi dan kondisi, 
termasuk dalam suasana dakwah dan musyawarah yang menekankan rasa 
kasih sayang dan berlemah lembut, saling memaafkan di antara teman 
diskusi dan beristighfar memohon ampunan Allah. Sebutkan ajaran tersebut 
yang terdapat dalam Q.S. Ali Imran [3]: 159! 
 

ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت فَظا َغِليَظ َّ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن 
 َواْستَْغِفْر اْلقَْلِب الْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهمْ 

لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي األْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل 
َ يُِحبُّ اْلُمتََوِكِّليَن ( َّ ِ إِنَّ  َّ  )١٥٩َعلَى 

42. Apa sebutan untuk jenis taqdir yang bergantung pada ikhtiar seseorang atau 
usaha menurut kemampuan yang ada pada manusia? 
 

Taqdir Mu'allaq 

43. Apa sebutan untuk jenis takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat dielakkan 
yang telah ditetapkan Allah dan manusia tidak memiliki kesemapatan untuk 
memilih atau mengubahnya? 

Taqdir Mubram 

44. Nabi tidak dapat memberikan hidayah bahkan kepada orang yang beliau 
kasihi, kecuali dengan kehendak Allah, sebutkan ayatnya dalam Q.S. al-
Qashash [28]: 56! 

َ يَْهِدي َمْن يََشاُء َّ إِنََّك ال تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ 
 )٥٦َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن (

45. Di dalam al-Quran kata fahisyah terulang sebanyak 13 kali, dan hampir 
semuanya terkait pelanggaran seksual. Ini karena perbuatan tersebut bukan 
hanya memberi dampak buruk bagi pribadi, akan tetapi bagi keluarga dan 
merusak tatanan masyarakat yang harmonis. Sebutkan salah satu ayat yg 
terkait dengan zina sebagai salah satu bentuk perbuatan fahisyah dalam Q.S. 
al-Isra [17]: 32: 
 

نَا إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِيال  َوال تَْقَربُوا الِزّ
)٣٢( 

46. Apa nama neraka yang diperuntukan sebagai tempat untuk menimpakan azab 
yang abadi di hari kiamat kelak, sebagai tempat pembalasan bagi orang-
orang kafir yang mendustakan Hari Pembalasan? 

Neraka Jahanam 

47. Apa nama neraka dengan puncak panasnya api yang menyala-nyala dalam 
Q.S. al-Baqarah: 199? 
 

Neraka Jahim 

48. Apa nama neraka yang maknanya Api yang panas dalam Q.S. al-Qari'ah[ 
101]: 9-11? 
 

Neraka Hawiyah 



49. Nama neraka yang di dalamnya terdapat api yang Allah nyalakan dan 
membakar sampai ke hati dalam Q.S. al-Humazah [104]: 4-9?  

Neraka Huthamah 

50. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan menelan api di 
dalam neraka, hal ini diungkapkan dalam Q.S. al-Nisa [4]: 10. Sebutkan 
ayatnya! 
 

إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلًما إِنََّما يَأُْكلُوَن
 )١٠فِي بُُطونِِهْم نَاًرا َوَسيَْصلَْوَن َسِعيًرا (

51. Di neraka juga disiapkan makanan berupa Zaqqūm, apakah zaqqūm yang 
dijelaskan dalam Q.S. al-Ghasyiyah [88]: 6-7? 

Pohon yang berduri, yang tidak 
menggemukkan dan tidak pula 
menghilangkan lapar. 

52. Apakah tugas Malaikat Jibril? 
 

 
Tugas Jibril adalah 
penyampai wahyu kepada 
para Nabi dan Rasul 

53. Sebutkan 4 Nabi yang menyampaikan ajaran Allah dengan masing-masing kitab suci 
yang diturunkan kepada mereka? 

 
a. Taurat: Musa AS 
b. Zabur: Daud AS 
c. Injil: Isa AS 
d. Al-Quran: 
Muhammad SAW 

54. Siapah pendusta agama yang dimaksud dalaam Q.S. al-Ma'un: 2-3? 
 

 
Orang-orang yang tidak 
peduli kepada anak 
yatim dan tidak 
menolong memberi 
makan orang yang 
kesulitan 
 

55. Apakah yang dimaksud dengan yaum al-din dalam Q.S. al-Fatihah [1]: 4? 
 

Hari pembalasan 

56. Di dalam al-Quran seorang muslimah dilarang bertabarruj seperti masa jahiliyah, 
jelaskan apa maksud dari kata tabarruj dan terdapat dalam surat al-Aḥzāb [33]: 33? 
 

Menampakkan 
perhiasan apalagi 
kemolekan tubuh yang 
lazim diperbuat wanita 
masa jahiliyah 

57. Salah satu akhlak yang diajarkan Rasulullah adalah kita dilarang tabdzir. Apa makna 
tabdzir dan sebutkan Q.S. al-Isra [17]: 26 
 

tabdzir berlebih-lebihan 
atau boros pada sesuatu 
di luar ketaatan kepada 
Allah  

58. Apakah makna ihsan yang dijelaskan dalam hadis Nabi? engkau beribadah 
seakan engkau 
melihatNya, meskipun 
engkau tidak 
melihatnya maka 
sesungguhnya Ia 
melihatmu 
 

59. Pada hari keberapa Rasulullah mencontohkankan menyembelih hewan aqiqah bagi 
Hasan dan Husein? 
 

hari ke-7 

60. Sebutkan hadis yang menjelaskan bahwa berpuasa akan membuat manusia sehat? 
 

Ṣumū taṣiḥḥū 

61. Apakah tujuan penciptaan jin dan manusia yang disebutkan dalam Q.S. al-Drariyat 
[51]: 56? 

tujuan penciptaan jin 
dan manusia adalah 



untuk beribadah kepada 
Allah 

62. Dalam al-Quran, banyak sekali perumpamaan/amtsal yang dapat dijadikan pelajaran 
bagi manusia. Apakah perumpamaan bagi relasi suami isteri yang harus bekerja secara 
kooperatif dan komplementer dalam Q.S al-Baqarah [2]: 187? 
 

Suami dan Isteri seperti 
pakaian (suami isteri 
berfungsi seperti 
pakaian, yaitu: 1. 
Perhiasan, 2. Identitas 
diri, dan 3. Menutupi 
aib masing-masing). 

63. Apakah perumpamaan bagi orang yang menggunjingkan saudaranya sesama muslim 
dalam al-Quran pada surat al-Hujurat [49]: 12? 
 

Seperti memakan 
bangkai saudaranya 
sendiri 

64. Apakah perumpamaan amalan orang kafir dalam Q.S. Ibrahim [14]: 18? 
 

Amalam orang kafir 
seperti abu yang ditiup 
angin dengan sangat 
keras 

65. Apakah perumpamaan hidup di dunia dalam Q.S. al-Kahfi [18]: 45?  Perumpamaan 
kehidupan dunia seperti 
air hujan yang  Allah 
turunkan dari langit, 
maka menjadi subur 
karenanya tumbuh-
tumbuhan di muka 
bumi, kemudian 
tumbuh-tumbuhan itu 
menjadi kering yang 
diterbangkan oleh 
angin. 
 

66. Apakah perumpamaan pahala sedekah dan zakat dalam Q.S. al-Baqarah 261? 
 

sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap 
bulir terdapat seratus 
biji 
 

67. Apakah perumpamaan ajaran Islam bagi manusia dalam Q.S. al-Hadid [57]: 9? Seperti 
diselamatkan/dikeluarka
n dari kegelapan kepada 
cahaya 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Soal Semi Final (28) 
 

 

1. Apa saja tanda hari kiamat yang dijelaskan Rasulullah, 
 sebutkan 2 saja di antaranya! 

matahari dari s  ebelah Barat; 2) orang yang 
tadinya tidak memiliki alas kaki lalu memimpin 
orang banyak; 3) orang yang miskin mampu 
membangun bangunan yang tinggi; 4) apabila 
seorang budak melahirkan tuannya; 5) turunnya 
Nabi Isa (Q.Sal-Zukhruf [43]: 61); 6). Munculnya 
ya’juj dan Ma’juj (al-Anbiya [21]: 96-97); 7). 
Munculnya sejenis binatang Melata (Q.S. al-
Naml [27]: 82); 8) ditiupnya Sangkakala (al-
Kahfi [18]: 99) 
 

2. Apa nama tiupan pertama Sangkakala? 
 

Rājifah (Q.S. al-Nazi’at [79]: 6) 
 

3. Apa nama tiupan Sangkakala yang kedua? 
 

Rādifah (Q.S. al-Nazi’at [79]: 7) 

4. apakah ciri orang yang munafik dalam Q.S. Munafiqun 
[63]: 1 

Pembohong/ingkar janji 

5. Dalam hadis riwayat Bukhari, nabi mengajarkan bahwa 
kebersihan itu ada 5: mencukur kumis, mencabut bulu 
ketiak, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan 
dan… 
 

Berkhitan 

6. Hikmah menjaga kebersihan bagi laki-laki dalam hal 
berkhitan bertujuan untuk apa? 

Menjaga kesehatan dan terhindarnya dari 
berbagai jenis penyakit kelamin seperti penyakit 
kelamin sipilis, kencing nanah, dan kanker  
 

7. Apakah perumpamaan perkataan baik dalam Q.S Ibrahim 
[14]: 24-25? 

Seperti pohon yang sehat, akarnya kuat dan 
batangnya menjulang ke langit, dan pohon itu 
memberi panen buah dengan izin Allah setiap 
musimnya 
 

8. Bagaimana perumpamaan perkataan buruk yang 
digambarkan dalam Q.S. Ibrahim [14]: 26? 
 

Pohon yang buruk/tidak sehat yang rapuh dan 
tercabut akarnya dari permukaan bumi 

9. Apakah perumpamaan bagi orang kafir dan mukmin dalam 
Q.S. Hud [11]: 24 

Orang kafir seperti orang yang buta dan tuli, 
orang beriman seperti orang yang melihat dan 
mendengar 
 

10. Q.S. al-Mulk [67]: 2 menjelaskan tentang hikmah 
diciptakan kematian dan kehidupan bagi manusia, apakah 
hikmahnya? 

Untuk menguji manusia siapa yang paling paling 
baik amal perbuatannya 
 

11. Nama lain dari surat al-Fatihah adalah al-Shafiyyah. 
Apakah makna dari al-Shafiyyah 

al-Shafiyyah (Penyembuh) sebagai isyarat bahwa 
pembacaan dan  pengamalan kandungannya dapat 
mengantarkan kepada kesembuhan dan dapat 
dijadikan (semacam) mantera untuk 
penyembuhan penyakit dan memberi ketenangan 
untuk mendapat solusi dari segala persoalan 
 

12. al-Quran menentang siapa saja yang ragu kepada al-Quran 
untuk membuat tandingannya. dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 
23. sebutkan ayatnya! 

ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرةٍ ِمْن ِمثِْلِه ا نَزَّ َوإِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ
ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن ( َّ   )٢٣َواْدُعوا ُشَهدَاَءُكْم ِمْن دُوِن 

  



13. Dalam surat al-Ahzab [33]: 40 dijelaskan prediket Nabi 
Muhammad sebagai apa? 
 

Sebagai Rasulullh dan Nabi terakhir 

14. Apakah yang dimaksud dengan yaum al-fashl dalam Q.S. 
al-Mursalat [77]: 14? 

Hari keputusan 

15. Apakah yang dimaksud dengan yaum al-haq dalam Q.S. 
Hud [11]: 84? 
 

Hari yang membinasakan  

16. Apakah yang dimaksud dengan yaum muhith dalam Q.S. 
Hud [11]: 84? 
 

Hari yang membinasakan 

17. Apakah yang dimaksud dengan yaum ma’lum dalam Q.S. 
al-Waqi’ah [56]: 1? 
 

Hari yang dikenal 

18. Apakah yang dimaksud dengan yaum kabir dalam Q.S. Hud 
[11]: 3? 

Hari yang besar  

19. Apakah yang dimaksud dengan yaum al-Zhullah dalam 
Q.S. al-Syu’ara [26]: 189? 

Hari Naungan 

20. Apakah yang dimaksud dengan yaum al-tanad dalam Q.S. 
al-Mu’min [40]: 32? 

Hari panggil memanggil 

21. Apakah yang dimaksud dengan yaum ‘aqim dalam Q.S. al-
Hajj [22]: 55? 
 

Hari siksaan  

22. Apakah yang dimaksud dengan yaum alim dalam Q.S. Hud 
[11]: 26 

Hari yang menyedihkan 

23. Apakah yang dimaksud dengan yaum al-khuruj dalam Q.S. 
Q.S. Qaf [50]: 42) 
 

Hari keluar  

24. Apakah yang dimaksud dengan yaum al-khulud dalam Q.S. 
Qaf [50]: 34? 

Hari Kekekalan  

25. Apakah yang dimaksud dengan Yaum al-Fath dalam Q.S. 
al-Sajadah [32]: 29 ? 
 

Hari Kemenangan  

26. Apakah yang dimaksud dengan Yaum al-Jam’i dalam Q.S. 
al-Taghabun [64]: 9? 
 

Hari Pengumpulan 

27. Apakah yang dimaksud dengan yaum al-Hisab dalam Q.S. 
Ghafir [40]: 27? 
 

Hari perhitungan 

28. Apakah makna yaum al-Ba’ts yang terdapat dalam Q.S. al-
Rum [30]: 56 ? 
 

Hari kebangkitan 

29. Apakah yang dimaksud dengan yaum al-azifah dalam Q.S 
al-Mu'min [40]: 18? 

Hari yang dekat 

 

   



Soal Final (3) 
 

 

1. Di dalam al-Quran kata fahisyah terulang sebanyak 
13 kali, dan hampir semuanya terkait pelanggaran 
seksual. Ini karena perbuatan tersebut bukan hanya 
memberi dampak buruk bagi pribadi, akan tetapi 
bagi keluarga dan merusak tatanan masyarakat yang 
harmonis. Apakah makna fahisyah dan sebutkan 
salah satu ayat yg terkait dengan zina sebagai salah 
satu bentuk perbuatan fahisyah dalam Q.S. al-Isra 
[17]: 32: 
 

Menurut Ibnu Mazur: segala bentuk karakter 
yang buruk, baik itu dalam bentuk perbuatan 
dan perkataan. Sedangkan menurut Ibnu 
Faris: Hal-hal yang buruk:  

2. Mukhbitin hanya disebutkan 1 kali di dalam al-
Quran, siapakah mukhbitin dan apa saja kriterianya 
yang terdapat dalam Q.S. al-Hajj [22]: 34-35? 

Mukhbitin adalah orang yang tunduk kepada 
Allah. Kriterianya adalah: Orang yang apabila 
disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka, 
orang-orang yang sabar terhadap apa yang 
menimpa mereka, orang-orang yang 
sembahyang dan menafkahkan sebagian dari 
rizki mereka 
 

3. Islamophobia adalah rasa ketakutan berlebih 
terhadap Islam, dikarenakan anggapan negatif 
terhadap segelintir orang Islam yang melakukan 
tindakan kekerasan dan terorisme. Bacakan ayat al-
Quran yang mengajarkan umat Islam untuk 
memiliki sikap mawaddah dalam berinteraksi sosial 
bahkan kepada non muslim dalam Q.S. Al-
Mumtahanah [60]: 7 

ُ قَِديٌر َّ ُ أَْن يَْجعََل بَْينَُكْم َوبَْيَن الَِّذيَن َعادَْيتُْم ِمْنُهْم َمَودَّةً َو َّ َعَسى 
ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ( َّ  )    ٧َو

 

 
  

 



Nama file : 000 MTQ 2020 SUMBAR – 09 hadis lontaran putera & puteri 

PUTERI & PUTERAHADIS   SOAL LONTARAN Fahmil Qur’an :  
) 34 soal=  17 soaluntuk puteri  17 soalSoal lontaran untuk putera ( 

 
PUTERASOAL LONTARAN UNTUK  – PERTAMA 

1. Penyisihan  : 12   soal  (01‐12) 
2. Semi Final  : 4   soal  (13‐16) 
3. Final    : 1   soal  (17‐….) 
- Jumlah    : 17   soal 

Lontaran PENYISIHAN 12 Soal ( no : 1 sd 12 ) 

Sebutkan potongan matan Hadis yg menyebutkan bahwa siapa yang Allah 
kehendaki kebaikan padanya maka Allah buat dia mengerti agama 

: Soal 1 

ُ  يُِردِ  َمْن ينِ  فِي يُفَقِّْههُ  َخْيًرا بِهِ  َّ  Jawab 1 : الدِّ

 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

ُ  َكانَ  أَِخيهِ  َحاَجةِ  فِي َكانَ  َوَمنْ  ،يُْسِلُمهُ  َوالَ  يَْظِلُمهُ  الَ  الُمْسِلمِ  أَُخو الُمْسِلمُ  َّ 
جَ  َوَمنْ  َحاَجتِِه، فِي ُ  جَ فَرَّ  ُكْربَةً، ُمْسِلمٍ  َعنْ  فَرَّ  اتِ ُكُربَ  ِمنْ  ُكْربَةً  َعْنهُ  َّ
 .... ُمْسِلًما َستَرَ  َوَمنْ  الِقيَاَمِة، يَْومِ 

: Soal 2 

ُ َستََرهُ  ُمْسِلًما َستََر َوَمْن  Jawab 2 : الِقيَاَمةِ  يَْوَم َّ
 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

ِة، الذََّهبِ  آنِيَةِ  فِي تَْشَربُوا الَ  يبَاَج، الَحِريرَ  بَُسواتَلْ  َوالَ  َوالِفضَّ  نََّهافَإِ  َوالدِّ
 ....وَ  الدُّْنيَا ِفي لَُهمْ 

: Soal 3 

 Jawab 3 : اآلِخَرةِ  فِي َولَُكمْ  الدُّْنيَا ِفي لَُهْم فَإِنََّها
 

Sebutkan Matan Hadis  yang menyebutkan bahwa tidak sah/sempurna shalat 
orang yang tidak membaca AlFatihah 

: Soal 4 

 Jawab 4 : بأم القرآن ) (  »الِكتَاِب بِفَاتَِحةِ  يَْقَرأْ  لَمْ  ِلَمنْ  َصالَةَ  الَ«
 

 

 

 

 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini: Soal 5 



 ِلَم،الُمسْ  يُِصيبُ  َما«: قَاَل َوَسلََّم َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِّيِ  َعنِ : ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعْن
، َوالَ  ذًىأَ  َوالَ  ُحْزنٍ  َوالَ  َهمٍّ  َوالَ  َوَصٍب، َوالَ  نََصبٍ  ِمنْ   الشَّْوَكةِ  َحتَّى َغّمٍ

ُ  َكفَّرَ  إِالَّ  يَُشاُكَها،  ..... ِمنْ  بَِها َّ

ُ  َكفََّر إِالَّ  Jawab 5 : »َخَطايَاهُ ِمنْ  بَِها َّ
 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

ِ  َعْبدُ  قَالَ  ُسَوْيٍد، ْبنِ  الَحاِرثِ  َعنِ  : مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى لنَّبِيُّ ا قَالَ : َّ
ِ، َرُسولَ  يَا: الُواقَ  »َماِلِه؟ ِمنْ  إِلَْيهِ  أََحبُّ  َواِرثِهِ  َمالُ  أَيُُّكمْ «  أََحدٌ  اِمنَّ  َما َّ
 ... َواِرثِهِ  َوَماُل قَدََّم، امَ  َمالَهُ  فَإِنَّ«: قَالَ  إِلَْيِه، أََحبُّ  َمالُهُ  إِالَّ

: Soal 6 

رَ  َما َواِرثِهِ  َوَماُل  Jawab 6 :  أَخَّ
 

Sebutkan Matan Hadis yg menyebutkan bahwa orang‐orang masih baik‐baik 
saja selama mereka menyegerakan berbuka puasa 

: Soal 7 

لُوا َما بَِخْيرٍ  النَّاسُ  يََزاُل الَ«  Jawab 7 : »الِفْطَر َعجَّ
 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

تِي ِمنْ  الَجنَّةَ  يَْدُخلُ   وَن،يَْستَْرقُ  الَ  الَِّذينَ  ُهمُ  ِحَساٍب، بِغَْيرِ  أَْلفًا َسْبعُونَ  أُمَّ
 .... َربِِّهْم َوَعلَى يَتََطيَُّروَن، َوالَ

: Soal 8 

 Jawab 8 :  يَتََوكَّلُونَ  َربِِّهمْ  َوَعلَى
 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ   إِذَا"  :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  لَّىصَ  النَّبِّيِ  َعنِ  َعْنهُ، َّ
ِ، الَحْمدُ : فَْليَقُلْ  أََحدُُكمْ  َعَطسَ  َّ ُ  يَْرَحُمكَ : َصاِحبُهُ  أَوْ  أَُخوهُ  لَهُ  َوْليَقُلْ  ِ  فَإِذَا ،َّ

ُ، يَْرَحُمكَ : لَهُ  قَاَل ُ يَْهِديُكُم: فَْليَقُْل َّ  ....َو َّ

: Soal 9 

ُ يَْهِديُكُم  Jawab 9 : " بَالَُكمْ  َويُْصِلحُ  َّ

 

 

 

Seperti apakah perumpamaan yang disebut Nabi untuk teman yang baik dan 
teman yang buruk ? 

: Soal 10 

teman yang baik diumpamakan dengan Shahibul misk ( Pedagang minyak wangi ) 
sedangkan teman yang buruk diumpamakan dengan kiirul haddad ( pandai besi )

اِلحِ  الَجِليِس  َمثَلُ «  َوِكيرِ  الِمْسكِ  َصاِحبِ  َكَمثَلِ  السَّْوِء، َوالَجِليِس  الصَّ
 الَحدَّاِد،

: Jawab 
10 

 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini: Soal 11 



ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعْن : الَ قَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِّيِ  َعنِ  َعْنهُ، َّ
َ فَتَوَ  َمنَاِمهِ  ِمنْ  أََحدُُكمْ  أَُراهُ  اْستَْيقَظَ  إِذَا« أ  الشَّْيَطانَ  فَإِنَّ  ثَالَثًا، فَْليَْستَْنثِرْ  ضَّ

 .... َعلَى يَبِيتُ 

 Jawab : »َخْيُشوِمهِ  َعلَى يَبِيتُ  الشَّْيَطانَ  فَإِنَّ
11 

 

3Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ِ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْنهُ  َّ : قَالَ  مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َّ
لُ "   ثُلُثُ  ىيَْبقَ  ِحينَ  الدُّْنيَا، السََّماءِ  لَىإِ  لَْيلَةٍ  ُكلَّ  َوتَعَالَى تَبَاَركَ  َربُّنَا يَتَنَزَّ

 َمنْ  ،فَأُْعِطيَهُ  ْسأَلُنِييَ  َمنْ  هُ،لَ  فَأَْستَِجيبَ  يَْدُعونِي َمنْ : يَقُولُ  اآلِخُر، اللَّْيلِ 
 " ..... يَْستَْغِفُرنِي

: Soal 12 

 Jawab : لَهُ  فَأَْغِفرَ  يَْستَْغِفُرنِي َمْن
12 

 

Lontaran SEMI FINAL 4 Soal ( no : 13 sd 16 ) 

Sebutkan Matan Hadis yg menyebutkan anjuran Nabi kepada para pemuda agar 
segera menikah bila sudah mampu dan puasa kalau belum mampu 

: Soal 13 

ْج،فَ  البَاَءةَ  ِمْنُكُم اْستََطاَع َمنِ  الشَّبَابِ  َمْعَشرَ  يَا  فَعَلَْيهِ  عْ يَْستَطِ  لَمْ  َوَمنْ  ْليَتََزوَّ
ْومِ    ِوَجاءٌ  لَهُ  فَإِنَّهُ  بِالصَّ

: Jawab 
13 

 

Sebutkan Matan Hadis yg menyebutkan anjuran Nabi untuk memberikan mahar 
nikah meskipun cuma cincin besi 

: Soal 14 

جْ «  Jawab : »َحِديدٍ  ِمنْ  بَِخاتَمٍ  َولَوْ  تََزوَّ
14 

 

Sebutkan Matan Hadis  yang menganjurkan kita mengakhiri shalat malam kita 
dengan shalat witir 

: Soal 15 

 Jawab : »ِوتًْرا بِاللَّْيِل َصالَتُِكمْ  آِخرَ  اْجعَلُوا«
15 

 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

ةَ  يَا« ٍد، أُمَّ ِ  ُمَحمَّ َّ   ... مْ َولََضِحْكتُ  َكِثيًرا لَبََكْيتُمْ  لَمُ أَعْ  َما تَْعلَُمونَ  لَوْ  َو
: Soal 16 

 Jawab :  قَِليًال  َولََضِحْكتُْم
16 

 

Lontaran FINAL 1 Soal ( no : 17 ) 



Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh AlBukhari dan Muslim: Sahabat, 
Sulaiman Bin Shurad bercerita : suatu kali kami duduk‐duduk bersama Rasulillah, 
lalu ada dua orang bertengkar , yang satu mencaci‐maki temannya dengan 
marah hingga merah wajahnya. Lalu Rasulullah berkata : aku tahu satu KALIMAH 
yang kalau dia ucapkan maka akan hilang marahnya. Apakah KALIMAH yang 
dimaksud Rasulullah tersebut ?

: Soal 26 

ِ  أَُعوذُ َّ ِجيمِ  الشَّْيَطانِ  ِمنَ  بِا  Jawab :  الرَّ
26 

 
   



PUTERISOAL LONTARAN UNTUK  – KEDUA 
1. Penyisihan  : 12   soal  (01‐12) 
2. Semi Final  : 4   soal  (13‐16) 
3. Final    : 1   soal  (17‐….) 
- Jumlah    : 17   soal 

Lontaran PENYISIHAN 12 Soal ( no : 1 sd 12 ) 

Sebutkan Matan Hadis yg memerintahkan kita agar bersahur karena disitu ada 
berkah  

: Soal 1 

ُروا«  Jawab 1 : »بََرَكةً  السَُّحورِ  فِي فَإِنَّ  تََسحَّ
 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini  

ُ  السَّالَِم، َردُّ : َخْمسٌ  الُمْسِلمِ  َعلَى الُمْسِلمِ  َحقُّ   َواتِّبَاعُ  لَمِريِض،ا َوِعيَادَة
 و ...... الدَّْعَوةِ، َوإَِجابَةُ  الَجنَائِِز،

 

: Soal 2 

Jawab 2 : " العَاِطِس  َوتَْشِميُت الدَّْعَوةِ، َوإَِجابَةُ 
 
 

 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

: فَقَالَ  اْمَرأَةٍ، فِي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيَّ  َكلَّمَ  أَُساَمةَ  أَنَّ : َعائَِشةَ  َعنْ 
 الَوِضيعِ  َعلَى الَحدَّ  ِقيُمونَ يُ  َكانُوا أَنَُّهمْ  قَْبلَُكْم، َكانَ  َمنْ  َهلَكَ  إِنََّما«

 ..... ذَِلكَ  فَعَلَتْ  فَاِطَمةَ  نَّ أَ  لَوْ  بِيَِدِه، نَْفِسي َوالَِّذي الشَِّريَف، َويَتُْرُكونَ 

: Soal 3 

Jawab 3 : »يَدََها لَقََطْعُت ذَِلكَ  فَعَلَتْ  فَاِطَمةَ  أَنَّ لَْو
 
 

Sebutkan Matan Hadis yg menerangkan dekatnya Nabi dengan pengayom anak 
yatim di akhirat nanti  

: Soal 4 

Jawab 4 : َطىَوالُوسْ  السَّبَّابَةِ  إِْصبَعَْيهِ بِ  َوقَاَل »َهَكذَا الَجنَّةِ  فِي اليَتِيمِ  َوَكافِلُ  أَنَا«
 
 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

 األَيِّمُ  تُْنَكحُ  الَ « :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى بِيَّ النَّ  أَنَّ : َحدَّثَُهمْ  ُهَرْيَرةَ، أَبَا أَنَّ  َسلََمةَ، أَبِي َعنْ 
ِ، َرُسولَ  يَا: الُواقَ  »تُْستَأْذَنَ  َحتَّى البِْكرُ  تُْنَكحُ  َوالَ  تُْستَأَْمَر، َحتَّى ....: قَالَ  ا؟إِْذنُهَ  َوَكْيفَ  َّ

: Soal 5 

Jawab 5 :  »تَْسُكتَ  أَْن«: قَاَل
 

 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

 يُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ «: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِّيِ  َعنِ  ُهَرْيَرةَ، أَبِي َعنْ 
ِ َّ  فَإِنَُّهنَّ َخْيًرا، بِالنَِّساِء َواْستَْوُصوا َجاَرهُ، يُْؤِذي فَالَ  اآلِخرِ  َواليَْومِ  بِا

: Soal 6 



لَعِ فِي َشْيءٍ  أَْعَوَج َوإِنَّ  ِضلَعٍ، ِمْن ُخِلْقَن  تُِقيُمهُ  ذََهْبتَ  فَإِْن أَْعالَهُ، الّضِ
 ..... فَاْستَْوُصوا أَْعَوَج، يََزلْ  لَمْ  تََرْكتَهُ  َوإِنْ  َكَسْرتَهُ،

 Jawab 6 : »َخْيًرا بِالنَِّساءِ  فَاْستَْوُصوا
 

Sebutkan Matan Hadis  tentang dua kalimah yang ringan di lidah tapi berat 
dalam timbangan  

: Soal 7 

ِ  َرُسولُ  قَاَل  ،اللَِّسانِ  َعلَى َخِفيفَتَاِن َمتَانِ َكلِ «: َوَسلََّم َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َّ
ْحَمنِ  إِلَى َحبِيبَتَانِ  الِميَزاِن، فِي ثَِقيلَتَانِ  ِ  ُسْبَحانَ  ،الرَّ  َحانَ ُسبْ  َوبَِحْمِدِه، َّ

 ِ   »العَِظيمِ  َّ

: Jawab 7 

 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini  

ِ  إِلَى الصَّالَةِ  أََحبُّ  َّ  ُ يَامِ  َوأََحبُّ  لسَّالَُم،ا َعلَْيهِ  دَاُودَ  َصالَة ِ  إِلَى الّصِ َّ 
 ومُ َويَصُ  ُسدَُسهُ، َويَنَامُ  ثُلُثَهُ، َويَقُومُ  اللَّْيلِ  نِْصفَ  يَنَامُ  َوَكانَ  دَاُودَ، ِصيَامُ 
 َو ..... يَْوًما،

: Soal 8 

Jawab 8 : يَْوًما َويُْفِطرُ  يَْوًما، َويَُصومُ 
 
3 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ   َما: " الَ قَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ  َعْنهُ، َّ
 أَْعطِ  مَّ اللَّهُ : أََحدُُهَما فَيَقُولُ  ِزالَِن،يَنْ  َملََكانِ  إِالَّ  فِيِه، الِعبَادُ  يُْصبِحُ  يَْومٍ  ِمنْ 

 .... أَْعطِ  اللَُّهمَّ: اآلَخُر َويَقُولُ  َخلَفًا، ُمْنِفقًا

: Soal 9 

 Jawab 9 :  تَلَفًا ُمْمِسًكا أَْعطِ  اللَُّهمَّ
 

Sebutkan Matan Hadis  tentang dua nikmat yang membuat banyak orang 
terperdaya 

: Soal 10 

: لنَّاِس ا ِمنَ  َكثِيرٌ  فِيِهَما َمْغبُوٌن انِ نِْعَمتَ : " َوَسلََّم َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيُّ قَاَل
ةُ  حَّ   " َوالفََراغُ  الّصِ

: Jawab 
10 

 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

ِ  َرُسولَ  يَا: قَالُوا »الُموبِقَاتِ  السَّْبعَ  اْجتَنِبُوا ؟ َوَما ،َّ رْ «: قَالَ  ُهنَّ  كُ الّشِ
،ِ َّ ْحُر، بِا مَ  الَّتِي النَّْفِس  َوقَتْلُ  َوالّسِ ُ  َحرَّ ، إِالَّ  َّ  َوأَْكلُ  بَا،الرِّ  َوأَْكلُ  بِالَحّقِ
ْحِف، يَْومَ  َوالتََّولِّي اليَتِيِم، َمالِ   .... لُمْحَصنَاتِ ا َوقَْذفُ  الزَّ

: Soal 11 

 Jawab : الغَافِالَِت الُمْؤِمنَاتِ  الُمْحَصنَاتِ  َوقَْذُف
11 

 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini

ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  ِ  َرُسولَ  أَنَّ : َّ  قَالَ  َمنْ : " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َّ
ِة، الدَّْعَوةِ  َهِذِه َربَّ اللَُّهمَّ : النِّدَاءَ  يَْسَمعُ  ِحيَن  آِت القَائَِمةِ  َوالصَّالَةِ  التَّامَّ

: Soal 12 



دًا  لَهُ  َحلَّتْ  َوَعْدتَهُ، الَِّذي َمْحُمودًا َمقَاًما َواْبعَثْهُ  َوالفَِضيلَةَ، الَوِسيلَةَ  ُمَحمَّ
 .... َشفَاَعتِي

 Jawab : " الِقيَاَمةِ  يَْومَ  َشفَاَعتِي لَهُ  َحلَّْت
12 

 

 

Lontaran SEMI FINAL 4 Soal ( no : 13 sd 16 ) 

 

Sebutkan potongan Matan Hadis yg menyebutkan dengan bahasa kiasan bahwa 
yang memberi lebih baik dari yang menerima 

: Soal 13 

Jawab 13 : السُّْفلَى اليَدِ  ِمنَ  َخْيرٌ  العُْليَا اليَدُ 
 

 

Sebutkan Matan Hadis yg menyebutkan Nabi memperingatkan agar kita hati‐
hati akan doa orang yang dizhalimi

: Soal 14 

ِ  بَْينَ وَ  بَْينََها لَْيَس فَإِنََّها الَمْظلُوِم، دَْعَوةَ  اتَِّق  Jawab : ِحَجابٌ  َّ
14 

 

Sebutkan potongan  Matan Hadis yg menyebutkan Nabi memperingatkan kita 
agar tidak berprasangka buruk

: Soal 15 

، إِيَّاُكْم  Jawab : ...الَحِديِث  أَْكذَُب الظَّنَّ  فَإِنَّ  َوالظَّنَّ
15 

 

 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini  

ُ  َرِضيَ  ُموَسى أَبِي َعنْ  : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  لَّىصَ  النَّبِّيِ  َعنِ  َعْنهُ، َّ
ُجلُ  يَُطوفُ  َزَمانٌ  النَّاِس  َعلَى لَيَأْتِيَنَّ « دَقَةِ  ِه،فِي الرَّ  الَ  مَّ ثُ  الذََّهِب، ِمنَ  بِالصَّ

ُجلُ  َويَُرى ِمْنهُ، يَأُْخذَُها أََحدًا يَِجدُ   بِِه، لُْذنَ يَ  اْمَرأَةً  أَْربَعُونَ  يَتْبَعُهُ  دُ الَواحِ  الرَّ
َجالِ  قِلَّةِ  ِمنْ   ....... وَ  الّرِ

: Soal 16 

َجالِ  قِلَّةِ  ِمْن  Jawab : النَِّساِء َوَكثَْرةِ  الّرِ
16 

 

Lontaran FINAL 1 Soal ( no : 17 ) 

Sempurnakan Matan Hadis berikut ini: Soal 17 



ُ  ُسلَْيٍم أُمُّ اَءْتجَ : قَالَْت أَنََّها الُمْؤِمنِينَ  أُمِّ  َسلََمةَ  أُّمِ َعْن  إِلَى ْلَحةَ طَ  أَبِي اْمَرأَة
ِ  َرُسولِ  ِ  َرُسولَ  ايَ  فَقَالَتْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َّ َ  إِنَّ : َّ  ْستَْحيِييَ  الَ  َّ

، ِمنَ  ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  ْحتَلََمْت؟ا ِهيَ  إِذَا ُغْسلٍ  ِمنْ  الَمْرأَةِ  َعلَى َهلْ  الَحّقِ َّ 
  ...... إِذَا نَعَمْ «: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى

 Jawab :  »الَماءَ  َرأَتِ  إِذَا نَعَمْ «
17 

 
 



                
              SOAL-SOAL ISLAM KONTEMPORER               
                                    
                        

1. S : Salah satu prestasi besar dalam dunia ilmiah Islam dapat ditemui dalam 
bidang Matematika, yaitu dengan penemuan angka Nol (0), yang disebutnya 
Shifr.  Siapa ilmuan muslim penemu angka nol tersebut? 
J ;  Al-Khawarizmi 
 

2. S : Al-Khawarizmi juga merupakan perumus utama Aljabar, sebuah cabang  
yang diambil langsung dari judul bukunya.  Apa nama  buku itu? 
J  :  Al-Jabr Wal Muqabalah 
   

3. S  :  Dalam bidang kedokteran prestasi umat Islam terlihat dari kontribusi Ibnu 
Sina, 2 karyanya paling berpengaruh yang  kini dipakai sebagai standar ilmu 
medis di seluruh dunia.  Apa nama kedua karya terssbut? 
J  :  As-Shifa (The Book of Healing) dan Al-Qanun Fit-Thibb (The Canon of     
       Medicine) 
 

4. S  :  Ilmuan muslim ini telah berhasil menentukan “Grafitasi Spesifik (Specific 
Gravity)” bagi lebih dari dua puluh unsur kimia, selain itu juga berhasil 
mengukur keliling bumi secara matematis dengan menggunakan rumus-rumus 
Trigonometri.  Siapakah ilmuan muslim? 
J  :  Al-Biruni 
 

5. S  :  Seorang ilmuan muslim yang dikenal melalui karya besar di bidang optik 
yaitu Ibnu Haitsam. Siapa nama beliau yang dikenal di dunia barat? 
J  :  Al-Hazem (dari kata Al-Hasan, nama depannya) 
 

6. S  :  Ibnu Haitsam, menulis karya besar di bidang optik sebanyak 7 jilid. Apa 
nama judul buku beliau? 
J  :   Al-Manazhir 
 

7. S : Ilmuan muslim ini berhasil memastikan bahwa seorang bisa melihat 
disebabkan obyek yang memantulkan cahaya pada kornea mata.  Sebuah 
kesimpulan yang didukung fakta ilmiah dan berhasil memecah kebuntuan 
perdebatan tentang teori penglihatan.  Siapa ilmuan muslim itu? 
J  :   Ibnu Haitsam 
 

8. S :  Ilmuan ini berhasil menyusun sebuah kitab khusus berkaitan dengan apa 
yang dipahami manusia sebagai pertentangan wahyu dengan akal dengan judul 
“Muwafaqah Shahih li Sharih Al-Ma’qul”.  Siapa ilmuan muslim itu? 
J  :   Ibnu Taimiyyah 
 

 
9.  S  :  Siapakah pengarang buku yang masyhur berjudul “Islamization of 

Knowledge : General Principles and Workplan” yang diterjemahkan dalam 
Bahasa Indonesia “Islamisasi Pengetahuan”?   
J :  Ismail Raji Al-Faruqi atau Al-Faruqi 



 
10.  S  :  Ilmuwan muslim ini mengarang buku atau kitab “Kimiya’ Al-Itr (Book 

of The Chemistry of Perfume). Siapa Ilmuan muslim tersebut? 
 J  :  Al-Kindi 

 
11.  S  :  Kitab ini dipersembahkan Ar-Razi kepada Gubernur Dinasti Samaniyyah    

dan menjadi rujukan utama pendidikan kedokteran abad ke 12.  Apa nama 
kitab itu? 
J   :  Kitab Manshuri 

       
16. S  :  Dalam Kitab “Ara Ahlu Al-Madinah Al-Fadhilah” dikatakan bahwa yang 

paling penting dalam negara adalah pimpinannya atau penguasanya bersama-
sama dengan bawahannya.  Penguasa ini haruslah orang yang paling unggul, 
baik dalam bidang intelektual maupun moralnya.  Siapa pengarang buku itu? 
J  :  Al-Farabi  
 

17. S  : Ilmuan ini mendapat gelar Hujjat Al-Islam (Bukti Kebenaran Agama 
Islam) dan Zayn Ad-Din (Perhiasan Agama).  Siapa nama ilmuan Islam itu? 
J   :  Al-Ghazali 

 
18. S  : Kalau Al-Ghazali mengarang buku Tahafut Al-Falasifah (Kerancuan 

dalam Filsafat), maka tokoh ini mengarang kitab Tahafut At-Tahafut 
(Kerancuan dalam Kerancuan).  Siapa tokoh yang mengarang Tahafut At-
Tahafut? 

      J  :   Ibnu Rusydi 
  
19. S  :  Upaya menjembatani ke 2 karya ini, yaitu Tahafut Al-Falasifah dan 

Tahafut-At-Tahafut, telah diteliti dan dikaji dalam buku An-Introduction to 
Medieval Islamic Philosophy, siapa pengarang buku itu?   
J   :   Oliver Leaman 

        
20. S  :  Ilmuan muslim ini mengarang buku Kulliyat fi Ath-Thibb yang 

membicarakan garis-garis besar Ilmu Kedokteran dan menjadi pegangan para 
mahasiswa kedokteran di Eropa selama berabad-abad-  Siapa pengarang buku 
itu? 
J  :   Ibnu Rusyd 
 

21.  S : Ilmuan ini berkutat di bidang medis, ia adalah Bapak Ilmu Bedah Modern, 
ia berhasil mengenalkan Catgut (benang) sebagai alat untuk menutup luka, ia 
juga menyusun buku At-Tasrif Liman Ajza an At-Ta’lif, yang menjadi rujukan 
dokter hingga sekarang.  Siapakah ilmuan muslim itu?  
J : Al-Zahrawi 
    

22.  S  :  Pada Abad 9 Masehi, ilmuan ini sudah berhasil mendesain alat yang 
memiliki sayap, mirip seperti kostum burung.  Pada waktu percobaannya, ia 
berhasil terbang cukup jauh hingga kemudian jatuh dan mematahkan tulang 
belakangnya.  Ia kemudian menginspirasi barat untuk mengembangkan 
pesawat.  Siapakah ilmuan muslim itu?  
J  :   Abbas Ibn Firnas 
 



23. S :  Ilmuan ini dikenal sebagai Bapak Optik Modern, karyanya yang terkenal 
adalah Kitab Al-Manazir (Book of Optics) yang hingga kini dipakai sebagai 
rujukan ilmu optik.  Siapakah ilmuan muslim itu? 
J  :  Ibnu Haitsam 
 

24. S : Ilmuan muslim ini adalah seorang ahli kimia dari Iran.   Ia berhasil 
melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat, hidroklorik 
dan nitrat, ia kemudian memproduksi alkali. Karyanya seperti Kitab AlKimya 
dll.  Siapakah ilmuan muslim itu? 
J  :  Jabir Ibn Hayyan 
 

25. S :  Dia adalah orang pertama yang mencetuskan perawatan medis modern 
berupa Rumah Sakit Al-Fustat di Kairo Mesir.  Al-Fustat memiliki manajemen 
perawatan yang modern, rinci dan maju, juga menyediakan perawatan untuk 
pasien gangguan jiwa.  Siapa ilmuan muslim itu? 
J  :  Ahmad Ibh Tulun (menjabat sebagai gubernur pada saat itu) 
 

26. S  :  Pencetus robot modern pertama kali bukanlah ilmuan asal Jepang, 
melainkan ilmuan muslim, ia mengembangkan prinsip hidrolik yang 
menggerakkan mesin, yang kemudian dikenal sebagai mesin robot. Siapakah 
ilmuan muslim tersebut? 
J  :  Ibnu Ismail Al-Jazari (Turki) 
 

27. S  :  Dia digelari sebagai The Second Avicenna, dia adalah ilmuan bidang 
Fisiologi dan Sosiologi, ia merupakan orang pertama secara akurat 
mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia juga 
mendokumentasikan sirkuit paru-paru, teori pembuluh darah kapiler. Siapakah 
ilmuan muslim itu? 
J  :  Ibnu An-Nafis (1210-1288 M) 
 

28. S  :  Dia ilmuan muslim dan dikenal sebagai Bapak Sosiologi Islam, dia juga 
dikenal Ekonom Islam dan ahli Politik Islam. Siapakah ilmuan itu? 
J  :  Ibnu Khaldum 
 

29. Dia adalah seorang muslim yang menjadi Walikota muslim pertama di 
Inggeris.  Siapakah walikota itu? 
J  :   Jawaid Ishaq 
 

30. S  :   Siapakah Walikota muslim pertama di Kota London di Inggeris? 
J   :   Sadiq Khan/Sadiq Aman Khan 
 

31. S  :  Siapakah walikota muslim pertama di Belanda, Ia menjadi walikota 
Rotterdam? 
J    :   Ahmed Aboutataleb (2008) 
 

32. S   :   Siapakah nama walikota muslim pertama di Amerika Utara, tepatnya 
Walikota Calgary, Alberta, Kanada (2 kali yaitu Tahun 2010 dan 2013) 
J    :   Naheed Nenshi 
 



33. S   :   Muslimah ini merupakan walikota termuda di Kota Altar, Tepi Barat 
Palestina, mungkin dia juga walikota termuda di dunia, saat usianya 
menginjak 15 tahun.  Siapa perempuan muslimah itu? 
J   :   Basher Othman (2014) 
  

34. S  :  Siapakah perempuan muslim pertama yang menjadi anggota kabinet 
Inggeris.  Dia aktif berpolitik di Partai Konservatif?   
J   :   Sayyeeda Husain Warsi 

 
35. S  :  Pada tanggal 3 Agustus 2020, seorang pria muslim telah dilantik menjadi 

pemimpin sebuah Negara di Amerika Selatan, tepatnya sebagai Presiden 
Guyana, salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia.  Siapakah nama 
presiden itu? 
J   :   Muhammad Irfaan Ali 
 

36. S  :  Tokoh muslim masyhur ini telah memberikan sumbangan besar bagi 
dunia optik modern. Teori optik yang digagasnya telah mempengaruhi 
ilmuwan Eropa, seperti Roger Bacon dan Johannes Keppler. Siapakah tokoh 
yang dimaksud?  
J  :  Ibnu Haitam 

 
37. S  :  Dia adalah seorang penyair yang terkenal pada awal abad ke 20.  Dia 

dijuluki “Penyair Nil” dan kadang-kadang “Penyair Rakyat”, karena 
komitmen politiknya kepada orang miskin.  Puisi-puisinya menjadi perhatian 
mayoritas Warga Mesir. Siapakah penyair muslim tersebut? 
J  :  Hafezh Ibrahim (1871-1932) 

 
38. S  :   Sebutkan nama seorang Ilmuwan Muslim Pakistan peraih hadiah nobel 

dalam bidang ilmu fisika modern?  
J   :   Dr. Abd. Salam 
 

39. S  ;  Dia adalah Tokoh Pembaharu abad 20, seorang Pemikir Muslim dari 
Mesir dan salah satu penggagas gerakan Modernisme Islam dan dia adalah 
murid Jamal Al Din Al Afghani.  Siapa ilmuwan muslim itu? 
J  :  Muhammad Abduh 
 

40. Dia adalah salah satu tokoh sebagai pencetus gagasan Islamisasi Pengetahuan, 
dia membentuk lembaga International Institut of Islam Thought and 
Civilization di Kuala Lumpur.  Siapa ilmuan muslim tersebut? 
J  :  Syed M Naquib al - Attas 
 

  
 

 



KEHIDUPAN BERNEGARA MENURUT ALQURAN 

CABANG FAHMIL AL QUR’AN MTQ PADANG 2020 

 

1. S  :   Salah satu prinsip dasar wawasan AlQuran tentang politik adalah AlQuran 

tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin kerja- 

sama apalagi mengambil sikap tidak bersahabat.  AlQuran memerintahkan agar 

setiap umat berpacu dalam kebajikan.  Bacakan ayat tersebut? 

J  :  QS Al-Baqarah  148  

ِتۚ  أَْيَن َما تَُكونُو۟ا يَأِْت ِبُكُم  َوِلُكّلٍ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَهاۖ  فَٱْستَبِقُو۟ا ٱْلَخْيَرٰ

َ َعلَٰى ُكّلِ َشْىٍء قَِديرٌ  َّ ُ َجِميعًا ۚ إِنَّ ٱ َّ  ٱ
2.  S  :   Salah satu prinsip dasar wawasan AlQuran tentang politi adalah AlQuran  

sama sekali tidak melarang kaum muslimin untuk berbuat baik dan member 

sebagian harta mereka kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi 

dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari kampung halaman 

mereka.  Bacakan ayat tersebut? 

J  :  QS Al – Mumtahanah 8 

لَْم  يِن َو ْم فِي الدِّ لُوكُ يَن لَْم يُقَاتِ ِن الَِّذ ُ عَ َّ مُ  َهاكُ نْ َال يَ
ْم ۚ  ِه يْ لَ ِسطُوا إِ ُقْ ت ْم َو وهُ َبَرُّ َْن ت ْم أ يَاِركُ ْم ِمْن ِد يُْخِرُجوكُ

ِسِطينَ  قْ ُم َ يُِحبُّ الْ َّ  إِنَّ 
 

3.  S  :    Perjanjian baik antara Sang Penguasa dengan masyarakat maupun 

antara dia dengan yang Maha Kuasa merupakan amanah yang harus 

ditunaikan, tidak heran jika perintah taat kepada penguasa (Ulil Amri) didahului 

oleh perintah menunaikan amanah dan ini mmerupakan salah satu prinsip pokok 

yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan dan pemerintahan.  Bacakan 

ayat tersebut? 

J  :  QS An-Nisa 58-59 

إِذَا  ا َو َه لِ َْه لَٰى أ انَاِت إِ ََم دُّوا اْأل ْم أَْن تَُؤ ُركُ ُْم َ يَأ َّ ۞ إِنَّ 
ا  َ نِِعمَّ َّ ِل ۚ إِنَّ  عَدْ الْ ُموا بِ َن النَّاِس أَْن تَْحكُ تُْم بَيْ ْم َحكَ



يَن  ا الَِّذ َُّه َي ِميعًا بَِصيًرا ٥٨ يَا أ اَن سَ َ كَ َّ ِه ۗ إِنَّ  ْم بِ كُ يَِعظُ
ْم ۖ  كُ نْ ِر ِم َْم ي اْأل أُولِ سُوَل َو أَِطيعُوا الرَّ َ َو َّ نُوا أَطِ يعُوا  آَم

سُوِل إِْن  ِ َوالرَّ َّ لَى  ْيٍء فَُردُّوهُ إِ َنَاَزْعتُْم فِي شَ ِْن ت إ فَ
ُن  ٌر َوأَْحسَ َك َخيْ لِ يَْوِم اْآلِخِر ۚ ذَٰ الْ ِ َو َّ ا نُوَن بِ ِم ُْؤ ُْم ت ت نْ كُ

ِْويًال ٥٩ َأ  ت
  

4.  S  :   Mereka yang mendapat anugerah “Menguasai Wilayah” diberi berbagai 

tugas yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang 

ma’ruf  dan mencegah yang munkar.  Bacakan ayat tersebut? 

J  :  QS Al-Hajj 41 

ا  آتَُو َالةَ َو َقَ اُموا الصَّ َْرِض أ ْم فِي اْأل نَّاهُ كَّ يَن إِْن َم الَِّذ
 ِ َّ ِ ِر ۗ َو كَ نْ ُم ِن الْ نََهْوا عَ ُروِف َو َمعْ الْ ُروا بِ أََم اةَ َو كَ الزَّ

ُُمورِ  بَةُ اْأل اقِ  عَ
 

5. S  :  Dalam konteks kekuasaan politik, AlQuran memerintahkan Nabi Muhammad 

untuk menyampaikan pernyataan tegas sebagai berikut “Wahai Tuhan pemilik 

kekuasaan, Engkau anugerahkan dan Engkau cabut siapa yang dikehendaki.  

Engkau muliakan, hinakan siapa yang Engkau kehendaki, Sesungguhnya 

Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.  Bacakan ayat tersebut?  

J  :  QS Ali Imran 26 

ِزعُ  َنْ ت اُء َو َك َمْن تَشَ لْ ُم تِي الْ ِك تُْؤ لْ ُم َك الْ الِ قُِل اللَُّهمَّ  َم
اُء ۖ  لُّ َمْن تَشَ اُء َوتُِذ اُء َوتُِعزُّ َمْن تَشَ ْن تَشَ َك ِممَّ لْ ُم الْ

ْيٍء قَِديرٌ  ّلِ شَ لَٰى كُ نََّك عَ ُر ۖ إِ َخيْ يَِدَك الْ  بِ
 

 

6. S  :   Dalam interaksi sosial, ternyata tidak ditemukan satu ayatpun yang 

menganjurkan agar meminta maaf, tetapi yang ada adalah perintah untuk 

memberi maaf, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang 

berbuat kebajikan.  Bacakan ayat yang dimaksud? 

J  :  QS Al-Maidah 13 



ْيثَاقَهُ  فُْوَن فَبَِما نَْقِضِهْم ّمِ ْم لَعَنُّٰهْم َوَجعَْلنَا قُلُْوبَُهْم ٰقِسيَةً ۚ يَُحّرِ
َواِضِعه  ا َحظا َونَُسْوااْلَكِلَم َعْن مَّ مَّ ُرْوا ِمّ  تََزالُ  َوَال  بِه ذُّكِ

ْنُهْم تَطَِّلعُ  ْنُهْم ِاالَّ قَِلْيًال ّمِ فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح  َعٰلى َخۤاىنٍَة ِمّ
َ يُحِ  ّٰ بُّ اْلُمْحِسنِْينَ ِانَّ   

 
7.  S  :  Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal 

untuk digunakan sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga adalah 

halal, karena itu AlQuran bahkan mengecam mereka yang mengharamkan 

rezeki halal yang disiapkan Allah untuk manusia.  Pengecualian atau 

pengharaman harus bersumber dari Allah dan Rasul-Nya.  Bacakan ayat 

tersebut? 

J  :  QS Yunus 59 

هُ  نْ ُْم ِم ت لْ ْم ِمْن ِرْزٍق فََجعَ ُ لَكُ َّ َزَل  َنْ ُْم َما أ ت َيْ أ ََر قُْل أ
تَُرونَ  َفْ ِ ت َّ لَى  َْم عَ ْم ۖ أ َن لَكُ َ ِذ ُ أ َّ  َحَراًما َوَحَالًال قُْل آ

 
8. S  :   Kesejahteraan Sosial dimulai dari kesadaran  bahwa pilihan Allah adalah 

pilihan terbaik dan selalu mengandung hikmah,  karena itu Allah memerintahkan 

kepada manusia berusaha maksimal mungkin, kemudian berserah diri kepada-

Nya disertai kesadaran bahwa tiada satu bencanapun yang menimpa di bumi 

dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab (Lauhul 

Mahfuzh).  Bacakan ayat tersebut? 

J  :  QS Al-Hadid 22 

ْم إِالَّ  فُِسكُ َنْ َْرِض َوَال فِي أ َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبَةٍ  فِي اْأل
ِ يَِسيرٌ  َّ لَى  َك عَ لِ ا ۚ إِنَّ ذَٰ َهَ َرأ بْ َْن نَ ِل أ بْ َابٍ ِمْن قَ ت  فِي ِك

 

9.  S  :  Keadilan harus ditegakkan dimanapun, kapanpun dan terhadap siapapun.  

Bahkan jika perlu dengan tindakan tegas. Salah satu ayat AlQuran 

menggandengkan “Timbangan”(Alat ukur yang adil) dengan “Besi” yang antara 



lain digunakan sebagai senjata.  Ini merupakan isyarat bahwa kekerasan adalah 

salah satu cara untuk menegakkan keadilan.  Bacakan ayat tersebut? 

J  :   QS Al-Hadid 25 

َاَب  ت ِك نَا َمعَُهمُ الْ لْ َز َنْ أ نَاِت َو ِ يّ بَ الْ نَا بِ لَ نَا ُرسُ لْ لَقَ دْ أَْرسَ
يدَ فِيِه  َحِد نَا الْ لْ َز َنْ أ ْسِط ۖ َو قِ الْ يَقُوَم النَّاُس بِ ِميَزاَن لِ الْ َو

ُصُرهُ  ْن يَنْ ُ َم َّ َم  لَ يَعْ لِ لنَّاِس َو نَافُِع لِ َم يدٌ َو ِد بَأٌْس شَ
ِزيزٌ  َ قَِويٌّ عَ َّ غَيْبِ ۚ إِنَّ   الْ لَهُ بِ  َوُرسُ

 

10.  S  :  AlQuran memandang kepemimpinan sebagai “Perjanjian Ilahi” yang 

melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan 

dan kepemimpinan bukan sekedar kontrak sosial, tapi juga perjanjian antara 

Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan.  Bacakan ayat tersebut? 

J  :  Al-Baqarah 124 

نِّي  ُهنَّ ۖ قَاَل إِ َمَّ َت أ َماٍت فَ لِ َراِهيَم َربُّهُ بِكَ بْ َٰى إِ َل ت ِذ ابْ إِ ۞ َو
يَّتِي ۖ قَاَل َال يَنَاُل  ا ۖ قَاَل َوِمْن ذُّرِ اًم لنَّاِس إَِم َجاِعلَُك لِ

الِ ِمينَ  ْهِدي الظَّ  عَ
 

11.   S  :  Pengetahuan tidak hanya terbatas pada apa yang dapat diindera saja, 

pengetahuan juga meliputi berbagai hal yang tidak dapat diindera atau obyek 

ilmu itu materi dan non materi, fenomena dan non fenomena.  Bacakan ayat 

tersebut? 

J  :  QS Al-Haqqah 38-39 

٣٩ ِصُرۡونَ َو َما َال تُبۡ  ٣٨ فََالۤ اُۡقِسُم بَِما تُۡبِصُرۡونَ    
12. 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. 



J   :  QS Luqman 27  

َولَْو أَنََّما فِي األْرِض ِمْن َشَجَرةٍ أَْقالٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه 

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  َّ ِ إِنَّ  َّ   َسْبعَةُ أَْبُحٍر َما  َكِلَماُت 

13.  S   :    Dunia dihiasi dengan karunia Allah berupa kecintaan kepada wanita, 

anak-anak, harta emas dan perak , kendaraan, binatang ternak dan sawah 

lading merupakan nikmat yang hanya dirasakan di dunia, namun kita harus 

mempersiapkan akhirat tempat kembali kepada Allah. Bacakan ayat yang 

menyatakan hal tersebut. 

J  :  QS  Ali Imran 14 

 ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن الِنَّساِء َواْلبَِنيَن َواْلقَنَاِطيِر ُزيَِّن ِللنَّاِس 

َمِة َواألْنعَاِم  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ اْلُمقَْنَطَرةِ ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

ُ ِعْندَهُ ُحْسُن اْلَمآبِ  َّ    َواْلَحْرِث ذَِلَك َمتَاُع اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َو

14.  S   :   Dalam kehidupan sehari-hari, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga 

lisan dan kata-kata agar tidak melukai perasaan orang lain, karena itu Allah 

mengatakan bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik 

daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti.  Dan Allah Maha Kaya, 

Maha Penyantun.  Bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut. 

J  :  QS AlBaqarah 263. 

ُ َغنِيٌّ  َّ قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصدَقٍَة يَتْبَعَُها أَذًى َو

 َحِليمٌ 

15.  S  :  Untuk menjadi warga Negara   yang baik selalu akan menghadapi 

tantangan baik yang datang 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   :   QS AlMaidah 105 

ُكْم َمْن َضلَّ ِإذَا  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعلَْيُكْم أَْنفَُسُكْم ال يَُضرُّ

ِ َمْرِجعُُكْم َجِميعًا فَيُنَِبّئُُكْم ِبَما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  َّ  اْهتَدَْيتُْم ِإلَى 
16.  S   :   Nabi Muhammad SAW dan keluarganya pernah menjadi korban hoax, 

ketika istri beliau Aisyah RA, dituduh selingkuh dan beritanya menjadi viral di 

Madinah.  Karena itu turunlah ayat yang menyatakan bahwa seorang yang 

menyiarkan berita bohong akan mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya 

dan barang siapa diantara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar 

dalam penyiaran berita bohong itu, baginya adzab yang besar,  Bacakan ayat 

yang menyatakan hal tersebut. 

J   :   QS An Nur 11 

إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإلْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم ال تَْحَسبُوهُ َشرا لَُكْم بَْل 

ُهَو َخْيٌر لَُكْم ِلُكِلّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكتََسَب ِمَن اإلثِْم َوالَِّذي 

 تََولَّى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظيمٌ 

17.  S   :   Agama-agama selain Islam, harus mendapat penghormatan yang sama 

dari kaum muslimin, tempat-tempat ibadah mereka, symbol-simbol agama yang 

mereka sakralkan, juga harus mendapat penghormatan.  AlQuran melarang 

keras umat Islam untuk melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan symbol 

kesucian agama lain.  Bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut’. 

J   :   QS AlAn’am 108 

َ َعْدًوا ِبغَْيِر  َّ ِ فَيَُسبُّوا  َّ َوال تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن دُوِن 
ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم َمْرِجعُُهْم فَيُنَِبّئُُهْم  ِعْلٍم َكذَِلَك َزيَّنَّا ِلُكِلّ أُمَّ

 بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ 
 



18.   S   :    Sekarang sudah kelihatan melalui medsos yaitu facebook, whats app 

atau instagram, bahwa mulut mereka dikunci, dan tangan mereka yang 

berbicara, dan bukannya di akhiirat saja.  Seperti kata AiQuran bahwa Pada hari 

ini mulut mereka ditutup, tangan mereka berbicara dan kaki mereka bersaksi 

terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.  Bacakan ayat yang menyatakan 

hal tersebut. 

J    :    QS Yasin 65 

اْليَْوَم نَْخِتُم َعلَى أَْفَواِهِهْم َوتَُكِلُّمنَا أَْيِديِهْم َوتَْشَهدُ أَْرُجلُُهْم ِبَما 
 َكانُوا يَْكِسبُونَ 

 
19.  S   :    Salah satu dari 7 Pesan Bogor (Bogor Message) dalam Konsultasi 

Tingkat Tinggi (KTT) ulama, cendekiawan se dunia adalah Islam Wasathiyah, 

yaitu ummat Islam berada pada posisi di jalur tengah dan lurus. Seperti 

disebutkan dalam AlQuran bahwa Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 

umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 

Rasul (Muhammad) menjadi saksi  atas (perbuatan) kamu.  Bacakan ayat yang 

menyatakan hal tersebut. 

J     :    QS AlBaqarah 143 

 

ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النَّاِس  َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيدًا َوَما َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَِّتي ُكْنَت  َويَُكوَن الرَّ

ْن يَْنقَِلُب َعلَى َعِقبَْيِه َوإِنْ  ُسوَل ِممَّ  َعلَْيَها ِإال ِلنَْعلََم َمْن يَتَِّبُع الرَّ
ُ ِليُِضيَع  َّ ُ َوَما َكاَن  َّ َكانَْت لََكبِيَرةً إِال َعلَى الَِّذيَن َهدَى 

َ ِبالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيمٌ  َّ  إِيَمانَُكْم ِإنَّ 
 

 21.    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, ta'lim dan 
hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang 
nyata.  Bacakan salah satu dari ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hal itu. 

             J :   QS  Al Jumu’ah, 2 



    
  

   
  

  
  

    
      

 

   .   22. S    :   Seorang muslim harus menguasai ilmu pengetahuan dan profesional   

            dibidangnya (ahli). Al-Qur'an mengisyaratkan kepada kita untuk bekerja menurut  

            keahliannya masing-masing.  Bacakan ayat Al-Qur’an yang dimaksud! 

            J   :    QS.Al- Isra: 84  

    

  

    

     

  

23.  S. :  Al Quran menjadikan kecukupan pangan dan terciptanya stabilitas   

     keamanan sebagai dua sebab utama kewajaran beribadah kepada Allah SWT,.  

     Kemukakan ayat tersebut : 

J  :  (QS. Quraisy : 3-4) 

   

   

   

      

24.  S  : Al Quran menegaskan bahwa barang siapa membunuh seseorang, maka 

seakan-akan dia telah membunuh semua manusia dan barang siapa yang 

menghidupkan seseorang maka dia bagaikan menghidupkan semua orang.  

Bacakan ayat tersebut diatas. 



J  :  ( QS.  AL Maidah 32) 

    

    
     

    
   

   

   
    

  
    

    

    
 

25.   S  : Dalam ajaran Islam ditekankan bahwa obat dan upaya hanyalah sebab, 

sedangkan penyebab sesungguhnya dibalik sebab atau upaya itu adalah Allah 

SWT., seperti ucapan Nabi Ibrahim a.s. yang diabadikan dalam Al Quran.  

Kemukakan ayat tersebut di atas. 

J  :  (QS. Al- Syu’ara’ 80) 

    

   

26.  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  :  (QS.  Al A’raf 58) 

  
   

     
     

   

    
 

27. 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. 

J  :  (QS. An-Nur 27) 

   

    
   

   

     

    
 

28. S  :  Di dunia Barat, sering dinyatakan, bahwa “Anda boleh melakukan perbuatan 

apapun selama tidak bertentangan dengan hak orang lain”, tetapi dalam Al 

Quran ditemukan anjuran bahwa “Anda hendaknya mendahulukan kepentingan 

orang lain daripada kepentingan anda sendiri”.   Kemukakan anjuran Al Quran 

tersebut. 

J  :  (QS.  Al Hasyr 9) 

   

   

    

    

   
   

     
    

  

    
 

29. 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. 

J  :  (QS.  Al An’am 59) 

 



َوِعْندَهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب ال يَْعلَُمَها إِال ُهَو َويَْعلَُم َما فِي اْلبَِرّ 
َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُُط ِمْن َوَرقٍَة إِال يَْعلَُمَها َوال َحبٍَّة ِفي ُظلَُماِت 

 األْرِض َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس إِال فِي ِكتَاٍب ُمبِينٍ 
 

30. S  :  Untuk mewujudkan persaudaraan antar pemeluk agama, Al Quran 

menganjurkan agar mencari titik singgung dan titik temu dalam interaksi sosial, 

bila tidak ditemukan persamaan hendaknya masing-masing mengakui 

keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan.  Kemukakan anjuran 

tersebut dalam Al Quran. 

J  ;  (QS Al-Hasyr 9) 

   
   

    
    

   

   

     
    

   
   

 

31. 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 alas an 

bahwa mereka bukan muslim, Al Quran menegur mereka, Kemukakan ayat 

tersebut. 

J  :  (QS. Al Baqarah 272) 

    
    

    

     

   
     

    
      



 

32. 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 tersebut. 

J  :  (QS. Al Maidah 31) 

    
    

     

   

   

   

    
    

 

33. S  :  Perkembangan masyarakat yang dituju oleh Bangsa Indonesia adalah 

masyarakat yang religius,  Al Quran menggambarkan masyarakat Islam yang 

ideal adalah ‘…… sebagai tanaman yang tumbuh berkembang, sehingga 

mengeluarkan tunasnya dan tunas itu menjadikan tanaman tersebut kuat, lalu 

menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya ……,  Bacakan ayat Al Quran 

dari perumpamaan tersebut. 

J  :  (QS. Al Fath 29) 

    
   

   
    

    
    

    

    

    

    

  
   

   
    



    

  
   

    
 

34. 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  :  (QS.  Al Anbiya 73) 

   

  

   

   

    

   
 

35. S  :  Sifat pemimpin yang terpuji, digambarkan oleh Al Quran sebagai pemimpin 

sebagai pemimpin yang menberi petunjuk dengan perintah Kami,  mereka sabar 

dan mereka meyakini ayat-ayat Kami.  Kemukakan ayat tersebut. 

J  :  (QS.  As Sajadah 24) 

   

    

    

   

36. 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  :  (QS.  Al Anfal 25) 

    

     

    

    



37. S  : Banjir yang besar (Sail Al-‘Arim) yang merobohkan bendungan, dimana 

Bobolnya bendungan itu, yang melanda negeri saba’ mengakibatkan 

musnahnya pertanian  & berpencarnya suku yang besar itu ke berbagai 

negeri, bendungan itu adalah Bendungan Ma’rib yang merupakan salah 

satu bendungan terbesar di Yaman saat itu. Ini bisa menjadi masukan 

dalam menangani peristiwa semacam itu di Indonesia. Kemukakan ayat 

tersebut. 

J  :  (QS. As- Saba’ : 15-17) 

     
     

     
    
       

   
   

   
     
   
    

       
 
  

38. S  :  Ulul Albab adalah intelektual plus ketaqwaan, intelektual plus kesalehan, 

atau  Intelektual Muslim. Profil  tersebut adalah  yang menformulasikan 

potensi zikir dan potensi pikirnya dalam kehidupan, yang menimbulkan 

kesadaran ketuhanan, bahwa semua itu tidaklah diciptakan dengan sia-sia.  

Bacakan ayat tersebut! 

J  :  (QS. Ali Imran : 190-191) 

    
   

   
     
    

    
   

     
    

 
 

39. S  : Tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 



warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Al Qur’an, 

Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang 

berilmu pengetahuan. 

Bacakan ayat tersebut ! 

J  :  (QS. Surah Al Mujadilah : 11) 

     

    

       

 

40. S  :  Prof. Abdul Salam, seorang muslim pemenang hadiah Nobel berkata : Al 

Qur’an mengajarkan kepada kita 2 hal yaitu : Tafakur & Tasyakur. Tafakur  

inilah yang disebut sains, sedangkan Tasyakur disebut teknologi. Salah 

satu ciri intelektual Muslim (Ulul Albab) adalah, kesenangannya 

menafakuri/memikirkan ciptaan Allah di langit dan di bumi. Kemukakan ayat 

tersebut dalam Al Qur’an 

J  :  (QS. Ali Imran : 190-191)  

     
   

    
   
   

   
   

    
   
     

 

41. S  :   Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, ditujukan untuk 

membangkitkan potensi-potensi baik dan mengurangi potensi yang jelek. 

Kemukakan ayat dalam dalam Al Qur’an bahwa pada diri manusia itu ada 

potensi berbuat baik dan berbuat jahat sekaligus. 

J  :  (QS. As Syams : 7-8) 

       

    



42. S  :  Sebagai seorang pendidik, ia harus menjadi contoh teladan bagi peserta 

didik (mahasiswa) model yang baik, yang harus di contoh adalah Rasulullah 

SAW, kemukakan ayat bahwa Rasulullah SAW adalah contoh teladan. 

J  :  (QS. Al Ahzab : 21) 

      

    

    

     

43. S  :  Dalam Sains Modern, dikemukakan sumber ilmu/sumber pengetahuan 

adalah, orang yang memiliki otoritas (Ilmuan), indra, akal dan intuisi. Dalam 

Al Qur’an ke 4 sumber itu hanyalah alat/sarana untuk mengetahui 

(Penerima ilmu), dalam Al Qur’an Allah SWT, adalah sumber 

pengetahuan/ilmu. Ilmunya Allah sangat luas, DIa mengetahui yang ghaib 

dan yang syahadah. Bacakan ayat tersebut. 

J  :  (QS. Al Hasyr : 22) 

         

    

    

44. S  :   Banyak demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Sebagian besar 

pendemo tersebut, tidak mengetahui apa yang menjadi substansi 

demonstrasi tersebut. Mereka mengikuti saja, apa yang disampaikan oleh 

pimpinan demonstran. Dalam Al Qur’an, Allah SWT melarang orang 

mengikuti sesuatu tanpa memiliki pengetahuan tentang itu, karena 

pendengaran,  penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. 

Bacakan ayat tersebut. 

J  :  (QS. Al Isra : 36) 

        

   

   

     

45. S  :   Bila merujuk Al Qur’an,  Allah SWT menganjurkan seorang pimpinan 

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. 

J  :  (QS. Ali Imran : 134) 

    
  

   
    

  

  
46. S  :  Semua orang berhak mendapatkan keadilan di hadapan hukum dan 

berkewajiban untuk menegakkan keadilan. Karena itu semua yang 

diamanahkan menjadi pemimpin atau pejabat harus berlaku adil kepada 

rakyatnya. Bacakan ayat yang sejalan dengan pernyataan tersebut! 

J  :  (QS.  An-Nisaa’ : 58) 

      
   

     
     

      
    

  
47. S  :  Atas karunia Allah, sebagai bangsa kita telah memperoleh kemerdekaan 

dan mempunyai tanah air yang subur.  Karena itu, pertama kita harus 

mensyukuri sehingga akan memperoleh tambahan karunia yang lebih 

banyak.  Hal itu sejalan dengan anjuran Al Quran.  Bacakan ayat tersebut. 

J  :  (QS.  Ibrahim : 7) 

     

     

    

48. S  :   Menghindari sikap prasangka buruk, tidak menceritakan aib orang lain, 

serta tidak mencari-cari kesalahan orang lain sangat perlu dikembangkan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Bacakan ayat yang menunjukkan hal 

tersebut! 

J  :  (QS.  Al-Hujurat : 12) 

   
   

     
      

     



    
     

      
49. 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. 

J  :  (QS. Yusuf : 87) 

   
    

      
      

   
  

50. 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  :  (QS. Ar-Rum : 21) 

     
   

   
      
    

 
  

51. S  :  Kekayaan yang ada pada seorang mukmin akan membuatnya memperoleh 

keuntungan besar, karena dengan kekayaannya itu ia dapat 

menyumbangkan untuk keperluan di jalan Allah, dengan pahala yang 

berlipat ganda, sebagaimana diumpamakan dalam Al-Qur’an seperti 

sebuah biji dan pohon. Coba bacakan ayatnya! 

J  :  (QS. Al-Baqarah : 261) 

   
    

    
    
     

      
  



52. S  :  Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka setiap 

orang wajib mempersiapkan generasi penerus yang kuat. Bacakan ayat 

dimaksud. 

J  :  (QS. An-Nisaa’: 9) 

    
    

    
    

  
53. S  :  Dalam pergaulan kita harus saling menghormati antar sesama, seseorang 

atau sekelompok orang tidak boleh menghina yang lain, karena belum tentu 

yang menghina lebih baik dari yang dihina. Etika ini ditegaskan dalam Al 

Qur’an.  Coba bacakan ayatnya! (SF) 

J  :  (QS. Al-Hujurat : 11) 

    
      

    
     

     
   

    
   

     
    

  
54. S  :   Perjudian dan narkoba merupakan bahaya yang mengancam kehidupan 

manusia dan masyarakat. Sebagai kenyataan dalam tradisi yang dihadapi 

Nabi, Al Qur’an mula-mula menyadarkan manusia dengan mengatakan 

bahwa perjudian dan minuman keras sangat berbahaya, meskipun ada 

manfaatnya. 

Coba bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut! 

J  :  (QS. Al-Baqarah 219) 

    
     

   
   

    
    
    
   

  



55. S  :   Bila jiwa seseorang sudah tertanam keimanan yang mendalam, maka ia 

akan selalu ingat dan takut kepada Allah. Sampai-sampai bila disebut nama 

Allah hatinya bergetar dan bila dibacakan ayat-ayatNya keimanannya 

menjadi semakin kokoh. Hal itu dinyatakan dalam sebuah ayat Al Qur’an.  

Coba bacakan ayatnya! 

J  :  (QS. Al-Anfal : 2) 

   
     

    
   
   

  
56. S  :   Dalam era globalisasi yang ditandai dengan informasi yang cepat dan 

mudah, kita harus bersikap hati-hati, selektif menerima informasi dari 

berbagai media. Al Qur’an mengingatkan bila memperoleh berita dari 

seorang yang fasiq maka kita harus mengecek kebenaran berita tersebut 

agar tidak tersesat dan menyesal.  Coba bacakan ayat Al Qur’an yang 

menyatakan hal tersebut! 

J  :  (QS. Al Hujurat : 6) 

    
   

    
    
   

  

57. S  :  Pemimpin merupakan kebutuhan demi tertibnya masyarakat. Al Qur’an 

memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin setelah ketaatan kepada 

Allah dan Rasul-Nya. Jika terjadi perselisihan maka hendaknya 

dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Bacakan ayat yang dimaksud! 

J  :  (QS. An-Nisa : 59) 

   
   
     

     
     

   
     
   

  



58. S  :   Al Qur’an mengajarkan kepada manusia agar bermusyawarah untuk 

menetapkan urusan orang banyak.  Bacakan ayat yang dimaksud! 

J  :  (QS. Ali Imran : 159) 

      
      

     
   

     
      

    
  

59. S  :   Fenomena alam memang sungguh luar biasa. Alam bisa bermanfaat bagi 

manusia namun dapat pula mendatangkan musibah bagi manusia. Tragedi 

yang terjadi di Indonesia  merupakan bukti keganasan alam. Tetapi tidak 

semua bencana disebabkan oleh alam, ada juga bencana terjadi karena 

akumulasi perbuatan tangan-tangan manusia perusak, yang mengakibatkan 

kerusakan di darat dan di laut. Bacakan ayat yang sesuai dengan hal ini! 

J  :  (QS.  Ar-Rum : 41) 

    
    

    
    

  

60. 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 Qur’an 

yang menyatakan hal tersebut! 

J  :  (QS. Al –Isra : 70) 

     
   
   

   
     

  
61. S  :   Tujuan pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya yang serasi 

dan seimbang antara aspek fisik maupun mental-spiritual. Al-Qur’an 

mengajarkan agar kita menuntut kebahagiaan akhirat tanpa kita 

mengabaikan kepentingan dunia. 

Coba bacakan ayat yang menyatakan hal dimaksud! 



J  :  (QS. Al Qashash : 77) 

    
     
     

      
      
     

  
62. 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  :  (QS. Al Ahzab : 36) 

     
     
     

     
     

 
  

63. S  :  Orang-orang yang berada dalam kesesatan sering kali diperpanjang 

umurnya oleh Allah agar mereka selalu bergelimang dengan kesenangan 

bahkan sewenang-wenang terhadap orang lain. Barulah sadar bahwa dia 

orang lemah dan tidak berdaya sedikitpun. 

Bacakan ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. 

J  :  (QS. Maryam : 75) 

     
     

     
   

     
    

  
64. JS  :  Etika berpolitik dalam islam antara lain, kita tidak boleh menjadikan orang 

kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang Islam. Bacakan ayat 

tersebut! 

J  :  (QS. Ali Imran : 28) 

   
    
     

       
    

    
    



  
65. S  :   Pendekatan dalam berdakwah haruslah manusiawi disesuaikan dengan 

sasarannya. Karena itu Al Qur’an mengajarkan beberapa metode 

berdakwah yaitu dengan cara yang bijaksana, nasehat yang baik atau 

dialog yng persuasif.  Bacakan ayat Al Qur’an yang dimaksud! 

J  :  (QS. An-Nahl : 125) 

    
  

   
      

      
    

 
  

66. S  :   Hak milik seseorang merupakan salah satu hak yang dihormati, dalam hal 

bermu’amalah Al Qur’an mengajarkan untuk melakukan perdagangan atas 

dasar suka sama suka, tak ada pihak rugi dan merugikan.  Bacakan ayat Al 

Qur’an yang menyatakan hal tersebut! 

J  :  (QS. An-Nisa : 29) 

    
   

    
      

     
    

  
67. S  :   Dalam mempertahankan masyarakat, bangsa atau Negara dari ancaman 

Negara luar, diperlukan adanya kekuatan militer yang tangguh. Hal 

demikian diajarkan pula oleh Al Qur’an, agar kita mempersiapkan militer 

dengan segala persenjataannya agar musuh tak berani menganggu.  

Bacakan ayat yang dimaksud! 

J  :  (QS. Al Anfal : 60) 

    
     

    
    

     
      
     

  
  



68. S  :  Pembangunan harus melibatkan partisipasi seluruh unsur dan komponen 

masyarakat, baik kaum pria maupun kaum wanita. Dalam Al Qur’an 

dinyatakan bahwa pria dan wanita beriman dan beramal sholeh akan 

memperoleh balasannya, yaitu kehidupan yang lebih baik dan pahala yang 

lebih baik. Bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut! 

J  :  (QS An-Nahl : 97) 

      
    

    
    

  
  

69. S  :   Manusia yang mempunyai akal dan nafsu bisa mempertimbangkan dengan 

benar segala sikap dan perbuatan yang dilakukan. Al Qur’an mengingatkan 

agar kita tidak terpengaruh godaan setan yang akan menjerumuskan 

kepada hal yang jahat dan munkar. Bacakan ayat Al Qur’an yang 

mengungkapkan hal tersebut! 

J  :  (QS. An-Nur : 21) 

     
    

    
   

     
    

     
      

   
  

70. 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 dan 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 di muka bumi adalah orang-

orang yang merugi. Bacakan ayat dimaksud? 

J  :  (QS. Al-Baqarah : 27) 

     
    
     



    
     

  

71. S  :   Ikut memikul tanggung jawab sosial adalah satu ajaran Akhlak Islam. Oleh 

karena itu Allah didalam Al Qur’an memerintahkan kepada orang-orang 

yang berdiam diri, berpangkutangan, tidak berupaya mencegah dan 

menghentikan kemungkaran/kezaliman, bahwa siksa atau kerugian tidak 

hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja. Bacakan ayat yang 

berkaitan dengan hal tersebut? 

J  :  (QS. Al-Anfaal 25) 

     

     

      

72. 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. Al Qur’an memperingatkan hal itu, karena adil mendekati takwa. 

Bacakan ayat Al Qur’an yang menyatakan hal tersebut! 

J  ;  (QS. Al-Maidah : 8) 
 

   
    

    
      

    
       

    
 

73. S  :   Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak boleh membedakan sikap kepada 

siapapun, sekalipun mereka berbeda dalam tingkatan sosialnya. Hal ini 

dapat dipahami dari teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW atas sikap 

beliau dalam menghadapi tokoh Quraisy dan seorang sahabat yang buta. 

Bacakan ayat yang mengandung etika seperti itu. 

J  :  (QS. ‘Abasa 1-4) 

       
      
       
   



  
74. S  :  Sebagai Negara Bahari (Maritim) kita harus mampu mendayagunakan 

sumber daya kelautan yang terhampar di wilayah nusantara. Al–Qur’an 

menjelaskan manfaat lautan untuk kepentingan ekonomi perikanan, industri 

maupun perhubungan. Coba bacakan ayat yang dimaksud! 

J  :  (QS. An-Nahl : 14) 

    
    

   
   

    
    

  
75. 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  :  (QS. Ad Dzariyat : 15-19) 

     
      

     
      
     
     

     
   

  
  

76. S  :   Siti Khadijah sangat cinta kepada Allah dan Islam ketimbang kepada 

hartanya. Tapi diantara manusia ada orang yang menyembah tandingan-

tandingan selain Allah bahkan mereka mencintainya sebagaimana mereka 

mencintai Allah, orang seperti ini akan menyesal karena siksa Allah 

alangkah dahsyatnya. Bacakan ayat Al Qur’an tersebut yang berkenaan. 

J  :  (QS. Al Baqarah 165) 

      
    
     
      

    
     
    



  
77. S  :   Zina adalah perbuatan keji, pezina laki-laki dan pezina perempuan 

hukumannya didera seratus kali. Janganlah ada belas kasihan dalam 

melaksanakan hukum Allah jika anda orang-orang yang beriman. Coba 

anda baca ayat yang menyatakan demikian! 

J  :  (QS. An Nur ayat 2) 

  
   

     
     

     
    
   

  
  

78. S  :  Kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap siapapun. Karena bagi orang-

orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu surga dan ada pula 

tambahannya yaitu wajah mereka tidak ditutupi debu dan kehinaan. 

Bacakan ayat yang berkenaan dengan pernyataan tersebut secara 

sempurna. 

J  :  (QS. Yunus 26) 

   
    

      
    

    
  

79. S  :  Al Qur’an bukan hanya petunjuk bagi orang islam saja tapi petunjuk bagi 

manusia. Al Qur’an benar-benar diturunkan dari Allah SWT. Manusia dan jin 

sekalipun, tidak akan mampu membuat ayat-ayat seperti Al Qur’an. 

Bacakan ayatnya. 

J  :  (QS. Al Isra  88) 

    
    

    
    

    
  

80. S  :   Walaupun musibah silih berganti, tetaplah kita bersabar, karena Allah tidak 

akan membinasakan suatu negeri dengan dzalim bila penduduknya berbuat 

kebaikan. Coba bacakan ayat dimaksud. 



J  :  (QS. Hud : 117) 

     

     

81. S :   Membangkit-bangkitkan kesukuan termasuk SARA dan dapat 

membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta bertentangan 

dengan sila persatuan Indonesia. Dalam rangka menciptakan persatuan 

bangsa. Umat Islam dituntut untuk memelihara persatuan dan 

persaudaraan, sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur’an surat Al-Hujurat. 

Bacakan ayat tersebut! 

J  :  (QS. Al Hujurat : 10) 

    

     

    

82. 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. 

J  :  (QS. Ar Rum : 22) 

   
  
  

     
    

83. S  :  Sikap hidup bermewah-mewah dan berlebih-lebihan tidak sesuai dengan 

sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Al Qur’an sikap 

tersebut sangat tercela. Dan bahkan dikategorikan sebagai perbuatan 

syetan yang wajib dihindarkan oleh setiap orang beriman. Al Qur’an dalam 

hal ini memberikan tuntunan bahwa sikap yang baik adalah yang 

pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Sebutkan ayat yang 

menjelaskan hal tersebut. 

J  :  (QS. Al Furqan : 67) 



    

    

    

84. 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 

Qur’an, Allah telah memberikan isyarat mengenai hal tersebut pada surat 

Al-Anfal. Coba bacakan ayat dimaksud. 

J  :  (QS. Al-Anfal : 46) 

    

   

     

     

85. S  :  Dalam sejarah umat islam, sikap mengutamakan kepentingan bersama di 

atas kepentingan pribadi  dan golongan (individualisme) telah dipraktekkan 

oleh kaum Anshar terhadap kaum muhajirin, sebagaimana diterangkan 

dalam surat Al Hasyr. Coba bacakan ayat dimaksud. 

J  :  (QS. Al Hasyr : 9) 

   
    

      
    

    
       

   
 

 
86. 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) 

J  :  (QS An-Nahl 78) 

    
    



   

   
   

  
87. S  :   Keadilan sosial akan menjadi kenyataan bagi seluruh Bangsa Indonesia, 

seandainya orang-orang Islam yang sudah memenuhi haul dan nisab 

mengeluarkan zakat.  Zakat disamping untuk dapat memberikan 

kesejahteraan bagi si miskin juga zakat sebagai pembersih dari hartanya 

dan dapat mensucikan mereka dari sifat kikir.  Bacakan ayatnya. (P) 

J  :  (QS. At-Taubah 103) 

    

  

     

     

   
 

88.   S : Negara demokrasi selalu mengutamakan prinsip musyawarah. Bacakan 

potongan ayat tentang perintah selalu bermusyawarah dalam berbagai 

urusan! 

 J : Surah Ali Imran: 159 

     
      

   
    

  
     

      
   
  

  
89. S : Bom bunuh diri, membunuh manusia tak bersalah, adalah dosa besar. Allah 

menegaskan bahwa, membunuh seorang manusia saja seolah-olah telah 

membunuh seluruh umat manusia. Bacakan potongan ayat tentang hal 

tersebut! 

 J : Al-Maidah/32 

     
     
     

    



   
   

    
  

   
     
    

  
90.  S:  Manusia harus bekerja keras meskipun menghadapi berbagai tantangan 

dan rintangan. Tidak ada rintangan yang tak ada solusinya. Itu sebabnya, 

Allah menegaskan bahwa pada setiap kesulitan selalu ada kemudahan. 

Bacakan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut! 

        J :  Al-Insyirah (al-Syarh): 5 atau 6 

     

       

91.  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! 

J :  Al-Baqarah: 188 

   
  

   
  

    
  
   

  
92.  S:  Menghemat sumber-sumber energi merupakan kewajiban kita bersama, 

karena bukan hanya miliki kita tetapi juga miliki anak cucu kita di masa 

depan. Orang yang tidak mematikan lampu dan alat elektronik pada 

umumnya saat tak digunakan termasuk mubazir. Bacakan potongan ayat 

yang melarang manusia berbuat tabzir! 

J : Al-Isra’: 26-27 

    
  

   



   
  

   
   

    
93.  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 : Al-Maidah: 90 

  
   

  
    
  

      

 
94.  S :  Bekerja keras dalam membangun negeri merupakan tuntunan agama yang 

harus dilaksanakan. Allah mengimbau manusia apabila telah 

menyelesaikan satu pekerjaan maka segeralah beralih ke pekerjaan lain. 

Bacakan ayatnya! 

      J :    Al-Insyirah (al-Syarh): 7 

   
  

95.  S : Hidup berfoya-foya atau bermegah-megahan dalam soal banyak anak, 

harta, pengikut, kemuliaan dan sebagainya, telah melalaikan manusia dari 

ketaatan kepada Allah hingga mereka masuk liang lahad. Bacakan dua 

ayat yang menegaskan tentang manusia yang hidup bermegah-megahan 

sampai liang kubur! 

         J : Al-Takatsur: 1-2 

    

     

96.  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 : Al-Anfal:  60 

   
    

  
    
   
    

    
     

    
   

  
97. S :  Di dunia ini pelaku kebaikan dan keburukan senantiasa ada sepanjang 

masa. Untuk itu, sebagai umat yang terbaik kita diharuskan untuk terus 

melakukan ajakan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran 

serta terus memelihara keimanan kepada Allah. Bacakan potongan ayat 

yang berkenaan dengan hal tersebut! 

         J : Ali Imran: 110 

    
  

  
   

     
     

  
  

  
  

98. S :  Membangun negeri harus terus digalakkan dan tak boleh mengenal putus 

asa meskipun rintangan banyak, karena putus asa itu bukan sifat orang-

orang beriman. Bacakan potongan ayat yang melarang manusia berputus 

asa dari rahmat Allah! 

         J : Al-Zumar:  53, atau Yusuf: 87 

    
    
      

   



    
     

  
   

    
      

     
 

   
99. S : Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat. Suami sebagai 

kepala rumah tangga harus bergaul dengan isteri dan anggota keluarganya 

dengan baik. Bacakan potongan ayat yang mewajibkan suami bergaul 

(mu’asyarah) dengan isterinya secara baik! 

         J : Al-Nisa:  19 

  
     
   

   
   

    
   

 
   
   

   
       

 
100.  S :  Salah satu penyebab seringnya terjadi tawuran antara dua 

kelompok masyarakat adalah ketersinggungan. Biasanya dimulai dari 

saling mengolok-olok, saling mengejek, saling menghinakan, dsb. Bacakan 

potongan ayat tentang larangan saling mengolok-olok karena boleh jadi 

yang diolok-olok ternyata lebih baik! 

      J :    Al-Hujurat: 11 

   
      

    
     
      

   
   



   
     
   

    
 
101. S :  Sumber daya manusia sangat ditentukan oleh penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pemerintah wajib mengupayakan sarana dan 

prasarana untuk membantu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Orang yang berilmu pengetahuan dan beriman kepada Allah akan 

ditinggikan martabatnya. Bacakan ayat yang menyatakan bahwa orang 

beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya! 

        J  : Al-Mujadilah: 11 

  
    
   

    
    

   
   

   
    
     

 
102. S :  Beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan adanya bom bunuh diri 

di dalam masjid. Allah sangat marah kepada orang yang sengaja 

membunuh orang-orang beriman sehingga mereka akan dilaknat dan 

dibalas dengan jahannam. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut! 

       J :   Al-Nisa’: 93 

   
  

   
   

   
    

  
103.  S :  Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam 

masalah pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh. Bacakan potongan 



ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan akan memperoleh 

hasil dari apa yang mereka lakukan masing-masing! 

       J :    Al-Nisa’: 32 

     
     

   
   

    
    

      
    

 
     

104. S  : Harta, modal, dan pusat-pusat perekonomian tidak boleh 

dimonopoli oleh orang-orang kaya saja. Bacakan potongan ayat yang 

mengimbau agar harta atau modal tidak hanya beredar diantara orang-

orang kaya saja! 

       J :   Al-Hasyr: 7 

    
   
   

  
 
  

     
    
   

    
    

     
   

105.  S :  Apabila seorang Muslim menjalankan apa yang dicontohkan 

Rasulullah saw dengan konsisten maka akan terwujud kedamaian di 

seluruh negeri. Bacaan potongan ayat yang mengharuskan kita menerima 

apa yang datang dari Rasul, dan menjauhi apa yang dilarangnya! 

      J :     Al-Hasyr: 7 

    
   
   



  
 
  

     
    
   

    
   

     
    

 
106. S:  Siswa sebagai generasi muda bangsa tidak boleh gampang tersulut oleh 

berita-berita miring yang belum jelas. Al-Qur’an mewaspadakan kita untuk 

besikap hati-hati terhadap berita yang belum jelas. Bacakan potongan ayat 

yang menjelaskan perlunya klarifikasi berita yang dibawa terutama oleh 

orang-orang fasik! 

          J : Al-Hujurat: 6 

  
   

    
   
    

   
  

107. S:  Para penegak hukum harus menegakkan hukum sebaik-baik dan seadil-

adilnya. Jangan sampai karena kebenciannya terhadap suatu kaum 

menyebabkan ia berlaku tidak adil. Bacakan potongan ayat yang 

menjelaskan hal tersebut! 

        J :  Al-Maidah: 8 

   
    

    
    

    
   

     
      

  



108. S: Kadangkala hidup ini terasa berat terutama bagi orang yang mengalami 

penderitaan. Akan tetapi, sebagai warganegara yang beriman kita harus 

yakin bahwa Allah tidak akan membebani manusia sesuatu yang tak 

sanggup ia pikul. Bacakan potongan ayat yang berkenaan dengan hal 

tersebut! 

     J :     Al-Baqarah: 286 

     
     
    

    
    
    
    

     
      

    
   

    
   

  
  

109. S: Setiap warganegara wajib menjaga kebersihan lingkungannya. Allah 

mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan membersihkan diri. 

Bacakan potongan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut! 

        J :  Al-Baqarah: 222 
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SATU : Paket Penyisihan 36 Soal ( 01 sd 36 ) 
 

 

1. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... لَْواا خَ َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَ 
Jawab َإِنَّا  اِطيِنِهْم قَالُواإِلَى َشيَ  لَْواا خَ َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذ

  14) البقرة: 14َمعَُكْم إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزئُوَن (
 

2. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 أَْو َكَصيٍِّب ِمَن السََّماِء ... 
Jawab ٌَن أََصاِبعَُهْم يَْجعَلُو ْرقٌ َوبَ  أَْو َكَصيٍِّب ِمَن السََّماِء فِيِه ُظلَُماٌت َوَرْعد

 ُ َّ َواِعِق َحذََر اْلَمْوِت َو ) 19اِفِريَن (يٌط بِاْلكَ ُمحِ  فِي آذَانِِهْم ِمَن الصَّ
 19البقرة: 

 
3. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 .... ِ َّ  الَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهدَ 
Jawab ِمْن بَْعِد ِميثَا ِ َّ ُ بِ مَ ْقَطعُوَن َويَ  قِهِ الَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهدَ  َّ ِه أَْن ا أََمَر 

رة: ق) الب27( ُرونَ اسِ يُوَصَل َويُْفِسدُوَن فِي اْألَْرِض أُولَِئَك ُهُم اْلخَ 
27 

 
4. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 فَأََزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها ... 
Jawab  َّْعُضُكْم ْلنَا اْهبُِطوا بَ ِفيِه َوقُ  انَاكَ ا فَأََزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِمم

) البقرة: 36(لَى ِحيٍن  إِ عٌ تَاِلبَْعٍض َعدُوٌّ َولَُكْم فِي اْألَْرِض ُمْستَقَرٌّ َومَ 
36 

 
5. S Sempurnakan ayat berikut ini 
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ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن ...   َوإِْذ نَجَّ
Jawab ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم َءُكْم ذَبُِّحوَن أَْبنَايُ ْلعَذَاِب وَء ا سُ َوإِْذ نَجَّ

49) البقرة: 49َعِظيٌم ( ُكْمَربِّ  ذَِلُكْم بََالٌء ِمْنَويَْستَْحيُوَن ِنَساَءُكْم َوِفي
 

6. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ ... 

Jawab ُ ا َحيْ ْنهَ َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ فَُكلُوا مِ  وا ْم َرَغدًا َواْدُخلُ ُث ِشئْت
دًا َوقُولُوا ِحطَّةٌ نَْغِفْر لَُكْم َخطَ اْلبَاَب سُ  دُ اْلُمْحِسنِيَن َوَسنَِزي اُكمْ ايَ جَّ

 58) البقرة: 58(
 
 

7. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ...اَلقَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك يُبَيِّْن لَنَا َما ِهَي قَ  

Jawab  فَاِرٌض نََّها بَقََرةٌ َال إِ  يَقُوُل نَّهُ إِ َل َي قَاقَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك يُبَيِّْن لَنَا َما هِ 
 68: ) البقرة68وَن (َمُرَوَال ِبْكٌر َعَواٌن بَْيَن ذَِلَك فَاْفعَلُوا َما تُْؤ

 
 

8. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ..َال .ا خَ َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَ 

Jawab  لَى بَْعٍض قَالُواْعُضُهْم إِ  بَ ا َخَاللَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذََوإِذَا
ُ َعلَْيُكْم ِليُ  َّ ثُونَُهْم ِبَما فَتََح  َال تَْعِقلُوَن ْندَ َربُِّكْم أَفَ ْم بِِه عِ وكُ َحاجُّ أَتَُحدِّ

 76) البقرة: 76(
 

9. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َال تَْسِفُكوَن ... َوإِْذ 

Jawab أَْنفَُسُكْم ِمْن  ْخِرُجونَ تُ َالْم وَ َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َال تَْسِفُكوَن ِدَماَءكُ 
 84لبقرة: ا) 84ِديَاِرُكْم ثُمَّ أَْقَرْرتُْم َوأَْنتُْم تَْشَهدُوَن (

  
  

10. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ْل إِْن َكانَْت لَُكُم الدَّاُر ...قُ  

Jawab ِ َّ َمنَُّوا دُوِن النَّاِس فَتَ  َصةً ِمنْ َخالِ  قُْل إِْن َكانَْت لَُكُم الدَّاُر اْآلِخَرةُ ِعْندَ 
 94) البقرة: 94اْلَمْوَت ِإْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن (



3 
 

 
11. S Sempurnakan ayat berikut ini 

 يٍَة ...َما نَْنَسْخ ِمْن آ 
Jawab َ أَ ا أَلَْم تَْعلَْم ْو ِمثِْلهَ ا أَْنهَ مِ َما نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُْنِسَها نَأِْت ِبَخْيٍر َّ نَّ 

 106) البقرة: 106َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر (
 

12. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َولَْن تَْرَضى َعْنَك اْليَُهودُ ... 

Jawab دَى ُهْم قُْل إِنَّ هُ َع ِملَّتَ تَّبِ ى تَ ْن تَْرَضى َعْنَك اْليَُهودُ َوَال النََّصاَرى َحتَّ َولَ 
ِ ُهَو اْلُهدَى َولَِئِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهمْ  َما لََك  َءَك ِمَن اْلِعْلمِ لَِّذي َجادَ ابَعْ  َّ

ِ ِمْن َوِلّيٍ َوَال نَِصيٍر ( َّ  120) البقرة: 120ِمَن 
 

13. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة ... 

Jawab ِفي  قَِد اْصَطفَْينَاهُ َسهُ َولَ  نَفْ ِفهَ َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمْن سَ 
اِلِحيَن  130) البقرة: 130 (الدُّْنيَا َوإِنَّهُ ِفي اْآلِخَرِة لَِمَن الصَّ

  

14. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوِلُكّلٍ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها... 

Jawab ُ ُكونُوا يَأِْت بِكُ تَ ْيَن َما اِت أَ ْيرَ َوِلُكّلٍ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها فَاْستَبِقُوا اْلخَ  َّ ُم 
َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر ( َّ  148البقرة:  )148َجِميعًا إِنَّ 

  

15. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ ... 

Jawab ةً فَ  ُءوأَ ِمْنهُ بَرَّ نَتَ َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ ا ِمنَّا َكذَِلَك ْم َكَما تَبَرَّ
ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَْيِهْم وَ  َّ  ِمَن النَّاِر َخاِرِجينَ ْم بِ هُ  َمايُِريِهُم 

 167)  البقرة: 167(
 

16. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر ... 

Jawab ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّةُ ِلْلَواِلدَْيِن 
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 180) البقرة: 180َمْعُروِف َحقا َعلَى اْلُمتَِّقيَن (َواْألَْقَرِبيَن بِالْ 
  

17. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم ... 

Jawab َشدُّأَ ُكْم َواْلِفتْنَةُ أَْخَرُجو ْيثُ حَ ْنَواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوُهْم مِ 
إِْن فَ قَاتِلُوُكْم فِيِه َحتَّى يُ  َرامِ ْلحَ اِل َوَال تُقَاتِلُوُهْم ِعْندَ اْلَمْسِجِد ِمَن اْلقَتْ 

 191لبقرة: ا) 191(يَنقَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوُهْم َكذَِلَك َجَزاُء اْلَكاِفِر
 

18. S Sempurnakan ayat berikut ini 
َ فِي أَيَّاٍم ...  َّ  َواْذُكُروا 

Jawab َ فِي أَيَّاٍم َمْعدُودَاٍت فََمْن تَ َواْذكُ  َّ لَْيِه ِن فََال إِثَْم عَ ي يَْوَميْ َل فِ عَجَّ ُروا 
َر فََال إِثَْم َعلَْيِه ِلَمِن اتَّقَى وَ  َ وَ  قُوااتَّ َوَمْن تَأَخَّ  إِلَْيِه اْعلَُموا أَنَُّكمْ َّ

 203) البقرة: 203تُْحَشُروَن (
 

19. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 فَإِْن َطلَّقََها فََال تَِحلُّ لَهُ ... 

Jawab َال ُجنَاَح  فَإِْن َطلَّقََها فَ ًجا َغْيَرهُ  َزوْ ِكحَ فَإِْن َطلَّقََها فََال تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعدُ َحتَّى تَنْ 
ِ  ودَ َعلَْيِهَما أَْن يَتََراَجعَا ِإْن َظنَّا أَْن يُِقيَما ُحدُ  ِ يُبَيِّ حُ   َوِتْلكَ َّ َّ نَُها ِلقَْوٍم دُودُ 

 230يَْعلَُموَن البقرة: 
20. S Sempurnakan ayat berikut ini 

يِن ...   َال إِْكَراهَ فِي الدِّ
Jawab ْشدُ ِمَن يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ ِ  الْ َال إِْكَراهَ فِي الدِّ ِت ْكفُْر بِالطَّاُغو فََمْن يَ غَّي

ِ فَقَ  َّ ُ َال اْنفِ  ثْقَىْلوُ ِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اَويُْؤِمْن بِا َّ  َسِميٌع َصاَم لََها َو
 256) البقرة: 256َعِليٌم (

 

21. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت 

Jawab َرةِ اِطيِر اْلُمقَْنطَ  َواْلقَنَ نَ نِياْلبَ ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َو
َمِة  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ُع َحْرِث ذَِلَك َمتَااِم َوالْ ْنعَ اْألَ وَ ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

ُ ِعْندَهُ ُحْسُن اْلَمآِب َّ  14)  آل عمران: 14 (اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َو
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22. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ْسَالُمإِنَّ الدِّ  ِ اْإلِ َّ  ... يَن ِعْندَ 

Jawab ْسَالُم َوَما اْختَلَ  ِ اْإلِ َّ يَن ِعْندَ  ِمْن بَْعِد  ا اْلِكتَاَب ِإالَّ يَن أُوتُولَِّذاَف إِنَّ الدِّ
ِ آيَابِ ْر َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم َوَمْن يَْكفُ  َّ َ سَ  ِت  َّ ِريُع فَإِنَّ 

 19َساِب آل عمران:اْلحِ 
 

23. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ... 

Jawab نْ َوتَْنِزعُ  َشاءُ  تَ قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء   اْلُمْلَك ِممَّ
ِديٌر لَى ُكّلِ َشْيٍء قَ إِنََّك عَ  ْيرُ ْلخَ ِدَك اَوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِيَ 

 26) آل عمران: 26(
 

24. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 قُْل إِْن تُْخفُوا َما ِفي ُصدُوِرُكْم أَْو ... 

Jawab ُ وَ  ْمهُ ْعلَ قُْل إِْن تُْخفُوا َما ِفي ُصدُوِرُكْم أَْو تُْبدُوهُ يَ  يَْعلَُم َما ِفي َّ
ُ َعلَى ُكلِّ ال َّ ) آل 29ِديٌر (ٍء قَ َشيْ  سََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َو

 29عمران: 
 

25. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 قَاَل َرّبِ أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغَالٌم ... 

Jawab  َعاِقٌر قَالَ أَِتي ُر َواْمرَ ِكبَ  الْ قَاَل َرّبِ أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغَالٌم َوقَْد بَلَغَِنَي
ُ يَْفعَُل َما يََشاُء ( َّ  40) آل عمران: 40َكذَِلَك 

 
26. S Sempurnakan ayat berikut ini 

قًا ِلَما بَْيَن يَدَيَّ ِمَن التَّْوَراِة ...   َوُمَصدِّ
Jawab  ُ قًا ِلَما بَْيَن يَدَيَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِأل َم عَ َض الَّذِ ُكْم بَعْ لَ لَّ حِ َوُمَصدِّ لَْيُكْم ي ُحّرِ

َ َّ  50ل عمران: )  آ50ِن (يعُوأَطِ َوَوِجئْتُُكْم ِبآيٍَة ِمْن َربُِّكْم فَاتَّقُوا 
 

27. S Sempurnakan ayat berikut ini 
َك فِيِه ِمْن بَْعِد َما   ... فََمْن َحاجَّ

Jawab َك فِيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تَعَالَْوا نَْدُع أَْبنَاَءنَا  فََمْن َحاجَّ
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َوأَْبنَاَءُكْم َوِنَساَءنَا َوِنَساَءُكْم َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتَِهْل فَنَْجعَْل لَْعنََت 
ِ َعلَى اْلَكاِذبِيَن (  61)  آل عمران: 61َّ

 

28. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َحاَجْجتُْم فِيَما ... َها أَْنتُْم َهُؤَالءِ  

Jawab لَُكْم ِبِه  وَن فِيَما لَْيسَ َم تَُحاجُّ  فَلِ ْلٌمَها أَْنتُْم َهُؤَالِء َحاَجْجتُْم فِيَما لَُكْم بِِه عِ 
ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم َال تَْعلَُموَن ( َّ  66) آل عمران: 66ِعْلٌم َو

 

29. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ِإِنَّ الَّ   َّ   ... ِذيَن يَْشتَُروَن بِعَْهِد 

Jawab ِ َوأَْيَمانِ  َّ َالَق لَُهْم ًال أُولَئَِك َال خَ نًا قَِلي ثَمَ ِهمْ إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بِعَْهِد 
ُ َوَال يَْنظُ  َّ يِهْم  يَُزكِّ  اْلِقيَاَمِة َوَال ِهْم يَْومَ لَيْ ُر إِ فِي اْآلِخَرةِ َوَال يَُكلُِّمُهُم 

 77آل عمران: َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 
30. S Sempurnakan ayat berikut ini 

ُ قَْوًما َكفَُروا  َّ ...َكْيَف يَْهِدي 
Jawab ُ قَْوًما َكفَُروا بَْعدَ إِيَمانِ  َّ ُسوَل َحقٌّ ِهدُوا أَنَّ َوشَ  ِهمْ َكْيَف يَْهِدي    الرَّ

 ُ َّ 86)  آل عمران: 86ِلِميَن (لظَّاَم ا َال يَْهِدي اْلقَوْ َوَجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت َو
 

31. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... ُكلُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحال 

Jawab َم إِسْ ا حَ  مَ ُكلُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحال ِلبَِني ِإْسَراِئيَل ِإالَّ ِسِه َرائِيُل َعلَى نَفْ رَّ
َل التَّْوَراةُ قُْل فَأْتُوا بِ  ِمْن قَْبِل أَنْ   َصاِدقِيَن لُوَها إِْن ُكْنتُمْ اةِ فَاتْ ْورَ التَّ تُنَزَّ

 93) آل عمران: 93(
 

32. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ ... 
Jawab ا ا تُْم ُجوُهُهْم أََكفَرْ وُ  ْسَودَّتْ ايَن لَِّذيَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَأَمَّ

ل عمران: آ) 106وَن (فُرُ تَكْ  بَْعدَ ِإيَمانُِكْم فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكْنتُمْ 
106 
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33. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َمثَُل َما يُْنِفقُوَن فِي َهِذِه اْلَحيَاةِ .... 
Jawab ِا ِصرٌّ أََصابَْت يحٍ فِيهَ ِل رِ َمثَ كَ الدُّْنيَاَمثَُل َما يُْنِفقُوَن فِي َهِذِه اْلَحيَاة

ُ لََمهُ ا ظَ َحْرَث قَْوٍم َظلَُموا أَْنفَُسُهْم فَأَْهلََكتْهُ َومَ  َّ ُهْم  َولَِكْن أَْنفُسَ ُم 
  117يَْظِلُموَن  آل عمران:

 
34. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... ُكْمإِْذ تَقُوُل ِلْلُمْؤِمنِيَن أَلَْن يَْكِفيَ  
Jawab  ُِمَن بِثََالثَِة آَالفٍ  َربُُّكمْ ُكْمِمدَّ إِْذ تَقُوُل ِلْلُمْؤِمِنيَن أَلَْن يَْكِفيَُكْم أَْن ي 

  124) آل عمران: 124اْلَمَالئَِكِة ُمْنَزِليَن (
35. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوالَِّذيَن ِإذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو ... 
Jawab  َذَُهْم فُسَ الَِّذيَن ِإذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَنْ و َ َّ وا  فَاْستَْغفَرُ َكُروا 

 ُ َّ وا عَ ْم يُ َولَ  ِلذُنُوِبِهْم َوَمْن يَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ  ُهْم لَى َما فَعَلُوا وَ ِصرُّ
 135) آل عمران: 135يَْعلَُموَن (

 
36. S Sempurnakan ayat berikut ini 
دٌ ِإالَّ َرُسوٌل   ... َوَما ُمَحمَّ
Jawab  ِدٌ ِإالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِله سُ  الَوَما ُمَحمَّ   َماَت أَْو قُتِلَ ُل أَفَإِنْ رُّ

َ شَ ْيِه فَلَنْ ِقبَ ى عَ اْنقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَاِبُكْم َوَمْن يَْنقَِلْب َعلَ  َّ ْيئًا  يَُضرَّ 
ُ الشَّاِكِريَن (َوَسيَْجِز َّ   144) آل عمران: 144ي 

 
 
 

DUA : Paket Semi Final 12 Soal ( 37 sd 48 ) 
 

37. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... َسنُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا 
Jawab  ِ َّ ْعَب بَِما أَْشَرُكوا ِبا ْل ِبِه َسنُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ  َما لَْم يُنَّزِ
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) آل عمران: 151ُسْلَطانًا َوَمأَْواُهُم النَّاُر َوِبئَْس َمثَْوى الظَّاِلِميَن (
151  

 
38. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ِ ِلْنَت لَُهْم  َّ  ... فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن 
Jawab ِلْنَت لَُهْم َولَْو ِ َّ وا ِمْن ْلقَْلِب َالْنفَضُّ َغِليَظ ا ظا فَ  ُكْنَتفَبَِما َرْحَمٍة ِمَن 

فَإِذَا َعَزْمَت  اْألَْمرِ   فِيُهمْ َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِورْ 
َ يُِحبُّ اْلُمتَ  َّ ِ ِإنَّ  َّ   159عمران:  ) آل159 (ِليَنَوكِّ فَتََوكَّْل َعلَى 

 
39. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوَال يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن ... 
Jawab َشْيئًاْن يَُضرُّ لَ ُهْم نَّ َوَال يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِإ َ َّ يُِريدُ  وا 

ُ أَالَّ يَْجعََل لَُهْم َحظا ِفي اْآلِخَرِة وَ  ) آل 176يٌم (ذَاٌب َعظِ ْم عَ لَهُ َّ
  176ران: عم

 
40. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َوِإنََّما ... 
Jawab ُزْحِزَح اْلِقيَاَمِة فََمنْ  ْم يَْومَ وَركُ أُجُ  ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َوِإنََّما تَُوفَّْوَن 

غُُروِر ا إِالَّ َمتَاُع الْ الدُّْنيَ  يَاةُ ْلحَ َوَما اَعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَز 
  185) آل عمران: 185(

 
41. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَ   َّ ُ  اَبَوإِْذ أََخذَ   ... هُ بَيِّنُنَّ لَت
Jawab  َِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكت ُ َّ ُ  ابَ َوإِْذ أََخذَ  ْكتُُمونَهُ تَ هُ ِللنَّاِس َوَال بَيِّنُنَّ لَت

 َما يَْشتَُروَن  فَبِئْسَ ِليًال ا قَ فَنَبَذُوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشتََرْوا ِبِه ثََمنً 
  187) آل عمران: 187(

 
42. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسُطوا ِفي اْليَتَاَمى 
Jawab  َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسُطوا ِفي اْليَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء
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َمثْنَى َوثَُالَث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم 
  3) النساء: 3ذَِلَك أَْدنَى أَالَّ تَعُولُوا (

  
43. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ِ َوَمْن يُِطع  َّ  ... تِْلَك ُحدُودُ 
Jawab  َُوَرُسولَه َ َّ ِ َوَمْن يُِطعِ  َّ تَِها ٍت تَْجِري ِمْن تَحْ هُ َجنَّاْدِخلْ  يُ تِْلَك ُحدُودُ 

  13نساء: ) ال13 (ِظيُماْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَ 
44. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ِ ِللَِّذيَن ...  َّ  إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى 
Jawab ِللَِّذيَن يَْعَملُو ِ َّ َن ِمْن قَِريٍب لٍَة ثُمَّ يَتُوبُوَء بَِجَهالسُّوَن اإِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى 

ُ َعلَْيِهْم َوكَ  َّ ُفَأُولَئَِك يَتُوُب  َّ    17) النساء: 17ِكيًما (ًما حَ ِليعَ اَن 
 

45. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 

 ... َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبدَاَل َزْوجٍ
Jawab نَّ ِقْنَطاًرا فََال إِْحدَاهُ  تُْمآتَيْ َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبدَاَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َو 

  20)  النساء: 20بِينًا (ا مُ ِإثْمً أَتَأُْخذُونَهُ بُْهتَانًا َوتَأُْخذُوا ِمْنهُ َشْيئًا 
 

46. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوِلُكّلٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي ... 
Jawab ا تََرَك اْلَواِلدَا َ ِن وَ َوِلُكّلٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي ِممَّ ْت َوالَِّذيَن َعقَدَ  ْقَربُونَ اْأل

َ َكانَ أَْيَمانُُكْم فَآ َّ ) 33 َشِهيدًا (ّلِ َشْيءٍ لَى كُ  عَ تُوُهْم نَِصيبَُهْم ِإنَّ 
  33النساء: 

 
47. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن 
Jawab ُموَن َمايَْكتُ  وَ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل  ُ َّ ْن  مِ آتَاُهُم 

  37) النساء: 37( فَْضِلِه َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َعذَابًا ُمِهينًا
 

48. S Sempurnakan ayat berikut ini 
َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت  َّ  ... إِنَّ 
Jawab  ِيَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَى أَْهل َ َّ َها َوِإذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس إِنَّ 
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َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا  َّ ا يَِعُظُكْم بِِه إِنَّ  َ نِِعمَّ َّ أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل إِنَّ 
  58) النساء: 58(

 
 

TIGA : Paket Final 3 Soal ( 49 sd 51 ) 
 

49. S Sempurnakan ayat berikut ini 
َِوَما لَُكْم َال   َّ  ...  تُقَاتِلُوَن فِي َسِبيِل 
Jawab  َْوال ِ َّ َجاِل َوالنِّ ِفيَن ِمنَ تَْضعَ ُمسْ َوَما لَُكْم َال تُقَاتِلُوَن فِي َسِبيِل  َساِء  الّرِ

ْهلَُها ْريَِة الظَّاِلِم أَ ِذِه اْلقَ ْن هَ ا مِ َواْلِوْلدَاِن الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَ 
) النساء: 75ا (َك نَِصيرً دُنْ لَ ْن مِ  لَنَا ِمْن لَدُْنَك َوِليا َواْجعَْل لَنَا َواْجعَلْ 

75  
 
 

50. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن أَِو اْلَخْوِف 
Jawab َردُّوهُ إِلَى  ِه َولَوْ بِ  ُعواذَاأَ َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن أَِو اْلَخْوِف

ُسوِل َوإِلَى أُوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ  لَْوَال وَ بُِطونَهُ ِمْنُهْم  يَْستَنْ ِذينَ الَّ  الرَّ
ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َالتَّبَْعتُُم ا َّ ء: )  النسا83ِليًال (قَ َن إِالَّ ْيَطالشَّ فَْضُل 

83  
 

51. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... َوَألُِضلَّنَُّهْم َوَألَُمنِّيَنَُّهْم 
Jawab َآلُمَرنَُّهْم وَ ذَاَن اْألَْنعَاِم آتُِّكنَّلَيُبَ  فَ َوَألُِضلَّنَُّهْم َوَألَُمنِّيَنَُّهْم َوَآلُمَرنَُّهْم

ِ َوَمْن يَتَِّخِذ الشَّيْ  َّ ِ فَقَ  دُونِ ِليا ِمنْ َن وَ َطافَلَيُغَيُِّرنَّ َخْلَق  َّ ْد َخِسَر  
  119) النساء: 119ُخْسَرانًا ُمِبينًا (
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Fahmil	Qur’an	:	SAMBUNG	AYAT		
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- Final    : 3   soal 

 
 
 

 

SATU : Paket Penyisihan 36 Soal ( 01 sd 36 ) 
 

 

1. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقَدَ نَاًرا... 
Jawab َا أ ُ ِبنُ  ا َحْولَهُ مَ َءْتَضاَمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقَدَ نَاًرا فَلَمَّ َّ وِرِهْم ذََهَب 

  17) البقرة: 17َوتََرَكُهْم ِفي ُظلَُماٍت َال يُْبِصُروَن (
 

2. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ْلنَا  ا نَزَّ  ...َوإِْن ُكْنتُْم ِفي َرْيٍب ِممَّ
Jawab ْلنَا َعلَى َعْبِد ا نَزَّ ُ فَ نَا َوإِْن ُكْنتُْم ِفي َرْيٍب ِممَّ ُعوا  ِمْن ِمثِْلِه َوادْ وا بُِسوَرةٍ أْت

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن َّ  23) البقرة: 23( ُشَهدَاَءُكْم ِمْن دُوِن 
 

3. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... إِنِّيَوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمَالئَِكِة 
Jawab َها الُوا أَتَْجعَُل فِيِليفَةً قَ خَ ْرِض ْألَ َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمَالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي ا

َماَء َونَْحُن نَُسبِّ  ُس لََك قَاَل إِ ْمِدَك َونُ بِحَ  حُ َمْن يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الدِّ نِّي قَدِّ
 30رة: أَْعلَُم َما َال تَْعلَُموَن البق

 

4. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 قُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها َجِميعًا... 
Jawab  ُا يَأِْتيَنَّك َال َخْوٌف ْن تَِبَع ُهدَاَي فَ ُهدًى فَمَ  نِّيْم مِ قُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها َجِميعًا فَإِمَّ

 38َعلَْيِهْم َوَال ُهْم يَْحَزنُوَن   البقرة:
 

5. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوَظلَّْلنَا َعلَْيُكُم اْلغََماَم ... 

Jawab َطيِّبَاِت َما  ْلَوى ُكلُوا ِمنْ نَّ َوالسَّ اْلمَ  ُكُمَوَظلَّْلنَا َعلَْيُكُم اْلغََماَم َوأَْنَزْلنَا َعلَيْ 
 57) البقرة: 57ِلُموَن ( يَظْ ُهْمَرَزْقنَاُكْم َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَْنفُسَ 
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6. S Sempurnakan ayat berikut ini 

 ...ى إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالنََّصاَر 
Jawab ِ مَ اِبئِيَن الصَّ ى وَ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالنََّصاَر َّ  ْن آَمَن بِا

ِهْم َوَال َخْوٌف َعلَيْ  َربِِّهمْ  ْندَ ْم عِ فَلَُهْم أَْجُرهُ َواْليَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا 
 62) البقرة: 62َوَال ُهْم يَْحَزنُوَن (

 
 

7. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُكْم 

Jawab ِ  يَْسمَ ُهمْ ِمنْ  يٌقأَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِر َّ  ثُمَّ عُوَن َكَالَم 
فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ َوُهْم يَْعلَمُ   75البقرة:  )75( وَنيَُحّرِ

 
 

8. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوقَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر ... 

Jawab ِْل أَتَّخَ قُ دَةًدُوَوقَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما َمعْ  َّ  َعْهدًا فَلَْن ْذتُْم ِعْندَ 
ِ َّ ُ َعْهدَهُ أَْم تَقُولُوَن َعلَى  َّ  80) البقرة: 80( ْعلَُمونَ تَ َال  َما يُْخِلَف 

 
9. S Sempurnakan ayat berikut ini 

 أُولَئَِك الَِّذيَن اْشتََرُوا اْلَحيَاةَ ... 
Jawab عَذَاُب َخفَُّف َعْنُهُم الْ  فََال يُ ِخَرةِ اْآلاْشتََرُوا اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا بِ  أُولَئَِك الَِّذينَ 

 86)  البقرة: 86َوَال ُهْم يُْنَصُروَن (
  
  

10. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َولَتَِجدَنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس ... 

Jawab ْم وا يََودُّ أََحدُهُ َن أَْشَركُ ِذيالَّ  اةٍ َوِمنَ َولَتَِجدَنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحيَ 
ُر أَْلَف َسنٍَة َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه  ُ يُ اِب أَْن ْلعَذَ اَن مِ لَْو يُعَمَّ َّ َر َو عَمَّ

 96بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن  البقرة:
 

11. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ةَ ...َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّ  

Jawab َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن َكاَن ُهودًا أَْو نََصاَرى تِْلَك أََمانِيُُّهْم قُْل 



13 
 

 111) البقرة: 111َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن (
 

12. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ...َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ 

Jawab هُ َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ ِبَكِلَماٍت فَأَتَ  ِس إَِماًما ي َجاِعلَُك ِللنَّااَل إِنِّ قَ نَّمَّ
يَّتِي قَاَل َال يَنَاُل َعْهِدي الظَّ   124قرة: ) الب124( ِميَنالِ قَاَل َوِمْن ذُّرِ

 
13. S Sempurnakan ayat berikut ini 

ونَ   ِ ...قُْل أَتَُحاجُّ َّ  نَا فِي 
Jawab ِ َوُهَو َربُّنَا َوَربُّ  َّ ونَنَا فِي  ْعَمالُُكْم َمالُنَا َولَُكْم أَ لَنَا أَعْ ْم وَ كُ قُْل أَتَُحاجُّ

 139) البقرة: 139َونَْحُن لَهُ ُمْخِلُصوَن (
  

14. S Sempurnakan ayat berikut ini 
فَا َواْلَمْرَوةَ ...   إِنَّ الصَّ

Jawab ِ فَمَ  َّ فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَاِئِر  ُجنَاَح  ِو اْعتََمَر فََال ْلبَْيَت أَ اجَّ حَ ْنإِنَّ الصَّ
َع َخْيرً  َف ِبِهَما َوَمْن تََطوَّ َ إِنَّ ا فَ َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ َّ ) 158اِكٌر َعِليٌم (شَ  

 158البقرة: 
 
  

15. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ِ أَْندََومِ   َّ  ا ...ادً َن النَّاِس َمْن يَتَِّخذُ ِمْن دُوِن 

Jawab ِ أَْندَ َّ ِ وَ بُّونَُهمْ ا يُحِ ادً َوِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخذُ ِمْن دُوِن  َّ الَِّذيَن  َكُحّبِ 
ِ َولَْو يََرى الَِّذيَن ظَ  َّ ِ ِ ااَب أَنَّ َن اْلعَذَ ْذ يََروْ وا إِ لَمُ آَمنُوا أََشدُّ ُحبا  َّ ِ ةَ  ْلقُوَّ

َ َشِديدُ اْلعَذَاِب ( َّ  165ة: ) البقر165َجِميعًا َوأَنَّ 
 

16. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي... 

Jawab دََعاِن  إِذَا ةَ الدَّاعِ ْعوَ ُب دَ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب أُِجي
 186قرة: ) الب186( دُوَنْرشُ فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤِمنُوا ِبي لَعَلَُّهْم يَ 

  

17. S Sempurnakan ayat berikut ini 
الشَّْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّْهِر اْلَحَراِم ... 
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Jawab ْعتَدَى َعلَْيُكْم ِن ا فَمَ َصاصٌ قِ اُت الشَّْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرمَ 

َ وَ  قُوااتَّ فَاْعتَدُوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتَدَى َعلَْيُكْم وَ  َّ َ َّ  َمَع اْعلَُموا أَنَّ 
 194) البقرة: 194اْلُمتَِّقيَن (
 

18. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا ... 

Jawab َ ْلِميَا أ ِبعُوا ُخُطَواِت َال تَتَّ ةً َوافَّ كَ يَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الّسِ
 208ة: ) البقر208الشَّْيَطاِن إِنَّهُ لَُكْم َعدُوٌّ ُمبِيٌن (

 
19. S Sempurnakan ayat berikut ini 

 نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم ... 
Jawab  ُ ُ وا َحْرثَُكْم أَنَّى شِ نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْت ُموا ْم وَ ئْت َ قَدِّ َ ْنفُِسُكْم َواتَّ ِأل َّ قُوا 

ِر اْلُمْؤِمِني  223لبقرة: ا) 223َن (َواْعلَُموا أَنَُّكْم ُمَالقُوهُ َوبَّشِ
20. S Sempurnakan ayat berikut ini 

ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ...  َّ 
Jawab  ُ ُروا وِر َوالَِّذيَن َكفَ لَى النُّ إِ اِت لُمَ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ َّ

 أُولَئَِك لظُّلَُماتِ الَى ِر إِ أَْوِليَاُؤُهُم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّو
 257 ) البقرة:257أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن (

 
21. S Sempurnakan ayat berikut ini 

 ... قُْل أَُؤنَبِّئُُكْم بَِخْيٍر ِمْن ذَِلُكْم 
Jawab ِري ِمْن ِهْم َجنَّاٌت تَجْ ْندَ َربِّ عِ ْوا تَّقَ اقُْل أَُؤنَبِّئُُكْم بَِخْيٍر ِمْن ذَِلُكْم ِللَِّذيَن

ُ َوِرْضَوا َرةٌ َطهَّ تَْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوأَْزَواٌج مُ  َّ ِ َو َّ  ٌن ِمَن 
 15آل عمران:     بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد 

 
22. S Sempurnakan ayat berikut ini 

وَك فَقُْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي   ...فَإِْن َحاجُّ
Jawab ِ َوَمِن اتَّبَعَِن َوقُْل ِللَِّذيَن أُوتُوا  َّ ِ وَك فَقُْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي  فَإِْن َحاجُّ

يِّيَن أَأَْسلَْمتُْم فَإِْن أَْسلَُموا فَقَِد اْهتَدَْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما الْ  ِكتَاَب َواْألُّمِ
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ُ بَِصيٌر ِباْلِعبَاِد ( َّ  20) آل عمران: 20َعلَْيَك اْلبََالُغ َو
 

23. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ...أَْوِليَاَءَال يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكاِفِريَن 

Jawab ذَِلَك  يَن َوَمْن يَْفعَلْ ْلُمْؤِمنِ اوِن دُ ْنمِ َال يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكاِفِريَن أَْوِليَاَء
ِ ِفي َشْيٍء إِالَّ أَْن تَتَّقُوا  َّ ُ قَاةً َويُ ْم تُ ْنهُ مِ فَلَْيَس ِمَن  َّ ُرُكُم   نَْفَسهُ َحذِّ

ِ اْلَمِصي َّ  28آل عمران:         ُر َوإِلَى 
  
  

24. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ا َوَضعَتَْها قَالَْت َرّبِ ِإنِّي ...   فَلَمَّ

Jawab ا َوَضعَتَْها قَالَْت َرّبِ ِإنِّي َوَضْعتَُها أُ  ُ أَ ى وَ ْنثَ فَلَمَّ ْت ْعلَُم ِبَما َوَضعَ َّ
ْيتَُها مَ َولَْيَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى َوإِنِّي سَ  يَّتََها ِعيذَُها بَِك َوذُرِّ إِنِّي أُ َم وَ ْريَ مَّ

ِجيِم (  36آل عمران:   )36ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ
 

25. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َ َّ  ...ُرِكبَشِّ يُ إِْذ قَالَِت اْلَمَالِئَكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ 

Jawab َ إِْذ قَالَِت اْلَمَالِئَكةُ يَا َّ ْلَمِسيُح ٍة ِمْنهُ اْسُمهُ ا ِبَكِلمَ ُركِ بَشِّ يُ َمْريَُم إِنَّ 
) آل 45بِيَن (اْلُمقَرَّ  ِمنَ وَ ةِ ِعيَسى اْبُن َمْريََم َوِجيًها ِفي الدُّْنيَا َواْآلِخرَ 

 45عمران: 
 

26. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر .   ..فَلَمَّ

Jawab ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَ  ِ  اِريْنصَ فَلَمَّ َّ  قَاَل ِإلَى 
 ِ َّ ِ آَمنَّا بِا َّ َ َواشْ  اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر  ) آل 52نَّا ُمْسِلُموَن (َهْد ِبأ

 52عمران: 
 

27. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا ...قُْل يَا أَهْ  

Jawab  َ َّ قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أَالَّ نَْعبُدَ إِالَّ 
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ِ فَإِْن  َّ َوَال نُْشِرَك بِِه َشْيئًا َوَال يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن دُوِن 
 64) آل عمران: 64ْوا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن (تََولَّ 

 
 
 
 
 
 
 

28. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوَال تُْؤِمنُوا إِالَّ ِلَمْن تَبَِع ِدينَُكْم ... 

Jawab
ِ ْلُهدَانََّوَال تُْؤِمنُوا إِالَّ ِلَمْن تَبَِع ِدينَُكْم قُْل إِ َّ َحدٌ أَ ْؤتَى  أَْن يُ ى ُهدَى 

وُكْم ِعْندَ َربِّكُ  ِ نَّ اْلفَ ْل إِ ْم قُ ِمثَْل َما أُوتِيتُْم أَْو يَُحاجُّ َّ يُْؤِتيِه َمْن  ْضَل ِبيَِد 
ُ َواِسٌع َعِليٌم ( َّ  73) آل عمران: 73يََشاُء َو

 
29. S Sempurnakan ayat berikut ini 

  ...ِسنَتَُهْمَوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِريقًا يَْلُووَن أَلْ  
Jawab ِب َوَما ُهَو بُوهُ ِمَن اْلِكتَا ِلتَْحسَ تَابِ اْلكِ َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِريقًا يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِ 

ِ وَ  َّ ِ َويَقُولُ ِمْن ِعنْ  ُهوَ  َماِمَن اْلِكتَاِب َويَقُولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد  َّ وَن ِد 
ِ اْلَكِذَب َوُهمْ  َّ  78ن: ) آل عمرا78 يَْعلَُموَن (َعلَى 

 
30. S Sempurnakan ayat berikut ini 

 ...إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر 
Jawab ْرِض َحِدِهْم ِمْلُء اْألَ َل ِمْن أَ ْقبَ ْن يُ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَ 

 )91ْن نَاِصِريَن (مِ ا لَُهْم  َومَ ِليمٌ ِبِه أُولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب أَ ذََهبًا َولَِو اْفتَدَى 
 91آل عمران: 

 
31. S Sempurnakan ayat berikut ini 

...فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم 
Jawab ِ َعلَى النَّاِس فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن دََخلَهُ َكاَن آِمنًا وَ  َّ ِ

َ َغنِيٌّ َعِن  َّ ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيًال َوَمْن َكفََر فَإِنَّ 
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 97) آل عمران: 97اْلعَالَِميَن (
 
 
 
 

32. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 لَْيُسوا َسَواًء ... 
Jawab ةٌ قَائِمَ لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِ آنَاَء اللَّ  وَن آيَاتِ تْلُ ةٌ يَ  أُمَّ ْيِل َوُهْم َّ

 113) آل عمران: 113يَْسُجدُوَن (
 

33. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤُهْم ... 
Jawab وا ِبَها َوإِْن ْفَرحُ  يَ ئَةٌ َسيِّ  إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصْبُكْم

ُكْم َكْيدُُهْم َشْيئً  َ نَّ ا إِ تَْصِبُروا َوتَتَّقُوا َال يَُضرُّ يٌط ا يَْعَملُوَن ُمحِ  بِمَ َّ
  120) آل عمران: 120(

 
34. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... بَلَى إِْن تَْصِبُروا َوتَتَّقُوا 
Jawab  َُخْمَسِةْدُكْم َربُُّكْم ِب ذَا يُْمدِ هَ ِهْم ْورِ وا َويَأْتُوُكْم ِمْن فَ بَلَى إِْن تَْصِبُروا َوتَتَّق

ِميَن (   125 ) آل عمران:125آَالٍف ِمَن اْلَمَالئَِكِة ُمَسّوِ
 

35. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ...  إِْن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ
Jawab ََّها بَْيَن يَّاُم نُدَاِولُ تِْلَك اْألَ هُ وَ ثْلُ مِ  اْلقَْوَم قَْرٌحإِْن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمس

ُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَتَّ  َّ ُ َال ُكْم ُشَهدَ ِمنْ  ِخذَ النَّاِس َوِليَْعلََم  َّ ِحبُّ يُ اَء َو
 140الظَّاِلِميَن   آل عمران:

 
36. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... ٍس أَْن تَُموَتَوَما َكاَن ِلنَفْ  
Jawab  ًال َوَمْن يُِرْد ثََواَب ِ ِكتَابًا ُمَؤجَّ َّ َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إِالَّ بِإِْذِن 
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الدُّْنيَا نُْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن يُِرْد ثََواَب اْآلِخَرةِ نُْؤِتِه ِمْنَها َوَسنَْجِزي 
  145) آل عمران: 145الشَّاِكِريَن (

 
DUA : Paket Semi Final 12 Soal ( 37 sd 48 ) 

 
37. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... إِْذ تُْصِعدُوَن َوَال تَْلُووَن 
Jawab  ُس ْخَراُكْم أُ وُكْم ِفيْدعُ يَ وُل إِْذ تُْصِعدُوَن َوَال تَْلُووَن َعلَى أََحٍد َوالرَّ

ُ مَ ْم َوَال اتَكُ فَ ا مَ نُوا َعلَى فَأَثَابَُكْم َغما بِغَّمٍ ِلَكْيَال تَْحزَ  َّ  ا أََصابَُكْم َو
  153آل عمران: َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن  

 
38. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن  َّ  ... لَقَْد َمنَّ 
Jawab  َِعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بَعََث ف ُ َّ لُو َعلَْيِهْم  أَْنفُِسِهْم يَتْ وًال ِمنْ سُ ْم رَ يهِ لَقَْد َمنَّ 

يِهْم َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َوالْ  ِفي انُوا ِمْن قَْبُل لَ َوإِْن كَ  َمةَ ِحكْ آيَاِتِه َويَُزّكِ
  164آل عمران َضَالٍل ُمبِيٍن 

 
39. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوَال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن... 
Jawab َوَال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن ِبَما آتَاُهُم ُ ْم بَْل  ُهَو َخْيًرا لَهُ ْن فَْضِلهِ  مِ َّ

قُوَن َما بَِخلُوا بِِه يَوْ  ِ ْلِقيَ َم اُهَو َشرٌّ لَُهْم َسيَُطوَّ َّ ِ َماَواِت  ِميَراُث السَّ اَمِة َو
ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخبِيٌر َّ   180عمران:  ) آل180(َواْألَْرِض َو

 
40. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 لَتُْبلَُونَّ ِفي أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم ... 
Jawab  ْاَب ِمْن يَن أُوتُوا اْلِكتَ َن الَِّذنَّ مِ َمعُ لَتُْبلَُونَّ ِفي أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم َولَتَس

َّقُوا فَإِنَّ ذَ بُِروا وَ  تَصْ إِنْ ا أَذًى َكِثيًرا وَ قَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن أَْشَرُكو ِلَك تَت
  186  آل عمران            ِمْن َعْزِم اْألُُموِر  
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41. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... َال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا 
Jawab  ِْفعَلُوا َمدُوا بَِما لَْم يَ أَْن يُحْ  ونَ ِحبُّ َما أَتَْوا َويُ َال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن ب

) آل عمران: 188( أَِليٌم ذَابٌ عَ ْم فََال تَْحَسبَنَُّهْم ِبَمفَاَزٍة ِمَن اْلعَذَاِب َولَهُ 
188  

 
42. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ا تََرَك  َجاِل نَِصيٌب ِممَّ  ...ِللّرِ
Jawab  ََجاِل ن َ ِللّرِ ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواْأل اَوِللنِّسَ  بُونَ ْقَرِصيٌب ِممَّ  اِء نَِصيٌب ِممَّ

ا قَلَّ ِمنْ   )7يبًا َمْفُروًضا (ثَُر نَِص ْو كَ هُ أَ تََرَك اْلَواِلدَاِن َواْألَْقَربُوَن ِممَّ
  7النساء: 

  
43. S Sempurnakan ayat berikut ini 
ِتي يَأْتِيَن اْلفَاِحشَ    ... ةَ ِمْن ِنَساِئُكْمَوالالَّ
Jawab ِتي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن ِنَساِئُكْم فَا ْنُكْم فَإِْن ِهنَّ أَْربَعَةً مِ وا َعلَيْ ْشِهدُْستَ َوالالَّ

ُ ْلَمْوُت أَ انَّ اهُ َشِهدُوا فَأَْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلبُيُوِت َحتَّى يَتََوفَّ  َّ  لَُهنَّ ْو يَْجعََل 
  15ساء: الن َسبِيًال

 
44. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َولَْيَسِت التَّْوبَةُ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن ... 
Jawab  َيِّئ َمْوُت َضَر أََحدَُهُم الْ ى ِإذَا حَ َحتَّ  اتِ َولَْيَسِت التَّْوبَةُ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّ

ُهْم ئَِك أَْعتَْدنَا لَ اٌر أُولَ  ُكفَّ ُهمْ َن وَ قَاَل إِنِّي تُْبُت اْآلَن َوَال الَِّذيَن يَُموتُو
  18َعذَابًا أَِليًما  النساء:

 
45. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ُ َّ َل   ... َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ
Jawab ِبِه بَْعَضُكْم ُ َّ َل  جَ بَعْ  لَىعَ َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ ا اِل نَِصيٌب مِ ٍض ِللّرِ مَّ

ا اْكتََسْبَن وَ  َ اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء نَِصيٌب ِممَّ َ مِ  لُوااْسأ َ ْن فَْضِلِه إِنَّ َّ َّ 
  32النساء  َكاَن بُِكّلِ َشْيٍء َعِليًما
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46. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما ... 
Jawab  َا إِْن َكًما ِمْن أَْهِلهَ ِلِه َوحَ  أَهْ ِمْن اَق بَْينِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًماَوإِْن ِخْفتُْم ِشق

ُ بَْينَُهَما إِنَّ  َّ َ  يُِريدَا إِْصَالًحا يَُوفِِّق  ) 35ًما َخِبيًرا (اَن َعِليكَ  َّ
  35النساء: 

 
47. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ...ِمنُونَ  يُْؤتَاِبوا نَِصيبًا ِمَن اْلكِ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُ  
Jawab  ِاْلِجْبِت ِمنُوَن بِ  يُؤْ تَابِ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلك

ًال ِذيَن آَمنُوا َسبِيِمَن الَّ  ْهدَى أَ َوالطَّاُغوِت َويَقُولُوَن ِللَِّذيَن َكفَُروا َهُؤَالءِ 
  51) النساء: 51(

 
48. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 فََال َوَربَِّك َال يُْؤِمنُوَن َحتَّى... 
Jawab ُموَك فِي ا ِفي  ثُمَّ َال يَِجدُوبَْينَُهمْ  َجرَ شَ َما فََال َوَربَِّك َال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحّكِ

ا قََضْيَت َويَُسلُِّموا تَسْ    65) النساء: 65ا (ِليمً أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 

TIGA : Paket Final 3 Soal ( 49 sd 51 ) 
 

49. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ...أَْينََما تَُكونُوا يُْدِرْكُكُم اْلَمْوُت 
Jawab  ُْبُهْم يَّدَةٍ َوإِْن تُِص ُروجٍ ُمشَ ي بُ فِ ْم أَْينََما تَُكونُوا يُْدِرْكُكُم اْلَمْوُت َولَْو ُكْنت

ِ َوإِْن تُ َحسَ  َّ  ِعْنِدَك قُولُوا َهِذِه ِمنْ يِّئَةٌ يَ سَ ُهْم ِصبْ نَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد 
ِ فََماِل َهُؤَالِء اْلقَوْ  َّ ) 78( ْفقَُهوَن َحِديثًاَكادُوَن يَ  يَ َال ِم قُْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد 

  78النساء: 
 
 

50. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... وا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُرواَودُّ 
Jawab  َيَاَء ذُوا ِمْنُهْم أَْولِ  تَتَّخِ  فََال َواءً َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن س

ِ فَإِْن تََولَّوْ  َّ تُلُوُهْم َحْيُث ُهْم َواقْ ُخذُوا فَ َحتَّى يَُهاِجُروا فِي َسبِيِل 
  89نساء: ) ال89ا (ِصيًر نَ َال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِليا َوَالَوَجْدتُُموُهْم وَ 

 

51. S Sempurnakan ayat berikut ini 
 ... َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوًزا 
Jawab 

 أَنْ اَح َعلَْيِهَما فََال ُجنَ  اًضاْعرَ َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوًزا أَْو إِ
ْلُح َخْيٌر َوأُحْ  لشُّحَّ َوإِْن اْنفُُس ِت اْألَ ِضرَ يُْصِلَحا بَْينَُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

َ َكاَن بَِما تَعْ  َّ   128) النساء: 128ِبيًرا (وَن خَ َملُ تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ 
 

 



Soal Penyisihan (67 soal) 
 

 

1. Kemajuan  ilmu  pengetahuan  pada  masa  pemerintahan  Bani 
Umayyah di Spanyol, Kordova tidak terlepas dari jasa dua orang 
khalifah  pencinta  ilmu,  yakni  Abd  Al‐Rahman  Al‐Nashir  dan 
anaknya. Siapakah nama anak Abd Al‐Rahman Al‐Nashir tersebut?

 

Al‐Hakam 

2. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kota, didirikan 
oleh  seorang  raja  yang  mengaku  cucu  Timur  Lenk..  Sebutkan 
nama rajanya? 
 

Zahiruddin Muhammad Babur 

3. Salah  satu  peristiwa  terpenting  dalam  sejarah  telah  terjadi  di 
periode  kejayaan Kesultanan  Turki Utsmani,  adalah penaklukan 
kota Konstantinopel. Pada masa kekuasaan siapakah penaklukan 
terjadi?  
 

Muhammad  Al  Fatah  /  Sultan 
Muhammad II (1451‐1484) 

4. Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Bayazid  I,  ekpansi  Kesultanan 
Turki Utsmani sempat terhenti, ketika tentara Mongol melakukan 
serangan  ke  Asia  Kecil  sehingga  menyebabkan  daerah‐daerah 
yang telah dikuasai Utsmaniyah melepaskan diri. Sebutkan nama 
pemimpin tentara Mongol. 
 

Timur Lenk 

5. Setelah kehancuran Daulah Bani Abbasiy Baghdad, politik  umat 
Islam  mulai  mengalami  kemajuan  kembali  setelah  berdiri  dan 
berkembangnya  tiga  kerajaan  besar.  Utsmani,  Moghul  dan 
Safawi.  Sebutkan di wilayah manakah kerajaan Safawi berada? 
 

Persia 

6. Dinasti Bani Abbas didirikan oleh keturunan Al‐Abbas paman Nabi 
Muhammad  SAW.  Kekuasaannya  berlangsung  dalam  rentang 
waktu yang panjang (+/‐ 520 tahun). Sebutkan pendiri dinasti ini? 

Abdullah bin Abbas (Abdullah Al‐Saffah 
ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn 
Al‐Abbas) 

7. Siapakah  pendiri  Dinasti  Ayyubiyah  di  Mesir,  Suriah,  sebagian 
Yaman, Irak, Hejaz 
 

Salahuddin Al Ayyubi 

8. Pada tahun 1187 terjadi pertempuran antara para Tentara Salib 
yang  melindungi  Kerajaan  Kristen  Yerussalem  dan  kekuatan 
Sultan  Salahuddin  Ayyubi    yang  dimenangkan  oleh  kekuatan 
Sultan Salahuhddin Al‐Ayyubi. Pertempuran ini berlokasi di suatu 
lembah dekat Tiberias, yg sekarang dikuasai oleh Israel. 
 

Pertempuran  Hattin.  /  Pertempuran 
Tanduk Hittin 

9. Siapakah  nama  sahabat  yang  terkenal  sangat  pemberani  dan 
sekaligus sebagai mertua Rasulullah Saw? 

Umar bin Khaththab 

10. Pada  tahun  661  M    Ali  bin  Abi  Thalib  tewas  dibunuh. 
Pemerintahan  Khulafaur  Rasyidin  berakhir.  Siapakah  khalifah 
yang diangkat setelah wafatnya Ali? 
 

Hasan (cucu Nabi Muhammad) 



11. Setelah sekitar 6 bulan Khalifah Hasan memerintah, 2 kelompok 
besar pasukan  Islam yaitu Pasukan Khalifah Hasan di Kufah dan 
pasukan Muawiyah di Damsyik  telah  siap untuk memulai  suatu 
pertempuran besar. Ketika pertempuran akan pecah, Muawiyah 
kemudian menawarkan  rancangan  perdamaian  kepada Khalifah 
Hasan  yang  kemudian  dengan  pertimbangan  persatuan  Umat 
Islam  rancangan  perdamaian  Muawiyah  ini  diterima  secara 
bersyarat oleh Khalifah Hasan dan kekhalifahan diserahkan oleh 
Khalifah  Hasan  kepada  Muawiyah.  Dengan  bersatunya  2 
kelompok besar ini, dinamakan tahun apakah tahun itu? 
 

tahun persatuan/ Aam Jama'ah 

12. Beberapa  tahun sebelum Nabi dilahirkan negeri Habsyi berhasil 
menaklukkan  negeri  Yaman,  siapakah  nama  gubernur  yang 
pernah memerintah di Yaman atas nama Raja Habsyi yang ingin 
merubah  tempat  pelaksanaan  haji  bukan  di  Mekah  dengan 
membuat  gereja  besar  dan memerintahkan  bangsa  Arab  untuk 
berhaji kesana? 
 

Abrahah 

13. Pada masa  jahiliyah,  ada  beberapa  patung  yang  di  sembah,  di 
antaranya  yaitu:  patung  Hubal  yang  terbuat  dari  batu  merah 
berbentuk  manusia,  yang  diletakkan  di  Ka'bah.  sebutkan  tiga 
patung lainnya! 
 

Lata (letaknya di Thaif), Uzza (di Hejaz), 
dan Manah (di Madinah) 

14. Rasulullah sangat menghormati wanita dan kemanusiaan. setelah 
kenabiannya Rasulullah perlahan merubah budaya bangsa Arab 
jahiliyah, di antaranya yaitu  budaya zawaj al‐maqt/kawin marah. 
apakah maksud dari istilah perkawinan tersebut? 
 

isteri dari ayah dikawini anaknya sediri 
(seperti mewarisi harta benda) 

15. Setelah  melahirkan  Nabi  dan  merawatnya,  ibunda  Nabi 
Muhammad meninggal  saat  Nabi  berusia  6  tahun.  Di manakah 
ibunda Nabi wafat? 
 

al‐Abwa 

16. Pada  usia  Nabi  mencapai  14  tahun,  terjadi  perang  Fijar  IV. 
dinamkan perang Fijar karena perang itu terjadi pada bulan yang 
dilarang melakukan peperangan. sebutkan 4 bulan yang dilarang 
melakukan peperangan oleh bangsa Arab 
 

Zulkaidah,  Zulhijjah,  Muharram  dan 
Rajab 

17. Setelah  Rasulullah  menikah  dengan  ibunda  khadijah  pada  saat 
usia  25  tahun,  kekayaan  ibunda  khadijah  membuat  Rasulullah 
mendapat  sokongan  dalam  menyebar  dakwah  dan  memiliki 
waktu  lebih  banyak  dalam  beribadah.  Hal  ini  sebagaimana 
digambarkan al‐Quran dalam Q.S. al‐Dhuha, ayat 8. sebutkan ayat 
tersebut 
 

al‐Dhuha [93]: 8 (٨)  
َ
ك
َ
اِئال َوَوَجد

َ
 ع َ

ْ
أغ
َ
  ف

18. Pada  saat  Rasulullah  menerima  wahyu  pertama  yaitu  surat  al‐
'Alaq  ayat  1‐5,  beberapa  sahabat  beriman  kepada  Nabi 
Muhammad.  sebutkan  siapa  saja  yang  pertama  kali  beriman 
kepada Nabi Muhammad! 
 

Ibunda Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid 
dan Abu Bakar 

19. Apakah istilah yang digunakan untuk menyebut para sahabat yang 
pertamakali masuk Islam? 
 

Al‐Sabiquna  al‐Awwalun  (orang  yang 
terlebih dahulu masuk Islam) 



20. siapakah  nama  sahabat  yang  rumahnya  digunakan  untuk 
menyebarkan dakwah pada masa awal kenabian Rasulullah saw?  

al‐Arqam Ibnu Abi al‐Arqam 

21. Saat  Rasulullah bersembunyi di Gua Tsur dalam perjalanan hijrah, 
Rasulullah dan Abu Bakar dibantu oleh 2 orang anak Abu Bakar. 
Sebutkan nama kedua anak Abu Bakar itu dan tugasnya masing‐
masing?  
 

(1)  Abdullah  bin  Abu  Bakar  yang 
bertugas  memantau  dan  mencari 
informasi,  (2)  Asma’  binti  Abu  Bakar 
yang bertugas mengantar makanan 

22. Bertepatan dengan  tanggal, bulan  dan tahun berapa Hijriah dan 
masehi al‐Qur'an turun ? 

Pada  tanggal  17  Ramadhan  tahun  41 
dari kelahiran Nabi, atau 6 Agustus 610 
Masehi. 
 

23. Berapa lama al‐Qur'an turun di Makkah dan berapa lama turun di 
Madinah? 

Al‐Qur'an  turun  di  Makkah  selama  12 
tahun 5  bulan  13 hari  (13  tahun),  dan 
turun  di  Madinah  selama  9  tahun  9 
bulan 9 hari (10 tahun). 
 

24. Pada  masa  Rasulullah,  al‐Qur'an  dihafal  dan  ditulis  oleh  para 
sekretaris  Nabi/kuttab  al‐wahy.  Sebutkan  empat  orang  nama 
sekretaris Nabi yang terkenal selain Khulafâ'urrâsyidîn! 

(1) Zaid bin Tsabit, (2) Ubay bin Ka'ab, 
(3)  Mu'awiyah  bin  Abi  Sufyan,  (4) 
Zubair  bin  'Awam,  (5)  Amir  bin 
Fuhairah,  (6) Yazid bin Mu'awiyah, 
(7) Zubair bin Awwam, (8) Khalid bin 
Walid. 
 

25. Apa nama peperangan yang terakhir diikuti Rasulullah saw  Tabuk 
 

26. Salman Al‐Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar digali parit 
sekeliling  kota Madinah  untuk menahan  serbuan musuh  dalam 
perang Khandaq, apa nama lain dari perang Khandaq? 
 

Perang Ahzab 

27. Khalifah Umar bin Khatab, adalah yang pertama kali membentuk 
TEAM  dari  para  sahabat  yang  dinamakan  AHLI  SYURA,  untuk 
memilih khalifah sesudah Umar bin Khatab. Sebutkan 4 orang dari 
6  orang  sahabat  yang  menjadi  anggota  TEAM  AHLI  SYURA 
tersebut ? 
 

Utsman  bin  Affan,  Ali  bin  Abi  Thalib, 
Thalhah  bin  Ubaidillah,  Zubair  bin 
Awwam,  Sa’ad  bin  Abi  Waqqash  dan 
Abdurrahman bin Auf.  

28. Pada masa Khalifah Abu Bakar banyak  terjadi  peperangan yang 
mengakibatkan banyak sahabat penghafal Al Qur’an yang gugur. 
Atas usul dari Umar bin Khatab, Abu Bakar mengumpulkan semua 
tulisan  Al  Qur’an.  Siapa  nama  sahabat  yang  dipercayakan  Abu 
Bakar untuk mengumpulkan tulisan Al Qur’an tersebut? 
 

Zaid bin Tsabit  
 

29. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan  dilakukan pembukuan Al 
Qur’an. Untuk  itu  Khalifah Utsman membentuk  Panitia  Khusus. 
Sebutkan siapa panitia khusus yang dimaksud? 

Zaid bin Tsabit sebagai Ketua, Abdullah 
bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris, 
sebagai Anggota 

30. Pada perang Uhud, awalnya kemenangan  telah berada di pihak 
kaum muslimin,  tetapi  karena  terjadi  sikap  indisipliner  pasukan 
kaum  muslimin,  maka  pada  akhirnya  kaum  muslimin  menjadi 
kalah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat Ali 
Imran ayat 152‐153. Jelaskan apa sikap indisipliner pasukan kaum 
muslimin tersebut? 

 
Pasukan  pemanah  kaum  muslimin 
turun  dari  bukit  tempat  mereka 
bertugas  dengan  maksud  untuk 
mengambil harta rampasan perang, dan 
kesempatan  tersebut  dipergunakan 
oleh  pasukan  kaum  musyrikin  untuk 



kembali  menyerang  kaum  muslimin. 
(SN. hal 226‐227) 

31. Utsman  bin  Affan  digelari  dengan  Dzun  Nuraini  (orang  yang 
mempunyai dua cahaya). Apa maksud dari gelar tersebut? 
 

Karena Utsman menikahi Ruqayah dan 
Ummi Kultsum yang keduanya itu putri 
Rasulullah SAW  

32. Pada tahun ke‐12 setelah Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, 
dibuat suatu perjanjian yang disebut Perjanjian ‘Aqobah Pertama. 
Apa saja isi perjanjian tersebut ? 

Kami  tidak  akan  mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu apapun, dan kami 
tidak  akan  mendurhakai  nabi 
Muhammad  SAW.  Kami  tidak  akan 
berzina, mencuri dan membunuh anak‐
anak  kami  serta  tidak  akan  fitnah 
memfitnah,  
 

33. Pada tahun ke‐13 sesudah nabi SAW menjadi Rasulullah datang 
73 orang penduduk Yastrib menemui Rasulullah untuk mengajak 
beliau  hijrah  ke  Yastrib.  Maka  dibuatlah  perjanjian  ‘Aqobah 
Kedua. Apa pokok‐pokok isi perjanjian ‘Aqobah Kedua tersebut 
? 
 

Bahwa  orang‐orang  Yastrib  akan 
menjaga  Rasulullah  SAW  sebagaimana 
mereka menjaga keluarga dan anak‐anak 
mereka sendiri  

34. Tahun ke‐9 Hijrah dikenal dalam sejarah sebagai Amul Wufud. 
Jelaskan apa maksudnya ! 

Amul  Wufud  maksudnya  adalah  Tahun 
Delegasi,  yaitu  datangnya  Delegasi 
bangsa  Arab  dari  berbagai  penjuru 
menghadap  Rasulullah  SAW  untuk 
mengucapkan  Sumpah  Setia  kepada 
beliau  
 

35. Pada  tahun  ke‐6  Hijrah  Rasulullah  SAW  bersama  1.400  kaum 
muslimin  menuju  Makkah  untuk  Umroh.  Di  tengah  jalan 
bertemu  dengan  utusan  orang‐orang  Quraisy  yang  menolak 
kedatangan  nabi  SAW  dan  rombongan  ke  Makkah.  Maka 
dibuatlah  perjanjian  antara  orang‐orang Quraisy  dengan  Nabi 
SAW dan kaum muslimin. Apa nama dan apa inti  isi perjanjian 
tersebut ? 
 

Perjanjian  Hudaibiyah  dan  inti  isinya 
adalah menunda kedatangan Nabi SAW 
bersama  kaum  muslimin  ke  Makkah 
pada tahun 7 Hijrah  

36. Penaklukkan  kota  Makkah  oleh  Nabi  dan  kaum  muslimin 
berlangsung pada  tahun  ke‐8 Hijrah. Apa  yang dilakukan oleh 
Nabi SAW pada hari penaklukkan kota Makkah tersebut ? 
 

Nabi  SAW  melakukan  pembersihan 
berhala‐berhala di sekeliling Ka’bah  

37. Ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah Bin Abdul Muthalib 
Bin Hasyim Bin Abdul Manaf Bin Qushaiy Bin Kilab. Siapa nama 
nenek Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah? 
 

Fatimah  Binti  Amir  bin  Aidz  Bin 
Imran 

38. Untuk menghindari peperangan yang lebih besar, Rasulullah pada 
tahun  6  H  menandatangani  perjanjian  Hudaibiyah.  Siapa  yang 
menandatangani dari pihak kafir Quraisy? 
 

Suhail Ibnu Ammar. 



39. Apa penyebab terjadinya kesepakatan "Piagam Madinah"?  Karena  masyarakat  Madinah  yang 
heterogen  dari  segi  agama,  politik  dan 
suku  bangsa,  membuat  kondisi  tersebut 
sangat  rentan  konflik.  Piagam  Madinah 
lahir untuk meredam munculnya konflik di 
antara  kaum  yang  berada  di  Madinah, 
seperti  yang  terjadi  sebelumnya  saat 
Rasulullah belum hijrah ke Madinah 
 

40. Dalam piagam Madinah,  suku  yang bersatu dalam  kesepakatan 
tersebut  tidak  seluruhnya  beragama  Islam,  ada  kaum  Yahudi 
Madinah  yang  terdiri  dari  beberapa  suku.  Suku  apakah  yang 
dimaksud? 
 

Bani  Quraizah,  Bani  Nadhir  dan  Bani 
Qainuqa’. 

41. Apa yang membuat kaum Yahudi di Madinah iri kepada Nabi?  Karena  Nabi  berasal  dari  keturunan  Bani 
Isma’il,  bukan dari bani Israil seperti orang 
Yahudi 
 

42. Saat Nabi hijrah ke Madinah, Nabi meletakkan pondasi agama dan 
negara secara bersamaan, tidak ada pemisahan antara agama dan 
negara.  Maka  peristiwa  Nabi  Hijrah  ke  Madinah  merupakan 
peristiwa  bersejarah  permulaannya  berdiri  pranata  sosial  dan 
politik  dalam  sejarah  Islam.  Bertepatan  dengan  tahun  berapa 
Masehi peristiwa Hijrahnya Nabi? 
 

622 Masehi 

43. Siapakan yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad 
SAW dari kalangan perempuan dan laki‐laki? 

Dari  kalangan  perempuan  adalah  Siti 
Khadijah 
Dan  dari  kalangan  laki‐laki  adalah  Ali  Bin 
Abi Thalib 
 

44. Pada awal dakwah dan selama menikah dengan Ibunda Khadijah, 
Rasulullah hanya memiliki 1 isteri. Setelah ibunda khadijah wafat 
dan  Islam  lebih  tersebar,  terjadi  beberapa  peristiwa  yang 
membuat Nabi menikahi beberapa perempuan. Sebutkan alasan 
Nabi menikahi  Zainab  binti  Jahsy  Ibn  Rabab  sebagaimana  yang 
diabadikan al‐Quran dalam Q.S al‐Ahzab [33]: 37? 
 

karena  Nabi  ingin  menghilangkan  tradisi 
jahiliyah yang menyamakan anak kandung 
dengan  anak  angkat,  serta  budaya 
pelarangan  ayah  angkat  menikahi  isteri 
anak angkatnya pasca perceraian. 

45. Di  dalam  al‐Quran  pada  Q.S  al‐Ahzab  [33]:  37  pula,  karena 
kedahsyatan pengorbanannya kepada agama Islam, disebut satu‐
satunya nama sahabat Nabi secara jelas dalam al‐Quran. Siapakah 
nama agung yang dimaksud?  
 

Zaid (Zaid Ibn Haritsah) 

46. siapakah nama anak Nabi Muhammad dari Maria al‐Qibtiyah yang 
wafat tepat pada saat berumur 2 tahun? 

Ibrahim 

47. Siapakah Nama Isteri Nabi Muhammad yang dinikahi pada bulan 
yang sama saat  ibunda Khadijah wafat dan mengapa Rasulullah 
menikahinya? 

Saudah  binti  Zam'ah.  Saudah  dinikahi 
Rasulullah  karena  beliau  adalah  seorang 
janda tua yang butuh perlindungan setelah 
suaminya  wafat  (Saudah  adalah  isteri  al‐
Sakran  bin  Amr  yang  ikut  berhijrah 
bersama Rasulullah ke Madinah) 
 



48. Siapakah  Nama  anak  Umar  Ibn  Khatab  yang  menjadi  isteri 
Rasulullah dan  Mengapa Rasulullah menikahinya? 

Hafsah  binti  Umar  bin  al‐Khattab. 
Rasulullah  menikahi  Hafsah  karena 
melihat  kesedihan  Umar  karena  anaknya 
Hafsah menjadi janda di usia muda. suami 
Hafsah  (Khunais  bin  Hudafah)  meninggal 
saat  Perang  Badar.  Umar  meminta  Abu 
Bakar  untuk menikahi Hafsah, namun Abu 
Bakar tidak merespon. 
 

49. Siapakah  Nama  isteri  Nabi  yang  kisah  fitnahnya  diabadikan  al‐
Quran  dalam  Q.S.  An‐Nur:  11‐20,  dan  siapakah  laki‐laki  yang 
difitnah bersama Aisyah? 
 

Aisyah ra. Laki‐laki yang dituduh bersama 
Aisyah ra adalah Shafwan bin Mu'aththal 

50. siapakah orang yang telah sangat keji memfitnah Ibunda Aisyah ra 
dan Shafwan? 
 

Abdullah bin Ubay bin Salul dan Mistah 

51. apa  pelajaran  yang  dapat  diambil  dari  hadith  al‐ifki  tentang 
Ibunda Aisyah ra dan Shafwan dalam konteks kontemporer? 

jika  mendapat  suatu  berita  yang  belum 
jelas  kebenarannya,  sebaiknya 
tabayun/kroscek terlebih dahulu dan tidak 
bersegera menyebar hoaks. 
 

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

Sirriyah  adalah  dengan  sembunyi‐
sembunyi  dan  Jahriyah  adalah  dengan 
terang‐terangan/terbuka 

53. Pada  saat Nabi  Hijrah  dan  sampai  di Madinah  pada  tanggal  12 
Rabi’ul awal dan disambut dengan suka cita masyarakat Madinah, 
terdapat 2 suku besar saat itu di Madinah. Sebutkan kedua suku 
tersebut! 
 

Khajraz dan ‘Aus  

54. Ibnu Rusyd terkenal sebagai seorang ilmuan muslim multi talenta. 
Ia  terkenal  di  antaranya  sebagai  dokter,  ahli  fikih  dan  tasawuf. 
Kitabnya  yang  berjudul  "al‐Bidayah  al‐Mujtahid  wa  nihayah  al‐
Muqtashid",  adalah  karangan  beliau  yang menjelaskan  tentang 
ilmu apa? 
 

Bidayah  al‐Mujtahid  adalah  kitab  yang 
menjelaskan  tentang  fikih  menurut  Ibn 
Rusyd.  

55. Ibnu Rusyd terkenal sebagai seorang ilmuan muslim multi talenta. 
Ia  terkenal  di  antaranya  sebagai  dokter,  ahli  fikih  dan  tasawuf. 
Kitabnya yang berjudul "Kulliyaat fi al‐Thibb", adalah kitab berisi 
tentang ilmu apa? 
 

ilmu tentang kedokteran 

56. Ibnu Rusyd terkenal sebagai seorang ilmuan muslim multi talenta. 
Ia  terkenal  di  antaranya  sebagai  dokter,  ahli  fikih  dan  tasawuf. 
Kitabnya  yang  berjudul  "Al‐Maqal  fi  Ma  Bain  al‐Hikmah  wa  al‐
Syari’ah", adalah kitab yang berisi tentang ilmu apa? 
 

ilmu Tasawuf 

57. Siapakah nama tokoh  ilmuan  Islam yang disebut "The Father of 
Chemistry" oleh Will Durant, karena kepiawannya dalam merubah 
logam  biasa  menjadi  logam  mulia/emas  melalui  proses 
penempaan kimia? 
 

Jabir Ibnu Hayyan 



58. Siapakah ilmuan muslim yang dikatakan sebagai dokter pertama 
yang memperkenalkan eksperimen dan hitungan secara  cermat 
berbagai jenis penyakit menular dan caraa‐cara menjinakkannya. 
Ia  juga  pertama  kali  memperkenalkan  teknik  karantina  untuk 
membatasi  ruang  gerak  virus.  Ia  yang  menemukan  peredaran 
darah manusia 600 tahun lebih dahulu daripada William Harvey 
dan Ia juga mendapat gelar "Father of Doctors". 
 

Ibnu Sina 

59. Siapakah  nama  tokoh  utama  dalam  kajian  matematika  Arab 
menurut  Philip  K.  Hitti,  yang  terkenal  dengan  karyanya  yang 
berjudul al‐Garitma sesuai dengan namanya? 
 

al‐Khawarizmi 

60. Siapakah nama tokoh muslim yang terkenal sebagai seorang sufi 
dan penyair dengan karyanya yang berjudul "mathnawi"? 

Jalaluddin Rumi 

61. Siapakah  nama  Ilmuan  Islam  telah  berjasa merintis  penciptaan 
daya melalui  tenaga  kincir  air.  salah  satu  temuannya  adalah  Ia 
mampu membuat jam gajah yang bekerja dengan tenaga air dan 
berat  benda  untuk  menggerakkan  secara  otomatis  sistem 
mekanis.  temuan  ini menjadi  inspirasi bagi  teknologi hidrolik di 
kemudian hari 
 

al‐Jazari 

62. Siapakah  nama  ilmuan  Islam  yang  terkenal  sebagai  ahli 
penyembuhan penyakit cacar?  
 

Al‐Razi (RAZEZ) 

63. Siapakah ilmuan Islam yang terkenal sebagai Bapak Optik? 
 

Ibnu Haitsam 

64. Siapakah  ilmuan  Islam  yang  terkenal  dengan  temuannya 
"Astrolabe",  yaitu  sebuah  alat  pengukur  yang  secara  spesifik 
menggunakan sistem peralatan tertentu di dalam menyelesaikan 
problem yang berhubungan dengan waktu dan posisi matahari, 
bulan, dan bintang?  
 

al‐Fazari 

65. Pada  awal  abad  ke‐13,  lahirlah  seseorang  yang  kemudian  hari 
menjadi  ahli  geometri  dan  trigonometri  dari  Islam.  Di  antara 
karyanya  adalah Qawa’id  al‐Handasa  (Kaidah‐kaidah Geometri). 
Siapakah nama tokoh terssebut? 
 

Nasiruddin al‐Tusi 

66. Abad  ke‐11  lahir  juga  seorang  ahli  trigonometri  yang  pada 
zamannya  mampu  menghitung  keliling  bumi  dengan 
menggunakan  data  jari‐jari  bumi.  Ia  juga  terkenal  dengan 
temuannya  tentang  kecepatan  cahaya  yang  lebih  cepat  dari 
kecepatan suara. Siapakah nama tokoh tersebut? 
 

al‐Biruni 

67. siapakah  sosiolog  muslim  yang  terkenal  dengan  salah  satu 
karyanya yang berjudul "Muqaddimah"? 
 

Ibnu Khladun 

 
   



Semifinal: 27 
 

 

1. Sebutkan nama lain Ka’bah, selain Baitullah! Baitul ‘Atiq 
 

2. Salah seorang pembesar Quraysy yang sangat kejam 
memusuhi Rasulullah adalah Abu Lahab dan juga isterinya. 
Dalam Al-Qur’an surat apa hal ini diabadikan? 

Surat al-Lahab/al-Masad 
 
 
 

3. Dalam perjalanan hijrah ke Yatsrib, kurang lebih 10 km 
sebelum memasuki kota tersebut, Nabi saw beristirahat 
selama empat hari di sebuah kota, Apa nama kota tersebut? 
 

Quba 

4. Dalam perang Khandak umat Islam bertahan dalam kota 
Madinah dengan membuat benteng berupa parit. Siapa nama 
sahabat yang mengusulkan hal tersebut? 
 

Salman al-Farisi 

5. Pada saat akan perang uhud, ada 300 orang munafik yang 
mengundurkan diri tidak jadi ikut berperang bersama kaum 
muslimin. Siapa tokoh yang memimpin mereka? 
 

Abdullah bin Ubay bin Salul 

6. Siapa nama sahabat Siti Khodijah yang menemani Rasulullah 
  

7. dalam menjalankan perdagangan milik Khodijah? 
 

Maisarah 

8. Apa nama peperangan yang terakhir diikuti Rasulullah saw? 
 

Tabuk 

9. Apa nama dinasti yang terbentuk tidak lama setelah 
terbunuhnya Ali bin Abi Thalib? 
 

Dinasti Umayyah 

10. Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar digali 
parit sekeliling kota Madinah untuk menahan serbuan musuh 
dalam perang Khandaq, apa nama lain dari perang Khandaq? 
 

Perang Ahzab 

11. Umar bin Khathab terkenal sebagai seorang khalifah yang 
adil dan bijaksana, meskipun demikian ia wafat dengan cara 
yang tragis yaitu dibunuh. Siapa pembunuh Khalifah Umar 
bin Khathab? 
 

Abu Lu’lu’ 

12. Kerajaan Islam pertama di Indonesia pada abad ketiga belas 
dan keempat belas yang terletak di Aceh adalah? 
 

Samudera Pasai 

13. Di Minangkabau dikenal istilah ADAT BERSANDI 
SYARA’, SYARA’ BERSANDI KITABULLAH. Apa yang 
melatarbelakangi munculnya istilah tersebut ? 

Ketika agama Islam masuk ke 
Minangkabau, banyak aturan adat 
yang bertentangan dengan agama 
Islam. Hal ini karena Adat 
Minangkabau telah tumbuh dan 
berkembang dibawah pengaruh 
kepercayaan Animisme, 
Dinamisme, Hindu dan Budha 
 



14. Sultan Agung Mataram adalah seorang muslim yang taat, 
beliau mempunyai cita-cita yang sangat luhur bagi kejayaan 
masyarakat dan agama Islam di Indonesia. Jelaskan cita-cita 
dari Sultan Agung Mataram tersebut! 

Terwujudnya persatuan seluruh 
kepulauan Nusantara Indonesia 
dalam satu kekuasaan nasional 
yang merdeka dengan Islam 
sebagai agama yang ditaati ajaran-
ajarannya oleh seluruh penduduk 
 

15. Perang Salib yang berlangsung hampir 2 abad adalah perang 
antara umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia. 
Mengapa disebut perang Salib dan apa tujuannya ? 

Karena expedisi Militer Kristen 
mempergunakan salib sebagai 
simbul perang suci dengan tujuan 
untuk membebaskan kota suci 
Baitul Maqdits (Yerussalem) dari 
tangan Umat Islam. 
 

16. Wali yang sembilan/ wali songo dipercaya sebagai peletak 
dasar batu pertama dari agama Islam di tanah Jawa. Siapakah 
nama wali yang wafatnya di Gresik dan memiliki pertalian 
darah dengan bangsa Sayid dari Hadramaut? 

Sunan Gresik/Maulana Malik 
Ibrahim/Maulana Maghribi/Jumadil 
Kubra 
 
 

17. Sunan Ampel adalah sunan kedua, nama ini dinisbahkan 
kepada tempat di mana beliau mengajarkan ajaran agama 
Islam. siapakah nama Asli Sunan Ampel? 

Raden Rahmat 
 
 
 

18. Siapakah nama sunan yang merupakan anak tertua dari sunan 
Ampel? 

Makhdum Ibahim/Sunan Bonang 
 
 

19. anak dari Sunan Ampel lainnya yang memiliki kecerdasan 
yang luar biasa dan terkenal dengan kegiatan sosial menolong 
anak yatim dan orang-orang sakit adalah? 

Sunan Drajat/Raden Qasim 
 
 
 

20. Siapakkah nama sunan yang diakui oleh raja Majapahit 
menjadi kepala masyarakat Islam di Gresik dan Ampel? 

Maulana 'Ainul Yaqin/Raden 
Paku/Sunan Giri 
 

21. Sebutkan nama Sunan yang terkenal mengajarkan Islam di 
antaranya melalui seni pewayangan! 

Muhammad Sa'id/Joko Sa'id/Sunan 
Kalijaga 
 

22. Siapakah Sunan yang merupakan keturunan dari Sayyidina 
Ali bin Abi Thalib dan memakai nama nenek moyangnya 
Ja'far Shadiq serta memiliki andil dalam pemerintahan 
kesultanan Demak? 

Syeikh Ja'far Shadiq/Sunan Kudus 
 
 
 
 

23. anak sunan Kalijaga yang menjadi salah satu sunan adalah 
sunan Muria. Nama ini dinisbahkan kepada salah satu nama 
gunung yang di gunung itu pulalah Ia dimakamkan. Ia 
terkenal sebagai sunan yang mengajarkan Islam melalui 
bercocok tanam, jual beli dan melaut kepada rakyat jelata. 
siapakah nama asli dari Sunan Muria? 

Raden Umar Said 
 
 
 
 
 
 

24. Sunan yang mendapat gelar " falatehan" dari orang Portugis 
yang berasal dari kata "fatahillah"/Pembuka Kemenangan dari 
Allah, adalah bernama sultan? 

Sunan Gunung Jati 
(Fatahillah)/Syarif Hidayatullah 
 
 



25. Pada tahun 1973 – 1912 telah terjadi perang antara 
masyarakat Aceh dan penjajah Belanda. Apa nama perang 
tersebut dan apa tujuannya ? 

Perang Sabil dengan tujuan utama 
mempertahankan agama Islam dan 
menentang segala bentuk 
kezaliman. 
 

26. Pada tahun ke-8 H. terjadi perang Mu’tah. Jelaskan apa yang 
melatarbelakangi terjadinya perang tersebut! 

Perang Mu’tah dilatar belakangi, 
dibunuhnya Al Harits Ibnu Umar 
Al Azdi, utusan Nabi SAW kepada 
Bani Ghassan (untuk menyeru 
mereka kepada Agama Islam). 
 

27. Berawal dari keprihatinan terhadap negara-negara Islam dan 
masalah yang dihadapi, salah satunya pembakaran masjidsuci 
al-Aqsha pada tanggal 1969 oleh zionis Israel, terbentuklah 
organisasi Islam OKI. Apakah singkatan dari OKI? 
 

Organisasi Kerjasama Islam 

 
   



Pertanyaan Final (3) 
 

 

1. Dalam gerakan OKI, para pemimpin 24 negara Islam 
mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 25 
September 1969. Apa isi deklarasi tersebut? 

"Pemerintahan muslim akan 
berupaya mempromosikan di 
antara mereka, kerjasama yang 
erat, dan tolong menolong dalam 
hal ekonomi, ilmu pengetahuan, 
budaya, keyakinan, berdasarkan 
ajaran Islam yang abadi". 
 

2. Pada tahun 1970 para menteri luar negeri dari negara Islam 
berkumpul. Pertemuan ini kelak menjadi Konferensi Tingkat 
Menter (KTM). Dalam konferensi ini ditentukan markas OKI. 
Di manakah Markas OKI? 
 

Jeddah 

3. Selama 40 tahun berdiri di tahun 2020, anggota OKI berjumlah 
57 Negara Islam/penduduk bermayoritas muslim di 2 kawasan, 
sebutkan 2 kawasan tersebut! 
 

Asia dan Afrika 

4. Sebutkan 3 negara yg terlibat Oki dari kawasan Asia! Indonesia, Malaysia dan Brunei 
 

   



Pertanyaan cadangan 
 

 

1. Sebutkan 3 negara yg terlibat Oki dari kawasan Asia! Indonesia, Malaysia dan Brunei 
 

2. Dalam menaggulangi ketakutan terhadap 
Islam/Islamophobia di Barat, apa yang disarankan OKI 
kepada dunia Barat? 

upaya interfaith dan intercivilization 
dialogue/ dialog antar agama dan antar 
peradaban 
 

3. Pada pelaksanaan OKI di Malaysia pada 1-3 April 2002 
menghasilkan deklarasi  yang menekankan posisi OKI 
dalam upaya memerangi terorisme dan upaya-upaya 
untuk mengkaitkan Islam dengan terorisme. Apa yang 
disarankan OKI? 

Perlu pembedaan antara kejahatan terorisme 
dengan hak sah perlawanan rakyat Palestina 
untuk merdeka. Dalam hal ini, penyelesaian 
konflik Palestina secara adil akan 
memberikan sumbangan penting dari akar 
penyebab terorisme. Tindakan terorisme di 
antaranya karena merasa ada perlakuan 
tidak adil terhadap umat Islam. 

 



1. Pertanyaan  : 

Sebutkan 4 tingkatan tempo dalam membaca al-Qur’an ( القراءة مراتب  ), 

Jelaskan 2 macam dari ke empat tempo tersebut ! 

Jawabanan : 

Tahqiq, Hadr, Tadwir dan tartil. 

a. At-Tahqiq ( اتلحقيق ) :  

Bacaannya seperti tartil cuma lebih lambat dan perlahan, seperti 

membetulkan bacaan huruf dari makhrajnya, menepatkan kadar bacaan 

mad dan dengung. Tingkatan bacaan tahqiq ini biasanya bagi mereka yang 

baru belajar membaca Al Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf 

dan sifat huruf dengan tepat dan betul. 

b. Al-Hadr ( احلدر ) :  

Bacaan yang cepat serta memelihara hukum-hukum bacaan tajwid.  

c. At-Tadwir ( اتلدوير ) :  

Bacaan yang pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar, serta 

memelihara hukum-hukum tajwid. 

d. At-Tartil ( الرتتيل ) :  

Bacaannya perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf dari 

makhrajnya secara tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid 

dengan sempurna, merenungkan maknanya, hukum dan pengajaran dari 

ayat. 

 

2. Pertanyaan : 

Jelaskan perbedaan Lahn jally dan Khafi dalam membaca al-Qur’an ? 

sertkana masing-masing contohnya ! 

Jawabanan : 

Lahn Jalii adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafazh-lafazh 

dalam Al-Qur’an, baik yang dapat merubah arti atau pun tidak, sehingga 

menyalahi ‘urf qurro. Seperti merubah Harokat dalam membaca al-Qur’an. 



Sedangkan Lahn Khofi adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca 

lafazh-lafazh dalam Al-Qur’an yang menyalahi ‘urf qurro’ (tradisi para qari'), 

namun tidak sampai merubah arti. Seperti tidak membaca ghunnah, tidak 

membaca izhhar ditempat izhhar, iqlab, kurang panjang dalam 

membaca mad wajib muttashil. 

 

3. Pertanyaan : 

Sebutkan tata cara menyambung akhir surah al-Anfal dengan Surah at-

taubah ? praktekkan ! 

Jawabanan : 

Cara membaca akhir surat Al-Anfaal dilanjutkan dengan awal surat At-

Taubah, yaitu : 

1. Washal : Menyambung akhir surat Al-Anfaal dengan awal surat At-

Taubah. 

ه  إِن   …  ء   بُِكل   اّلل  ْ ِليم   َشه ة       عه اءه ِ  ِمنه  بهره رهُسوِلِ  اّلل   … وه

2. Waqaf  : Menghentikan bacaan pada akhir surat Al-Anfaal, kemudian 

mengambil nafas, lalu melanjutkan bacaan pada awal surat At-Taubah. 

ه  إِن   … ء   بُِكل   اّلل  ْ ِليم   َشه ة     O   عه اءه ِ  ِمنه  بهره رهُسوِلِ  اّلل   … وه

3. Saktah : Menghentikan bacaan sejenak ± dua harakat tanpa mengambil 

nafas pada akhir surat Al-Anfaal, kemudian melanjutkan bacaan pada awal 

surat At-Taubah. 

ه  إِن   … ء   بُِكل   اّلل  ْ ِليم   َشه ة    س  عه اءه ِ  ِمنه  بهره رهُسوِلِ  اّلل   … وه

 

 

 

 

 

 



4. Pertanyaan : 

Sebutkan perbedaan Nun sukun dan tanwin ! 

Jawabanan : 

No Nun Sukun Tanwin 

1 Terletak di tengah dan akhir 
kalimat 

Hanya terletak di akhir kalimat 

2 Terdapat pada kalimat isim, 
fi’il dan huruf 

Hanya terletak di kalimat isim saja 

3 Terjadi waktu washal dan 
waqaf 

Hanya pada washal saja 

4 Tetap ada dalam tulisan dan 
pelafalan 

Hanya dalam pelafalan saja 

 

5. Pertanyaan  : 

Apa yang dimaksud dengan Izhhar Halqi ? Sebutkan huruf-hurufnya ! 

Jawabanan : 

Izhhar Halqi adalah Jika Nun Sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 

Halqi, maka dibaca jelas huruf-hurufnya yaitu Hamzah, Ha, ‘Ain, Ha, Ghain 

dan Kha’.  

 

6. Pertanyaan  : 

Apa yang dimaksud dengan ikhfa Syafawi ? Berikan contoh ! 

Jawabanan  : 

Ikhfa Syafawi adalah Apabila Mim sukun bertemu dengan huruf Ba, maka 

di baca samar selama 2 harakat. Contoh : 

ة    ِدي ِتُكمْ  -تهْرِميِهْم ِِبِجاره نْتُْم بِهه
ه
 بهْل أ

7. Pertanyaan  : 

Sebutkan Syarat-syarat Mad ! 

Jawabanan : 

Syarat mad:  

1. Huruf sebelum wawu berbaris dhammah, seperti : ْعلهُمونه   ته



2. sebelum ya berbaris kasrah, seperti :  ِالر ِحيم dan  

3. sebelum alif berbaris fathah seperti : وهساره . 

8. Pertanyaan  : 

Apa yang dimaksud dengan mad lazim mutsaqqol Kalimi / kilmi ? berikan 

contohnya ! 

Jawabanan :  

mad thabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam 1 kata. 

Contoh : 

 الضالني

9. Pertanyaan  : 

Apa yang dimaksud denga mad lazim mukhofaf harfi ? berikan contohnya 

? 

Jawaban : 

Mad thabi'i yang bertemu dengan sukun asli pada salah satu huruf hijaiyah 

(fawatih as-suwar) yang tidak bertasydid. 

Contoh huruf mim pada lafazh : 

 الم
10. Pertanyaan : 

Apa hukum bacaan Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan hamzah 

? berikan contohnya ! 

Jawaban : 

Izhhar. 

Contohnya : 

نْ  نه  مه مه
ه
ن ات  , أ افه  جه اهلْفه  

11. Pertanyaan : 

Apa hukum bacaan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim 

dan nun ? Berikan contohnya ! 



Jawaban : 

idgham bighunnah. 

Contohnya : 

ئِذ  يهْصُدُر، ُقْوُل، يهْومه ْن يه من ماء مه   
ة   ة  نهافِعه ِة، ِحْكمه  ِمْن نِْعمه

12. Pertanyaan : 

Apa yang dimaksud dengan Mad ‘Aridh Lis Sukun ? berapa Panjangnya ! 

Jawaban : 

Mad ‘aridh adalah jika ada sukun setelah huruf mad atau lin ketika waqaf. 

Aturan membacanya boleh 3 macam: qashr (2 harakat), tawasuth (4 

harakat), dan thul (6 harakat). 

13. Pertanyaan : 

Ada Berapa hukum mad yang mempunyai sebab berupa sukun ? Sebutkan 

! 

Jawaban : 

Ada dua. Yaitu Mad ‘Aridh Lis Sukun dan Mad Lazim 

14. Pertanyaan : 

Sebutkan 4 kata Izhhar Muthlaq dalam al-Qur’an ! 

Jawaban : 

 قِْنوَان، بُنَْيان، ِصْنوَان، ُدْنَيا

15. Pertanyaan : 

Ada berapa hukum dalam hukum nun sukun atau tanwin yang di baca 2 

harakat ? sebutkan ! 

Jawaban : 

Ada 3 hukum. Yaitu : Idhom Bigunnah, Iqlab dan Ikhfa haqiqi 

16. Pertanyaan : 

Ada berapa hukum dalam hukum nun sukun dan tanwin yang dibaca satu 

harokat ? Sebutkan ! 

Jawaban : 



 Ada 2 hukum. Yaitu : 

Izhhar Halqi dan idgham bilagunnah 

17. Apa yang dimaksud dengan Mad Far’i, dan sebutkan yang termasuk mad 

far’i  ? 

Jawaban : 

Mad yang merupakan tambahan terhadap mad thabi’i karena ada sebab 

dihadapan huruf mad, yaitu Hamzah dan Sukun. 

Mad lazim, mad muttashil, mad ‘aridh lissukun, mad munfashil dan mad 

badal 

 

18. Sebutkan dan berikan contoh huruf-huruf hijaiyah yang dibaca dua 

harakat dalam Fawatih as-Suwar !  

Jawaban : 

Hurufnya ada 5, yaitu yang tergabung dalam kalimat: حي طهر. Bagian ketiga 

ini aturan membacanya sama dengan mad thabi'i, yaitu 2 harakat. Contoh 

: 

 طه – يس – حم

19. Sebutkan tempat atau contoh  ( Surah dan ayat ) Mad Lazim Mukhofaf 

kalimi / kilmi dalam al-Qur’an ! 

Jawaban : 

2 tempat dalam surat Yunus, masing-masing pada ayat 51 dan 91.  

قهدْ  آْْلنه  هْستهْعِجلُونه  بِهِ  ُكنْتُمْ  وه  (51) ت
قهدْ  آْْلنه  يْته  وه بُْل  عهصه ُكنْته  قه  (91) الُْمْفِسِدينه  ِمنه  وه

20. Dengarkan dengan seksama ayat dibawah ini ! 

اِشيهِة ) ِديُث الْغه تهاكه حه
ه
ْل أ ئِذ  ( 1هه ة  ) وُُجوه  يهْومه اِشعه ِملهة  نهاِصبهة  ( 2خه ( تهْصَله نهاًرا 3) َعه

اِميهًة ) نْي  آِنيهة  )4حه  (5( تُْسَقه ِمْن عه
Ada berapa hukum bacaan Idgham bi Gunnah pada ayat tersebut ! 

Jawaban : 

Dua  



ئِذ   ة  ) وُُجوه  يهْومه اِشعه ِملهة  نهاِصبهة  ( 2خه  (3) َعه

21. Pertanyaan : 

Dengarkan dengan seksama ayat dibawah ini ! 

اِشيهِة ) ِديُث الْغه تهاكه حه
ه
ْل أ ة  )1هه اِشعه ئِذ  خه ِملهة  نهاِصبهة  )2( وُُجوه  يهْومه ( تهْصَله نهاًرا 3( َعه

اِميهًة ) نْي  آِنيهة  )4حه  (5( تُْسَقه ِمْن عه
Ada berapa hukum bacaan Izhhar Halqi pada ayat tersebut ! 

Jawaban : Empat . 

ة   اِشعه ئِذ  خه اِميهةً  - وُُجوه  يهْومه نْي  آِنيهة - تهْصَله نهاًرا حه تُْسَقه ِمْن عه  

22. Pertanyaan : 

Apa yang dimaksud dengan idghom mutamatsilain ? Sertakan Contohnya ! 

Jawaban : 

Apabila Mim Sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca 2 harakat. 

Contoh : 

بْتُْم  سه لهُكْم ما كه  إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيه  -وه
23. Pertanyaan : 

Ada berapa hukum mim sukun ? sebutkan ! 

Jawaban : 

Ada 3 hukum, yaitu : 

1. Ikhfa Syafawi 

2. Idgham Mutamatsilain 

3. Izhhar Syafawi 

24. Pertanyaan : 

Sebutkan  hukum mim sukun yang dibaca 2 harakat ! 

Jawaban : 

Ikhfa Syafawi dan Idgham Mutamatsilain 

25. Dengarkan dengan cermat dan teliti ayat berikut ini ! 



فُِرونه ) ا الَْكه هه يُّ
ه
ْعبُُدونه )1قُْل يهاأ ا ته ْعبُُد مه

ه
ْنتُْم 2( َله أ

ه
ْعبُُد )( وهَله أ

ه
ا أ بُِدونه مه ( وهَله 3َعه

بهْدُتْم ) ا عه بِد  مه نها َعه
ه
ْعبُُد )4أ

ه
ا أ بُِدونه مه ْنتُْم َعه

ه
َله أ ِِله ِديِن )5( وه  (6( لهُكْم ِدينُُكْم وه

Ada berapa hukum bacaan Mad Jaiz Munfashil pada ayat tersebut ? 

Sebutkan ! 

Jawaban : 

Tujuh. ا هه يُّ
ه
ْعبُدُ َله  - يهاأ

ه
أ ْنتُمْ  - 

ه
َله أ ْعبُدُ  - وه

ه
ا أ بِد   - مه نها َعه

ه
َله أ ْنتُمْ  - وه

ه
َله أ ْعبُدُ  - وه

ه
ا أ  مه

26. Ada berapa hukum bacaan Mad Wajib Muttashil pada Surat an-Nashr, 

Sebutkan ! 

Jawaban : 

Satu. Yaitu kalimat : 

 إذا جاء

27. Pertanyaan : 

Dengarkan dengan cermat ayat berikut ini ! 

اِب الِْفيِل ) .28 ْصحه
ه
بُّكه بِأ له ره عه يْفه فه هْم تهره كه ل

ه
ُهْم ِِف تهْضِليل  )1أ يْده ْل كه ْعه هْم َيه ل

ه
( 2( أ

بهابِيله )
ه
ْْيًا أ لهيِْهْم طه له عه رْسه

ه
يل  )3وهأ ة  ِمْن ِسج  اره لهُهْم 4( تهْرِميِهْم ِِبِجه عه ( فهجه

عهْصف   ُكول  )كه
ْ
أ  (5مه

Ada berapa hukum bacaan Izhhar Syafawi pada ayat yang dibacakan tadi 

! Sebutkan ! 

Jawaban : 

Ada lima. Yaitu : 

هْم تهره  ل
ه
ْل  - أ ْعه هْم َيه ل

ه
ُهْم ِِف  - أ يْده ْْيًا - كه لهيِْهْم طه عهْصف   - عه لهُهْم كه عه فهجه  

28. Pertanyaan : 

Perhatikan dengan cermat ayat dibawah ini ! 



ٌَلِغَيةٌ ٌِفيَهاٌَتْسَمعٌٌَُلٌ(10ٌ)ٌَعالَِيةٌ ٌَجنَّةٌ ٌِفٌ(9ٌ)ٌرَاِضَيةٌ ٌِلَسْعِيَها(8ٌ)ٌََنِعَمةٌ ٌيَ ْوَمِئذٌ ٌُوُجوهٌ 

 (14)ٌَمْوُضوَعةٌ ٌَوَأْكَوابٌ (13ٌ)ٌَمْرفُوَعةٌ ٌُسُررٌ ٌِفيَها(12ٌ)ٌَجارِيَةٌ ٌَعْيٌ ٌِفيَها(11ٌ)

Sebutkan hukum idgham bigunnah pada ayat tersebut ! 

Jawaban : 

َمْوُضوَعةٌ ٌَوَأْكَوابٌ ،ٌَمْرفُوَعةٌ ٌُسُررٌ ٌ،يَ ْوَمِئذٌ ٌُوُجوهٌ   

29. Dengarkan dengan seksama ayat dibawah ini ! 

َّل  ) تهوه بهسه وه ْعَمه )1عه
ه
ُه اْْل اءه ْن جه

ه
َّك  )2( أ ل ُه يهز  ا يُْدِريكه لهعه مه ُه 3( وه عه تهنْفه ُر فه ك  ْو يهذ 

ه
( أ

ْكرهى ) ِن 4اذل  ا مه م 
ه
ى )5اْستهْغَنه )( أ د  ُ تهصه نْته له

ه
َّك  )6( فهأ َل  يهز 

ه
لهيْكه أ ا عه مه ا 7( وه م 

ه
( وهأ

هْسَعه ) كه ي اءه ْن جه َْشه )8مه نُْه تهلهَّه  )9( وهُهوه َيه نْته عه
ه
 (10( فهأ

Ada berapa hukum bacaan Ikhfa Haqiqi ! Sebutkan ! 

Jawaban : 

Ada 5. Yaitu : 

هُ  اءه ْن جه
ه
هُ ، أ عه تهنْفه ُ  ،فه نْته له

ه
كه ،  فهأ اءه ْن جه نْته ، مه

ه
فهأ  

30. Perhatikan dengan cermat ayat dibawah ini ! 

ٌ ٌََلُْم ٌِقيَل ٌٌٌآِمُنواَوِإَذا ٌٌآَمنٌََكَما ٌآَمَن ٌَكَما ٌأَنُ ْؤِمُن ٌقَاُلوا ٌُهُمٌٌَفَهاءٌُالسٌ النَّاُس ُْم ٌِإَّنَّ َأَل
 (13َوَلِكْنٌَلٌيَ ْعَلُموَنٌ)ٌالس َفَهاءٌُ

Sebutkan hukum Mad Wajib Muttashil dan mad badal pada ayat 

tersebut ! 

Jawaban : 

 الس َفَهاءٌُ،  الس َفَهاءٌُ، آَمنٌَ، آِمُنوا

 

31. Bacakan Surat Al-Lahab dan Keluarkan / tentukan Hukum Bacaan Mad Jaiz 

Munfashil ! 

Jawaban : 



ِب 
ه
ا أ تهب  ) تهب ْت يهده هههب  وه ْغَنه 1ل

ه
ا أ به ) ( مه ا كهسه مه اُلُ وه نُْه مه يهْصَله نهاًرا ذهاته 2عه ( سه

هههب  ) ِب )3ل تُُه َحه الهةه اْْلهطه
ه
أ د  )4( وهاْمره سه بْل  ِمْن مه ا حه  (5( ِِف ِجيِدهه

ِب 
َ
ْغَن ،  َتبَّْت يََدا أ

َ
 َما أ

 

 

32. Dengarkan dengan seksama ayat dibawah ini ! 

33. ( ِ ا اْْلهَله ذه قِْسُم بِهه
ُ
ِ )1َله أ ا اْْلهَله ذه  بِهه

نْته ِحلٌّ
ه
ه )2( وهأ ِله ا وه مه لهْقنها 3( وهوهاِِل  وه ْد خه ( لهقه

بهد  ) انه ِِف كه نْسه د  )4اْْلِ حه
ه
لهيِْه أ ْقِدره عه ْن لهْن يه

ه
ُب أ ْسه َيه

ه
اًَل 5( أ ْهلهْكُت مه

ه
ُقوُل أ ( يه

د  )6ُْلهًدا ) حه
ه
ُه أ هْم يهره ْن ل

ه
ُب أ ْسه َيه

ه
 (7( أ

Ada berapa hukum bacaan idgham bilagunnah ! Sebutkan ! 

Jawaban : 

Ada 3. Yaitu : 

ْن لهنْ 
ه
ُب أ ْسه َيه

ه
اًَل ُْلهًدا، أ همْ ، مه ْن ل

ه
أ  

33. Sebutkan bagian-bagian mad lazim ! 

Jawaban : 

Ada 4 bagian mad lazim, yaitu : 

1. Mad lazim mukhofaf kalimi 

2. Mad lazim mutsaqol kalimi 

3. Mad lazim mukhoffaf harfi 

4. Mad lazim mutsaqol harfi 

34. Apa yang dimaksud dengan idgham mitslain kabir, berikan contoh ! 

Jawaban : 

Apabila bertemunya dua huruf yang sama dan sama-sama berharokat. 

Contoh : 

 الرحيم ملك، فيه هدى، كيف فعل
35. Apa yang dimaksud dengan Mad Far’I ? 

Jawaban : 



Mad yang merupakan tambahan terhadap mad thabi’i karena ada sebab 

dihadapan huruf mad, yaitu Hamzah dan Sukun. 

36. Pertanyaan : 

Apa yang dimaksud dengan idghom mutamatsilain ? Sertakan Contohnya ! 

Jawaban : 

Apabila Mim Sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca 2 harakat. 

Contoh : 

بْتُْم  سه لهُكْم ما كه  ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيه إِْن  -وه
37. Pertanyaan : 

Apa yang dimaksud Mad Wajib Muttashil ? Berapa Panjangnya ? dan 

berikan contoh ! 

Jawaban : 

Mad Wajib muttashil adalah bila datang hamzah yang bersambung dalam 

satu kata setelah huruf mad. Atau apabila huruf mad bertemu dengan 

hamzah dalam satu kata. Ukuran panjangnya 4 atau 5 harakat. Contoh : 

 الس وءٌَ - شاءٌَ
38. Pertanyaan : 

Perhatikan dengan cermat ayat dibawah ini ! 

 (4ْمٌيُوِقُنوَنٌ)هٌٌَُوِِبْْلِخرَةٌٌِِمْنٌقَ ْبِلكٌٌََوَماٌأُْنزِلٌَِإلَْيَكٌٌِبَاٌأُْنزِلٌََوالَِّذيَنٌيُ ْؤِمُنوَنٌ

Sebutkan hukum mad jaiz munfashil dan mad badal pada ayat tersebut 

! 

Jawaban : 

 ٌَوَماٌأُْنزِلٌَ، ٌِبَاٌأُْنزِلٌَ

 

39. Pertanyaan : 



Pada Riwayat Hafsh Thariq Asy Syathibiyyah, kata  فيه dibaca pendek ha’ 

shilahnya, keculai satu tempat dalam al-Qur’an, sebutkan nama dan 

surahnya ! 

Jawaban : 

- QS. Al-Furqan: 69 (   (َوََيُْلْدٌِفيِهٌُمَهاَنٌ 

40. Pertanyaan : 

Dengarkan dengan cermat ayat berikut ini ! 

اِب الِْفيِل ) .41 ْصحه
ه
بُّكه بِأ له ره عه يْفه فه هْم تهره كه ل

ه
ُهْم ِِف تهْضِليل  )1أ يْده ْل كه ْعه هْم َيه ل

ه
( 2( أ

له  رْسه
ه
بهابِيله )وهأ

ه
ْْيًا أ لهيِْهْم طه يل  )3عه ة  ِمْن ِسج  اره لهُهْم 4( تهْرِميِهْم ِِبِجه عه ( فهجه

ُكول  )
ْ
أ عهْصف  مه  (5كه

Ada berapa hukum bacaan Nun sukun dan tanwin dan hukum mim sukun 

yang dibaca selama 2 harokat pada ayat yang dibacakan tadi ! Sebutkan ! 

Jawaban : 

Ada empat. Yaitu : 

ة   اره جه  Ikhfa Syafawi = تهْرِميِهْم ِِبِ
ة  ِمنْ  اره جه  idghom Bigunnah = ِِبِ

يل    Ikhfa Haqiqi =  ِمْن ِسج 
ُكول  

ْ
أ عهْصف  مه  idghom bigunnah = كه

 



SOAL FAHMIL QUR'AN - ULUMUL QUR'AN 
BABAK PENYISIHAN 

 
SOAL PAKET PENYISIHAN PUTERA (36 SOAL) 
   
NO. SOAL JAWABAN KET. 

1 
 
Dari imam siapakah Khallad meriwayatkan qiraatnya dalam 
struktur qiraat sab'? 

Hamzah 
 

2 
 
 

Dari imam siapakah Qalun meriwayatkan qiraatnya dalam struktur 
qiraat sab'? 
 

Nafi' 
 

3 
 
 

Dari imam siapakah Abdul Harits meriwayatkan qiraatnya dalam 
struktur qiraat sab'? 
 

Al-Kisa'i 
 
  

4 
 
 
 

Al-Qur’an mempunyai banyak nama sesuai dengan fungsi dan 
perannya, seperti Al-Zikra, Al-Syifa, Al-Kitab, dll. Apa nama Al-
Qur’an yang menunjukkan fungsinya sebagai pembeda antara 
yang haq dengan yang bathil? 
 

Al-Furqan 
 
 
 
  

5 
 

Surah apakah dalam Al-Qur'an yang bermakna 'rampasan perang'? 
 

Al-Anfal 
  

6 
 

Surah apakah dalam Al-Qur'an yang bermakna 'rombongan'? 
 

Az-Zumar 
  

7 
 
 
 
 

Apa istilah Ulumul Qur'an untuk menyebut ilmu yang khusus 
mengkaji tentang kekuatan susunan dan kandungan ayat Al-Qur'an 
sehingga dapat melemahkan dan membungkam para sastrawan 
Arab dan para penantang lainnya? 
 

Ilmu I'jaz Al-Qur'an 
 
 
 
  

8 
 
 
 

Al-Qur’an pada awalnya ditulis tanpa harakat/syakal. Siapakah 
orang pertama yang berinisiatif membubuhkan tanda baca yang 
kemudian menjelma seperti syakal yang kita kenal sekarang? 
 

Abul Aswad Ad-Duali 
 
 
  

9 
 
 
 

Pada saat naskah Al-Qur'an selesai ditulis di masa Khalifah 
Utsman, satu diantaranya disimpan oleh beliau sendiri. Apa 
sebutan mushaf yang disimpan oleh Khalifah Utsman tersebut 
 

Mushaf Al-Imam 
 
 
  

10 
 
 
 

Apa istilah Ulumul Qur'an untuk menyebut ilmu yang khusus 
mengkaji tentang bentuk-bentuk dan cara-cara debat dan bantahan  
Al-Qur'an yang dihadapkan kepada orang-orang yang ragu atau 
menentang akan kebenaran ayat-ayat Allah? 

Ilmu Jidal Al-Qur'an 
 
 
  

11 
Qiraat apakah yang sanadnya sahih tetapi menyalahi kaidah rasam 
Usmani, kaidah bahasa Arab, dan tidak dikenal seperti halnya 
qiraat mutawatir dan masyhur? 

Qiraat Ahad 
 
  

12 
Apa istilah Ulumul Qur'an untuk menyebut ilmu yang khusus 
mengkaji tentang tata cara dan etika kesopanan yang harus diikuti 
ketika membaca Al-Qur'an? 

Ilmu Adab Tilawah Al-
Qur'an 
  



13 
 
 
 

Apa istilah Ulumul Qur'an untuk menyebut ilmu yang khusus 
mengkaji tentang makna kata-kata yang asing atau yang tidak 
lazim dalam percakapan sehari-hari orang Arab? 
 

Ilmu Garib Al-Qur'an 
 
 
  

14 
 
 
 

Apa istilah Ulumul Qur'an untuk menyebut ilmu yang khusus 
mengkaji tentang ayat-ayat yang telah dihapuskan hukumnya dan 
digantikan dengan yang lain di dalam Al-Qur'an? 
 

Ilmu Nasikh wal Mansukh 
 
 
  

15 
 
 

Apa istilah Ulumul Qur'an untuk menyebut ilmu yang khusus 
mengkaji tentang kedudukan kata dalam susunan kalimat dan 
harakat-harakatnya di dalam Al-Qur'an? 
 

Ilmu I'rab Al-Qur'an 
 
 

 
16 
 
 

Dari imam siapakah Ibnu Wardan meriwayatkan qiraatnya dalam 
struktur qiraat 'asyr? 
 

Abu Ja'far 
 

17 
 
 

Apa istilah Ulumul Qur'an untuk menyebut ilmu yang khusus 
mengkaji tentang makna dan maksud dari sumpah Allah yang 
terdapat di dalam Al-Qur'an? 
 

Ilmu Aqsam Al-Qur'an 
 
 
  

18 
 
 

Di antara surah Al-Qur'an ada beberapa yang memiliki nama lain. 
Surah apakah yang juga bernama al-Madhaji' 
 

Surah as-Sajadah 
 
  

19 
 
 

Apa istilah yang digunakan dalam Ulumul Qur'an untuk menunjuk 
pada lafaz yang keumumannya dibatasi oleh lafaz lain? 
 

Muqayyad 
 
  

20 
 
 
 

Disebut ilmu apakah dalam Ulumul Qur'an tentang periwayatan 
semisal bentuk-bentuk qiraat, tempat-tempat turun ayat yang 
diketahui hanya berdasar pada dalil naqli? 
 

Ilmu Riwayah  
 
 

 
21 
 
 
 

Sebuah kitab populer tentang Ulumul Qur'an dibaca luas oleh 
umat Islam berjudul Al-Itqaan fii 'Uluumil Qur'an, siapa 
pengarang kitab tersebut 
 

As-Sayuthy (Jalaluddin As-
Sayuthy)  
 
  

22 
 
 

Di antara surah Al-Qur'an ada beberapa yang memiliki nama lain. 
Surah apakah yang juga bernama Sanamul Qur'an? 
 

Surah Al-Baqarah 
 
  

23 
 
 

Di antara surah Al-Qur'an ada beberapa yang memiliki nama lain. 
Surah apakah yang juga bernama ad-Dahr? 
 

Surah Al-Insan 
 
  

24 
 
 
 

Di dalam Al-Qur'an ada surah yang tidak dimulai dengan 
basmalah, dikenal dengan Surah At-Taubah. Apa nama lain dari 
surah tersebut yang diambil dari awal surahnya? 
 

Surah Baraa'ah 
 
 
  

25 
 
 

Surah dan ayat berapa yang terakhir turun menurut mayoritas 
ulama Al-Qur'an? 
 

Al-Maidah: 3 
 
  

26 
 
 

Surah apakah di dalam Al-Qur'an yang bermakna 'bermuka 
masam' atau 'cemberut'? 
 

Abasa 
 
  



27 
 
 

Disebut apakah surah Al-Qur'an yang jumlah ayatnya kurang dari 
seratus ayat, tetapi tidak tergolong surah pendek? 
 

Al-Matsani 
 
  

28 
 
 
 

Surah-surah Al-Qur'an jika ditinjau dari segi jumlah ayatnya maka 
dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Apa istilah untuk surah-
surah pendek?  
 

Al-Mufashshal 
 
 
  

29 
 

Surah apakah yang juga bernama at-Takzib 
 

Surah al-Ma'un 
  

30 
 
 
 

Sebuah tafsir beredar luas dengan dua pengarang yang nama 
awalnya sama. Lalu nama kitabnya dinisbatkan kepada keduanya. 
Apa nama kitab tafsir dimaksud? 
 

Tafsir Jalalain (ditulis oleh 
Jalaluddin al-Mahalli dan 
Jalaluddin al-Sayuthi) 
  

31 
 
 

Dari imam qiraat siapakah Ibnu Zakwan meriwayatkan qiraat 
dalam struktur qiraat sab'? 
 

Ibnu 'Amir 
 
  

32 
 
 
 

Qiraat Al-Qur'an harus berdasarkan sanad yang sahih dan 
bersambung sampai kepada Nabi Saw. Disebut apakah qiraat yang 
sanadnya lemah? 
 

Qiraat Syaadzdzah 
 
 
  

33 
 
 
 
 

Al-Qur'an ditafsirkan dengan berbagai metode. Disebut metode 
apakah dalam Ulumul Qur'an jika tafsir itu menghidangkan hanya 
topik atau tema-tertentu saja seperti tentang kedokteran, pertanian, 
antariksa, dan semacamnya? 
 

Metode Maudhu'i 
 
 
 
  

34 
 
 

Ada berapa jumlah huruf hijaiyah yang terdapat di awal beberapa 
surah (fawaatih al-suwar) jika dihitung tanpa pengulangan? 
 

14 
 
  

35 
 

Di antara tokoh atau imam qira’at tujuh hanya ada dua imam yang 
berkebangsaan Arab. Siapakah mereka? 

Ibnu 'Amir dan Abu 'Amr 
  

 

 

   



SOAL FAHMIL QUR'AN - ULUMUL QUR'AN 
BABAK SEMI FINAL 

 
SOAL PAKET SEMI FINAL PUTERA (12 SOAL) 
 

  

NO. SOAL JAWABAN KET. 

1 
 
 
 

Al-Qur'an diwahyukan secara berangsur-
angsur. Pertama kali diturunkan di bulan 
Ramadhan. Bacakan potongan ayat yang 
menjelaskan Al-Qur'an diturunkan di bulan 
tersebut! 
 

  ]185البقرة: {َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن} [
  
  
 

  
2 
 
 
 
 

Al-Qur'an tidak diwahyukan sekaligus, tetapi 
bertahap agar mudah dihafalkan dan 
menguatkan hati Nabi Muhammad. Bacakan 
potongan ayat tentang hal dimaksud! 
 

َل َعلَْيِه ا  ِلنُثَبَِّت ْلقُْرآُن ُجْملَةً َواِحدَةً َكذَِلكَ {َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْوَال نُّزِ
  ]32: فرقان)} [ال32بِِه فَُؤادََك َوَرتَّْلنَاهُ تَْرتِيًال (

  
 

  
3 
 
 
 
 
 

Al-Qur'an itu bukan perkataan manusia. 
Seandainya bukan firman Allah maka pastilah 
akan ditemukan banyak pertentangan di 
dalamnya. Nyatanya tidak ada. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan hal tersebut! 
 

ِ لََوَجدُوا فِياْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن عِ {أَفََال يَتَدَبَُّروَن  َّ ِه اْختَِالفًا ْنِد َغْيِر 
  ]82)} [النساء: 82َكثِيًرا (

  
  
 

  

4 
 
 
 

Bacakan dalil dari Al-Qur'an yang 
menyatakan bahwa seluruh Al-Qur'an yang 
disampaikan oleh Nabi Muhammad 
merupakan wahyu Allah yang diwahyukan 
kepadanya! 
 

)} [النجم: 4ٌي يُوَحى () إِْن ُهَو إِالَّ َوحْ 3{َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى (
3 ،4[  
  
  
 

  
5 
 
 
 

Bacakan rangkaian ayat yang secara eksplisit 
menyebutkan bahwa Allah-lah yang 
mengajarkan Al-Qur'an! 
 

ْحَمُن (   ]2، 1)} [الرحمن: 2() َعلََّم اْلقُْرآَن 1{الرَّ
  
  
   

6 
 
 
 

Bacakan ayat yang menyatakan bahwa Al-
Qur'an itu mudah diingat, maka adakah 
manusia mau mengambil pelajaran? 
 

ْكِر فََهْل ِمْن -22- 17)} [القمر: 17ُمدَِّكٍر ( {َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِّ
32-40-[  

  
   

7 
 
 
 

Bacakan ayat yang menyatakan bahwa Al-
Qur'an diturunkan sama sekali bukan untuk 
mencelakakan Nabi Muhammad (dan 
umatnya)! 
   

  ]2ه: )} [ط2{َما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن ِلتَْشقَى (
  
  
 

  

8 
 
 
 
 
 

Meskipun Rasulullah saw menyebut dirinya 
sama dengan manusia biasa pada umumnya, 
akan tetapi beliau menerima wahyu yang 
membedakannya dengan manusia lain. 
Bacakan potongan ayat yang menerangkan hal 
tersebut! 
 

  {أَنََّما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحدٌ  َ◌ّ◌قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم يُوَحى إِلَي...}
 
 
 
 
 

 



9 
 
 
 
 

Wahyu di dalam Al-Qur'an memiliki beberapa 
makna. Salah satu diantaranya bermakna 
ilham. Bacakan potongan ayat yang 
menunjukkan wahyu bermakna ilham seperti 
terjadi pada Ibu Nabi Musa! 
 

  ]7} [القصص: {َوأَْوَحْينَا ِإلَى أُّمِ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه ...
  
  
  
 

  

10 
 
 

Al-Qur'an adalah firman Allah. Seandainya 
semua manusia dan jin berkumpul untuk 
menyusun kitab semisal Al-Qur'an pastilah tak 
akan mungkin terwujud. Bacakan potongan 
ayat yang menjelaskan hal tersebut! 
 

ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَ  آِن َال  يَأْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلقُرْ نْ {قُْل لَئِِن اْجتََمعَِت اْإلِ
  ]88يَأْتُوَن بِِمثِْلِه} [اإلسراء: 

  
  
 

  

11 
 
 
 
 

Al-Qur'an berfungsi sebagai pembeda antara 
yang haq dan yang bathil, diturunkan dari 
Allah Tabaraka Wata'ala agar menjadi 
peringatan bagi seluruh alam. Bacakan ayat 
yang menjelaskan hal tersebut! 
 

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدهِ  )} 1(ِليَُكوَن ِلْلعَالَِميَن نَِذيًرا  {تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ
  ]1[الفرقان: 

  
  
 

  

12 
 

Al-Qur'an diwahyukan pertama kali di Gua 
Hira'. Bacakan ayat yang kelima turun di 
tempat itu! 

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم ({َعلََّم   ]5)} [العلق: 5اْإلِ
  

 

  



SOAL FAHMIL QUR'AN - ULUMUL QUR'AN 
BABAK FINAL 

 
SOAL PAKET PENYISIHAN PUTERA (4 SOAL) 
   

NO. SOAL JAWABAN KET. 

1 
 

 
Penggunaan lafaz pada makna yang bukan makna aslinya karena 
terdapat hubungan persamaan antara keduanya, disebut apa? 
 

Isti'arah 
 

 
2 
 
 
 

Disebut ilmu apakah dalam Ulumul Qur'an tentang periwayatan 
semisal bentuk-bentuk qiraat, tempat-tempat turun ayat yang 
diketahui hanya berdasar pada dalil naqli? 
 

Ilmu Riwayah  
 
 
  

3 
 
 
 

Sebuah kitab yang berbicara tentang sumpah Allah di dalam Al-
Qur'an berjudul At-Tibyaan fii Aqsaamil Qur'aan. Siapa pengarang 
kitab tersebut? 
 

Ibnul Qayyim (Ibnu 
Qayyimil Jawziyah) 
 
  

4 
 
 

Apa istilah Ulumul Qur'an untuk menyebut ilmu yang khusus 
mengkaji tentang keindahan-keindahan Al-Qur'an dari sudut 
susastra, ketinggian balagahnya, sehingga sangat menyentuh 
perasaan? 

Ilmu Badi' (Badai') Al-
Qur'an 
 

 
  



    
SOAL PAKET PENYISIHAN PUTERI (4 SOAL) 

 
 

 
1 
 
 
 
 
 

Perbedaan pendapat para mufassir kerap terjadi. Apa 
istilah yang digunakan jika kita mengambil pendapat 
atau riwayat yang terkuat diantaranya setelah 
menyelidiki dan membandingkan dasar-dasar pendapat 
itu? 
 

Tarjih 
 
 
 
 
  

2 
 
 
 
 

Disebut apakah dalam Ulumul Qur'an tentang ilmu yang 
mempelajari hasil perenungan dan penelitian untuk 
mengetahui makna lafaz garib, penafsiran ayat-ayat 
mutasyabihat?  
 

Ilmu Dirayah 
 
 
 
  

3 
 
 
 
 

Apa istilah Ulumul Qur'an untuk menyebut ilmu yang 
khusus mengkaji tentang kata-kata yang mengandung 
banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud 
pada tempat tertentu di dalam Al-Qur'an? 
 

Ilmu Wujuh wan-
Nazhair 
 
 
  

4 
 

Dari imam siapakah Ruwais meriwayatkan qiraatnya 
dalam struktur qiraat 'asyr? 

Ya'qub 
  

    
   



SOAL REBUTAN PUTERA (1 SOAL) 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitab-kitab tafsir telah banyak ditulis oleh para ulama. 
Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an ditulis oleh Sayid Quthb, 
Tafsir Al-Maraghi ditulis oleh Al-Maragi. Seorang 
ulama berasal dari Tunisia juga menulis tafsir yang 
sangat terkenal diberi judul At-Tahriir wat-Tanwiir. 
Demikian judul populernya. Siapakah penulis kitab At-
Tahrir wat-Tanwir? 
 
 
 

Ibnu 'Asyur 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
SOAL REBUTAN PUTERI (1 SOAL) 

 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitab-kitab tafsir telah banyak ditulis oleh para ulama. 
Di Indonesia misalnya kita mengenal kitab tafsir yang 
ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan judul 
Maraah Labiid. Belakangan kita juga mengenal kitab 
tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh Muhammad Quraish 
Shihab. Sebelum itu, seorang ulama berasal dari 
Sumatera Barat menulis tafsir di dalam penjara sebagai 
tahanan politik. Ulama itu bernama Haji Abdul Malik 
Karim Amrullah (dikenal dengan Hamka). Apa nama 
kitab tafsir yang dimaksud? 

Tafsir Al-Azhar 
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