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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 01
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Al Qur’an mengajarkan kepada manusia agar bermusyawarah untuk
menetapkan urusan orang banyak.  Bacakan ayat yang dimaksud!

J : (QS. Ali Imran : 159)

                   
                 

   
2. S : Sebutkan dalil al Qur'an bahwa Allah menurunkan kitab al Qur'an kepada Nabi

Muhammad SAW!
J : Q.S. Ali Imran : 3

             

3. S : Sholat sunat rowatib terbagi menjadi dua bagian, yaitu shalat sunat
rawatib muakkad dan ghaira muakkad. Anda diminta menyebutkan
shalat sunat rawatib muakkad, seluruhnya ada berapa rakaat?

J : Ada 10 rakaat yaitu :
- 2 rakaat sebelum dhuhur
- 2 rakaat sesudah dhuhur
- 2 rakaat sesudah magrib
- 2 rakaat sesudah isya dan
- 2 rakaat sebelum subuh.

4. S : Kebenaran al-Qur'an sebagai firman Allah dan bukan buatan Nabi Muhammad
saw antara lain kita temukan di dalamnya ayat yang mengecam pribadi beliau
karena tak menghiraukan seorang tamu yang tuna-netra. Bacakan ayat tersebut.

J :
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5. S : Ada berapa hukum al (alif lam ta’rif, ال ), sebutkan.

J : Ada 2 : Izh-har Qamariyah dan Idgham Syamsiyah.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Balad : 12-16)

)14(َمْسَغبَةٍ ِذيیَْومٍ فِيإِْطَعامٌ أَوْ ) 13(َرقَبَةٍ كُّ فَ )12(اْلَعقَبَةُ َماأَْدَراكَ َوَما

J : 12. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?, 13. (yaitu)
melepaskan budak dari perbudakan, 14. atau memberi makan pada hari
kelaparan,

7. S :
فى أي سنة حدث ھذا النصر؟. لفتوحمن أعظم اكان فتح مكة المكرمة

J :
سنة الثامنــة من الھجـــرة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

a servant when he prays (96: 10)

J : َعبًدا إِذا َصلّىٰ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

           ……………

J : Al-Baqarah : 84

                        

10. S : Ketika Nabi SAW keluar rumah untuk hijrah, kaum musyrikin Quraisy yang
telah mengintai untuk membunuh beliau, semuanya tertidur, dan Nabi SAW
melewati mereka dengan menaburkan pasir di atas kepala mereka seraya
membaca ayat Al Qur’an bacakan ayat Al Qur’an dimaksud?

J : Surat Yasin ayat 9
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 02
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Alam bisa bermanfaat bagi manusia namun dapat pula mendatangkan musibah

bagi manusia. Tragedi meletusnya gunung merapi 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)

                      
     

2. S : Sebutkan dalil al Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menjaga dan
memelihara keaslian al Qur'an dari kepalsuan dan kepunahannya!

J : Q.S. Al Hijr : 9

            
3. S : Sebutkan waktu-waktu yang dilarang untuk shalat!

J : 1. Sesudah shalat subuh sampai terbit matahari.
2. Sesudah shalat ashar sampai terbenam matahari
3. Ketika istiwa (tengah hari /selain hari jumat)
4. Ketika matahari terbit sampai matahari setinggi tongkat.
5. Ketika matahari hampir terbenam sampai terbenam matahari.

4. S : Al-Qur'an adalah mu'jizat. Tak satu pun manusia dan jin dapat menandinginya,
bahkan andaikan mereka bekerjasama. Hal demikian dinyatakan dalam salah
satu ayat, coba bacakan !

J : (al-Isra : 88)
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5. S : Apa yang disebut Izh-har Qamariyah, jelaskan !

J : Apabila ada al ta’rif bertemu dengan huruf Qamariyah yang terkumpul dalam
kalimat :  ǀ ƯƯƺǊƬƝ Ʀ һǃ  ƮƯƯҰҳ Ƣǐ , contoh :  ƼǊƲƯƯƄƺƵǚ ƷǛƯƞƓ-  ƻǄƝǛƯƯƺƵǚ ƻǄƞƾƺǉǃ

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al –Fajr : 24-26 )

)25(أََحدٌ ھُ َعَذابَ یَُعذِّبُ َال فَیَْوَمئِذٍ )24(لَِحیَاتِيقَدَّْمتُ یَالَْیتَنِيیَقُولُ 

J: 24. Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan
(amal saleh) untuk hidupku ini, 25. Maka pada hari itu tiada seorangpun yang
menyiksa seperti siksa-Nya,

7. S :
؟حج اإلفراداذكر ما ھو. ھناك أنواع  ألداء فریضة الحج

J :
تقــدیم الحج على العمرة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
does he not know that Allah sees? (96: 14)

J : َ یَرىٰ  أَلَم یَعلَم بِأَنَّ هللاَّ

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

             ……………

J : Al-Baqarah : 86

                          

10. S : Masjid Nabawi dibangun di atas tanah milik dua orang anak yatim dari kaum
Anshor, sebutkan nama dua anak yatim itu dan nama pengasuh keduanya ?

J : Sahal dan Suhail yang diasuh oleh As‘ad bin Zurarah (SN. hal 169)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 03
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Menurut pandangan Al-Quran tidak ada diskriminasi antara manusia hanya saja
kemuliaan manusia di tentukan oleh kualitas ketaqwaan kepada Allah SWT.
Bacakan ayat yang dimaksud!

J : (QS. Al Hujurat : 13)

                      
        

2. S : Sebutkan dalil al Qur'an yang menyatakan Nabi Muhammad adalah Nabi
terakhir!

J : Q.S. Al Ahzab : 40

                
  

3. S : Sebutkan kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang Islam
yang sudah meninggal dunia!

J : 1. Memandikan
2. Mengkafani
3. Menshalatkan
4. Menguburkan

4. S : Ada perbedaan antara al-Qur'an dan Hadits Qudsi. Sebutkan tiga (saja) di
antaranya!

J : (1) al-Qur'an lafazh dan maknanya dari Allah swt. (2) Seluruh ayat al-Qur'an
sampai kepada kita secara mutawatir / qat'iyyuts-tsubut, (3) al-Qur'an
membacanya merupakan beribadah. Berbeda dengan hadits qudsi
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5. S : Apa yang disebut Idgham Syamsiyah, sebutkan !

J : Apabila ada al ta’rif bertemu dengan huruf Syamsiyah, yaitu huruf hijaiyah
selain yang terkumpul dalam kalimat :  ǀ ƯƯƺǊƬƝ Ʀ һǃ  ƮƯƯҰҳ Ƣǐ . Huruf Syamsiyah
terkumpul pada awal syair :

دع ســوء ظن زر شـریفـا للــكـرم*  طب ثم صل رحــما تفـز ضف ا نعــم  

contoh :  ƻǄƯƯҚǉƀƵǚǃ ƼǊƯƯƯҚƵǚǃ

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Qhasiyah: 11-16)

)13(َمْرفُوَعةٌ ُسُررٌ فِیھَا)12(َجاِریَةٌ َعْینٌ فِیھَا)11(َالِغیَةً فِیھَاتَْسَمعُ َال 

J : 11. tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna, 12. Di
dalamnya ada mata air yang mengalir, 13. Di dalamnya ada takhta-takhta
yang ditinggikan,

7. S :
؟من أنواع  أداء الحج ما یســمى بالتمتع، ما ھو

J :
تقــدیم العمرة على الحج

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

and make the day for livelihood? (78: 11)

J : َوَجَعلنَا النَّھاَر َمعاًشا

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

        ……………

J : Al-Baqarah : 97

                           
      

10. S : Saat bersembunyi di Gua Tsur  dalam perjalanan hijrah, Nabi SAW dan Abu
Bakar dibantu oleh 2 orang anak Abu Bakar. Sebutkan nama kedua anak Abu
Bakar itu dan tugasnya masing-masing? (p)

J : (1) Abdullah bin Abu Bakar yang bertugas memantau dan mencari informasi,
(2) Asma’ binti Abu Bakar yang bertugas mengantar makanan. (SN. hal 155)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 04
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Usaha yang produktif sangat diutamakan dlam Islam, karena itu riba yang

mengambil keuntungan semata-mata dari meminjamkan modal dikecam

dengan keras. Dalam Al Qur’an Allah memerintahkan untuk meninggalkan

riba dalam berbagai bentuknya.

Bacakan ayat tersebut!

J : (QS. Al Baqarah : 278)

              
2. S : Sebutkan para Rasul yang termasuk Ulul 'Azmi

J : 1. Nuh
2. Ibrahim
3. Musa
4. Isa
5. Muhammad SAW

3. S : Rikaz adalah harta terpendam bisa berupa emas atau perak.
Berapakah nisab harta rikaz?

J : 1/5  (seperlima) atau 20%

4. S : Pada tanggal berapa, bulan apa dan tahun berapa al-Qur'an turun ?
J : Pada tanggal 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran Nabi, atau 6 Agustus 610

Masehi.

5. S : Apa yang disebut Mad Thabi’i, berikan contoh !
J : Apabila harakat fathah yang diikuti oleh alif, atau harakat dhammah yang

diikuti oleh waw sukun, atau harakat kasrah yang diikuti oleh ya sukun, maka
dibaca 2 harakat. Contoh : Ǜǂ ƯƯǊҳǄƽ
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Qhasiyah : 21-24)

رْ  رٌ أَْنتَ إِنََّمافََذكِّ )23(َوَكفَرَ تََولَّىَمنْ إِالَّ )22(بُِمَسْیِطرٍ َعلَْیِھمْ لَْستَ )21(ُمَذكِّ

J : 21. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang
yang memberi peringatan, 22. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas
mereka, 23. tetapi orang yang berpaling dan kafir,

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

؟لسكتةالتى فیھا ا

J :
الكھف، و یـس، والقیـامة، و المطففــین

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

Indeed the Day of Judgment is the tryst (78: 17)

J : إِنَّ یَوَم الفَصِل كاَن میقاتًا
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

       ……………

J : Al-Baqarah : 104

                

10. S : Pada tahun ke-10 Hijrah Nabi SAW pernah menawarkan MUBAAHALAH
kepada rombongan rohaniwan Nasrani dari Najran untuk membuktikan mana
yang benar antara Islam dan Nasrani mengenai nabi Isa as. Tetapi pihak
Nasrani menolak tawaran Nabi SAW tersebut. Jelaskan apa pengertian dari
MUBAAHALAH itu?

J : Mubaahalah adalah pertemuan khusus antara dua pihak yang berbeda
keyakinan atau agama, yang masing-masing berdoa kepada Tuhan dengan
penuh kesungguhan dan keikhlasan agar menjatuhkan kutukan kepada pihak
yang berdusta dari mereka. (EI. III.hal 250-251)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 05
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Manusia merupakan makhluk yang istimewa dan mulia dibandingkan

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)

                      
     

2. S : Qadha mempunyai beberapa arti, apa arti qadha menurut surat Ali Imran ayat
47 berikut ini.

….         
J : Kehendak

3. S : Anda diminta menyebutkan 8 kelompok orang yang berhak
menerima zakat berdasarkan surat At-taubah ayat 60.

J : 1. Faqir
2. Miskin
3. Amilin
4. Muallaf
5. Orang yang memerdekaan budak
6. Orang yang berhutang
7. Sabilillah
8. Ibnu Sabil
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4. S : Penetapan tanggal turunnya al-Qur'an pada hari al-Furqan adalah didasarkan
pada salah satu ayat. Coba bacakan ayat tersebut:

J : (QS. Al-Anfal : 41)

               
                   

          
5. S : Sebutkan 4 macam Mad Far’i !

J : 1) Mad Wajib Muttashil 2) Mad Jaiz Munfashil
3) Mad Lazim Harfi Musyba’ 4) Mad Lazim Harfi Mukhaffaf
5) Mad Lazim Kilmi Musyba’ 6) Mad Lazim Kilmi Mukhaffaf
7) Mad Badal 8) Mad 'Aridh lis-Sukun

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – A'la: 9-13)

رْ  ْكَرىنَفََعتِ إِنْ فََذكِّ )11(اْألَْشقَىَویَتََجنَّبُھَا)10(یَْخَشىَمنْ َسیَذَّكَّرُ )9(الذِّ

J : 9. oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat, 10.
orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, 11. dan orang-
orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.

7. S :
اذكر لنا السكتة التى . وفقــا لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن اربع سكتات

فى سورة یس؟

J :
ھذا ما وعد الرحمن-- ا من مرقدناھذا ما وعد الرحمن من بعثن-- من بعثنا من مرقدنا

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

and the sky will be opened and become gates (78: 19)

J : َوفُتَِحِت السَّماُء فَكانَت أَبوابًا
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9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

       ……………

J : Al-Baqarah : 98

                       

10. S : Ajaran Islam tentang MUSAWAH atau persamaan, merupakan salah satu
faktor yang mendukung berkembangnya agama Islam dengan cepat baik pada
masa Rasulullah SAW maupun sesudah beliau. Sebutkan 4 dari beberapa
prinsip Musawah dimaksud?

J : (1) Persamaan dalam unsur kemanusiaan
(2) Persamaan hak-hak sipil dan perlakuan
(3) Persamaan hak belajar dan bekerja
(4) Persamaan hak dalam memiliki dan di depan hukum
(5) Persamaan hak dalam tanggung jawab di dunia dan di akherat
(6) Persamaan hak antara muslim dan non muslim
(7) Persamaan hak dalam memilih agama dan keyakinan (EI. III hal 307-308)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 06
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Dalam kehidupan setiap manusia tidak bisa lepas dari manusia yang lain, baik

untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun kebutuhan bersama. Karena itu

Al-Qur’an memerintahkan agar kita selalu tolong menolong dalam hal

kebaikan dan bukan dalam keburukan. Bacakan ayat yang dimaksud!

J : (QS. Al-Maidah : 2)

                  
  

2. S : Menurut sejarah, Ilmu Kalam berdiri sendiri sebagai ilmu pada masa siapa?
J : Pada masa khalifah Ali Bin Abi Thalib

3. S : Sebutkan tujuan zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 103!

               
 

J : 1. Membersihkan harta
2. Membesihkan jiwa dari sifat-sifat kikir.
3. Mempererat silaturahim
4. Menciptakan ketentraman.

4. S : Para ulama sepakat tentang ayat yang turun pertama kali, tetapi tentang ayat
yang terakhir turun ada perbedaan. Menurut as-Suyuthi dalam al-Itqan
berdasarkan beberapa hadits, apa ayat yang terakhir turun ?

J : (QS al-Baqarah : 281)

                      
(Setelah turun ayat ini Nabi masih hidup selama 21 hari. Sedang dari Haji
Wada' masih selama 81 hari)
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5. S : Apa yang disebut Mad Wajib Muttashil, berikan contohnya !

J : Apabila Mad Thabi’i bertemu hamzah dalam satu kata, seperti : جـــاء

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Thariq : 6-10)

ْلبِ بَْینِ ِمنْ یَْخُرجُ )6(َدافِقٍ َماءٍ ِمنْ ُخلِقَ  )7(َوالتََّرائِبِ الصُّ

J : 6. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, 7. yang keluar dari antara tulang
sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.

7. S :
اذكر لنا السكتة التى . وفقــا لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن اربع سكتات

فى سورة القیــامة؟
J :

راق-- وقیــل من 

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
and We have figured everything in a Book (78: 29)

J : َوُكلَّ َشيٍء أَحَصیناهُ ِكتابًا

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

         ……………

J : Al-Baqarah : 94

                       
 

10. S : Di Madinah terdapat Masjid Qiblatain atau Masjid dua qiblat, mengapa
dinamakan demikian?

J : Ketika Nabi SAW sedang sholat Zuhur disebuah masjid diatas bukit kecil
sebelah utara Madinah, beliau menghadap qiblat arah Masjidil Aqsha, lalu
turun wahyu, (Al Baqarah :144) yang memerintahkan Nabi SAW mengubah
arah qiblatnya menghadap ke Masjidil Haram. Nabi SAW menghentikan
sholatnya beberapa saat, kemudian meneruskannya dengan menghadap
kearah Masjidil Haram. Atas Peristiwa itu maka Masjid tempat Nabi SAW
sholat diberi nama Masjid Qiblatain atau masjid dua qiblat (EI. IV hal 129)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 07
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                 
               

2. S : Pengaruh politik terhadap ilmu Kalam berawal dari zaman kekhalifahan siapa ?
J : Khalifah Usman bin Affan

3. S : Sebutkan 4 macam puasa?
J : - Puasa Wajib

- Puasa Sunat
- Puasa Makruh
- Puasa Haram

4. S : Berapa lama al-Qur'an turun di Makkah dan berapa lama turun di Madinah ?

J : 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).

5. S : Apa yang disebut Mad Jaiz Munfashil, berikan contohnya !

J : Apabila Mad Thabi’i bertemu hamzah dalam lain kata, seperti :  ӨƯƝǐ Ǡ

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
( QS : Al – Buruj: 17-21)

) 19(تَْكِذیبٍ فِيَكفَُرواالَِّذینَ بَلِ )18(َوثَُمودَ فِْرَعْونَ )17(اْلُجنُودِ َحِدیثُ أَتَاكَ ھَلْ 

J : 17. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, 18. (yaitu
kaum) Fir'aun dan (kaum) Tsamud? 19. Sesungguhnya orang-orang kafir
selalu mendustakan,
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7. S :
اذكر لنا السكتة التى . وفقــا لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن اربع سكتات

فى سورة المطففــین؟
J :

ران-- كال بل 

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

You are only a warner for those who fear it (78:

J : إِنَّما أَنَت ُمنِذُر َمن یَخشاھا

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

      ……………

J : Al-Baqarah :116

                     

10. S : Pada bulan Zulhijjah 1381 H. / Mei 1962 M. Kongres Islam sedunia berhasil
mendirikan sebuah Organisasi Islam Internasional pertama. Apa nama
organisasi itu dan dimana didirikannya?

J : Rabithah Al Alam Al Islamy di dirikan di Makkah (EI IV. hal 149)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 08
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : 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)

                       
                  

2. S : Konsep ukhuwah Islamiyah dalam ajaran Islam bertujuan untuk meningkatkan
persaudaraan antar sesama muslim. Bacakan dalil al Qur’an yang menjelaskan
ukhuwah?

J : Q.S. Al Hujurat : 10

                
3. S : Coba anda berikan contoh dari puasa yang diharamkan!

J : 1. Puasa hari raya idul fitri
2. Puasa hari raya idul adha
3. Puasa hari raya tasyrik (11,12,13/Dzul Hijjah)

4. S : Pada masa Nabi, al-Qur'an dihafal dan ditulis oleh para sekretaris Nabi (kuttab
al-wahy). Sebutkan empat orang nama sekretaris Nabi yang terkenal selain
Khulafâ'urrâsyidîn!

J : (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.

5. S : Apa yang disebut Mad Badal, berikan contohnya !

J : Apabila Mad Thabi’i yang terjadi pada alif, waw dan ya yang merupakan
pengganti dari hamzah, seperti :  Ƽƹǎ- ƻǑƯƯƺǉǔ



Paket Regu Babak Penyisihan Musabaqah Fahmil Qur’an
MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Muthaffifin: 19-23)

بُونَ یَْشھَُدهُ )20(َمْرقُومٌ ِكتَابٌ )19(ِعلِّیُّونَ َماأَْدَراكَ َوَما )21(اْلُمقَرَّ

J : 19. Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu? 20. (Yaitu) kitab yang bertulis, 21.
yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah).

7. S :
اذكر لنا اللفظ . وفقــا لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن لفظ قرئ باإلشـــمام

الذى قرئ  باإلشـمام، و فى أي سورة ؟
J :

ى یوســف، فى سورة یوسفمالك ال تأمــنا عل

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

Then He made the way easy for him;

J : ثُمَّ السَّبیَل یَسََّرهُ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

             ……………

J : Al-Baqarah : 107

                  

10. S : Rahmah El Yunusiyah (1900-1969) adalah tokoh pendidikan dan perjuangan
Islam. Sebutkan jasa beliau dalam hal dimaksud?

J : Pendiri Madrasah Diniyah Padang Panjang Sumbar sebagai Perguruan
Wanita Islam pertama di Indonesia, dan Pelopor Pendiri Tentara Keamanan
Rakyat (TKR) di Sumbar (EI IV hal 151)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 09
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                      
             

2. S : Sebutkan 4 macam sendi ukhuwah (persaudaraan)
J : 1. Ta’aruf (saling mengenal)

2. Tafahum (saling memahami kelebihan dan kekurangan)
3. Ta’awun (saling tolong menolong)
4. Takaful (saling memberikan jaminan)

3. S : Ada 6 hal yang dapat membatalkan puasa, anda diminta
menyebutkan 4 hal yang membatalkan puasa.

J : 1. Makan atau minum disengaja
2. Muntah dengan disengaja
3. Bersetubuh
4. Keluar haidh atau nifas
5. Gila
6. Keluar mani dengan sengaja.

4. S : Turunnya al-Qur'an secara berangsur-angsur selama lebih dari 22 tahun
mengandung banyak hikmah. Sebutkan tiga (saja) di antaranya!

J : (1) Menguatkan hati Nabi

(2) Agar al-Qur'an lebih mudah dimengerti, dihafal dan dilaksanakan,

(3) Memungkinkan adanya nasikh – mansukh

(4) Ayat al-Qur'an turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi (5) Di
antara ayat al-Qur'an ada yang merupakan jawaban pertanyaan atau
penolakan suatu pendapat atau perbuatan.
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5. S : Apa yang disebut Mad 'Aridh lis-Sukun, berikan contohnya !

J : Apabila ada Mad Thabi’i bertemu sukun karena waqaf, seperti :

 ƼǊƞҚƯƯƄƽ–ƸǊƬҚƯƯƄƹ

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : At -Takwir : 7-11)

َجتْ النُّفُوسُ إَِذاوَ  )9(قُتِلَتْ َذْنبٍ بِأَيِّ )8(ُسئِلَتْ اْلَمْوُءوَدةُ َوإَِذا)7(ُزوِّ

J : 7. dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh) 8. dan apabila bayi-bayi
perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, 9. karena dosa apakah dia
dibunuh,

7. S :
اذكر لنا . بالنسبة الى قراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن لفظ قرئ باإلمــالة

اللفظ الذى قرئ  باإلمالة، و فى أي سورة ؟
J :

باسم هللا مجریھـا، فى سورة ھود

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

it is indeed the speech of a noble apostle,1(81:19)

J : إِنَّھُ لَقَوُل َرسوٍل َكریمٍ 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

              ……………

J : Al-Baqarah : 111

                     
  

10. S : Berdirinya perserikatan negara-negara berpenduduk Islam pada tanggal 25
September 1969 di Rabat, Maroko adalah dilatar belakangi pembakaran
Masjidil Aqsha oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Apa nama
perserikatan dimaksud?

J : Organisasi Konferensi Islam (OKI) (EI IV hal 4)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 10
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                    
        

2. S : Sebutkan hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa orang yang tidak
menepati janji termasuk orang munafik?

J :

)متفق عليه(ا اؤمتن خان ذا وعد اخلف واذب واكذا حدث ذآية املنافق ثالث ا

3. S : Shiyam (puasa) itu wajib bagi setiap muslim yang baligh dan
berakal, namun ada beberapa kelompok orang yang diberi rukhsoh
untuk tidak melakukan puasa, tetapi kepada mereka diwajibkan
fidyah atau qadha, siapa mereka itu?

J : 1. Orang sakit
2. Orang yang dalam perjalanan
3. Orang tua yang sudah lemah
4. Orang hamil dan atau orang yang sedang menyusui anak.

4. S : 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!

J : Makkiyyah = 86 surat, Madaniyyah = 28 surat.
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5. S : Apa yang disebut Mad 'Iwadh, berikan contohnya !

J : Apabila ada fathah tanwin (ditulis dengan alif) dibaca waqaf. Mad terjadi
sebagai ganti dari tanwin. Contoh :  ǛƺƯƯƯǊƲҳ-ǚ ǊƯƯƱ

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Abasa' : 24-28)

ْنَسانُ فَْلیَْنظُرِ  )25(َصبًّااْلَماءَ َصبَْبنَاأَنَّا)24(طََعاِمھِ إِلَىاْإلِ

J : 24. maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 25.
Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),

7. S :
اذكر لنا اللفظ . وفقــا لقراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن لفظ قرئ بالتســھیل

الذى قرئ بالتسھیل، و فى أي سورة ؟

J :
ءاعجــمي وعربي، فى سورة فصــلت

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

And it is not the speech of an outcast (untochable) Satan. (81:25)

J : َوما ھَُو بِقَوِل َشیطاٍن َرجیمٍ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

      ……………

J : Al-Baqarah : 108

                 
     

10. S : Saat terjadinya kemunduran dunia Islam  pada abad 19 dan mulai majunya
dunia Barat serta menjajah negeri- negeri Islam, maka muncul paham yang
digagas oleh Jamaluddin Al Afgani (1839-1897) yang bertujuan untuk
menyatukan dunia Islam. Sebutkan nama paham dimaksud?

J : PAN ISLAMISME (EI IV hal 79-80)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 11
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                  
         

2. S : Ta'awun berarti tolong menolong. Bacakan dalil al Qur'an yang menjelaskan
ta'awun?

J :

               
3. S : Terdapat 8 perbuatan sunnah dalam berpuasa. Anda diminta

menyebutkan 5 dari delapan sunnah puasa!
J : 1. Menyegerakan berbuka

2. Berbuka dengan yang manis (kurma)
3. Berdoa sewaktu berbuka
4. Makan sahur
5. Mengakhirkan makan sahur
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4. S : Ada beberapa perbedaan / karakterisitik antara ayat-ayat yang diturunkan di
Mekkah dengan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Sebutkan tiga
perbedaan tersebut!

J : (1) Ayat Makkiyyah umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat-ayat
Madaniyyah panjang-panjang,

(2) Dalam ayat-ayat Madaniyyah panggilan (khithab) dengan perkataan "yâ
ayyuhal-ladzîna âmanû" dan sedikit sekali terdapat perkataan "yâ
ayyuhan-nâs", sedangkan ayat-ayat Makkiyyah sebaliknya.

(3) Ayat-ayat Makkiyyah pada umumnya mengandung hal-hal yang
berhubungan dengan keimanan, ancaman dan pahala, serta kisah-kisah
umat terdahulu, sedang ayat-ayat Madaniyyah hukum-hukum dan
kemasayarakatan.

5. S : Mad Lazim ada 4 macam, sebutkan !

J : a) Mad Lazim Harfi Mutsaqqal
b) Mad Lazim Harfi Mukhaffaf
c) Mad Lazim Kilmi Mutsaqqal
d) Mad Lazim Kilmi Mukhaffaf

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Abasa' : 38-42)

)39(ُمْستَْبِشَرةٌ َضاِحَكةٌ )38(ُمْسفَِرةٌ یَْوَمئِذٍ ُوُجوهٌ 

J : 38. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, 39. tertawa dan bergembira ria,

7. S :
اذكر لنا . بالنسبة الى قراءة حفص عن عاصم  ان في القرآن لفظ قرئ بالنقــل

سورة ؟اللفظ الذى قرئ  بالنقل، و فى أي

J :
بئس االسم الفسوق بعد اإلیمان، فى سورة الحجــرات

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

It is just a reminder for all the nations, (81:27)

J : إِن ھَُو إِّال ِذكٌر لِلعالَمینَ 



Paket Regu Babak Penyisihan Musabaqah Fahmil Qur’an
MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

           ……………

J : Al-Baqarah : 112

                       

10. S : Pada tahun 1873-1912 telah terjadi perang antara masyarakat Aceh dan
penjajah Belanda. Apa nama perang tersebut dan apa tujuan utamanya?

J : Perang Sabil dengan tujuan utama mempertahankan Agama Islam dan
menentang segala bentuk kezaliman (EI. IV hal 185)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 12
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                    
                      
      

2. S : Jihad fi sabilillah merupakan kewajiban setiap umat Islam terutama dalam
menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bacakan hadits yang menjelaskan
bahwa kalau orang yang tidak benci melihat kemunkaran adalah orang yang
lemah imannya!

J :
فََذالَِك ھِ َمْن َراَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْلیَُغیِّْرهُ بِیَِدِه فَاِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِلَِسانِِھ فَاِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِقَْلبِ 

اَْضَعُف ْاِالْیَمانِ 

3. S : Ibadah Haji diwajibkan pada tahun ke 6 Hijriyah tapi Rasulullah
baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke 10 Hijriyah. Coba
anda bacakan firman Allah tentang wajibnya ibadah haji.

J :

97–عمرنال–سبيالاليهطاعتاسمنالبيتحجسالناعلىوهللا

4. S : Surat al-Fâtihah disebut juga as-Sab'ul Matsâni, apa artinya? Dan bacakan ayat
yang menyatakan hal itu!

J : Tujuh ayat yang diulang-ulang, ayatnya (al-Hijr: 87):
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5. S : Apa yang disebut Mad Lazim Harfi Mutsaqqal, berikan contohnya !

J : Apabila ada Mad Thabi'I yang terjadi pada Fawatihus-suwar yang asal
ejaannya tiga huruf dan bertemu dengan tasydid, seperti lam pada :  ƸƯƯƯƯƵǚ

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Nazi'at: 27-31)

َماءُ أَمِ َخْلقًاأََشدُّ َءأَْنتُمْ  اھَاَسْمَكھَاَرفَعَ )27(بَنَاھَاالسَّ )28(فََسوَّ

J : 27. Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah
membinanya, 28. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,

7. S :
!اشرح لنا كیفیة الطواف . من أركان الحج والعمرة الطواف

J :
ان یطوف الكعبــة سبع مرات، مبتدئا حذو الحجـر األسود وان یجعــل الكعبة عن 

یســاره 

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
but you do not wish unless it is wished by Allah (81:29)

J :  ُ َوما تَشاءوَن إِّال أَن یَشاَء هللاَّ

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

      ……………

J : Al-Baqarah : 121

                   
      

10. S : Tahun 1723 telah berdiri Kesultanan Melayu Islam yang merupakan salah satu
pusat penyebaran agama Islam di Sumatra bagian Timur, apa nama kesultanan
dimaksud dan siapa pendirinya?

J : Kesultanan Siak Sri Indrapura yang didirikan oleh Raja Kecil atau Sultan
Abdul Jalil Rahmat Syah (EI IV. hal 267)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 13
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Menepati janji adalah akhlak yang harus dimilik i olehsetiap muslim. 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)

                
        

2. S : Bacakan ayat al Qur'an yang mewajibkan seorang mu'min wajib meneladani
kehidupan Rasulullah dalam berbagai aspek!

J : Q.S. Al Ahzab : 21

                  

3. S : Sebutkan syarat-syarat wajib haji!
J : 1. Islam

2. Berakal
3. Baligh
4. Istithoah (mampu untuk melaksanakan ibadah haji)

4. S : Ditinjau dari segi panjang dan pendeknya, surat-surat al-Qur'an terbagi atas
empat bagian, sebutkan satu-persatu!

J : (1) as-Sab'uth-Thiwâl (2) al Mi'ûn, (3) al-Matsâni, (4) al-Mufashshal
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5. S : Apa yang disebut Mad Lazim Harfi Mukhaffaf, berikan contohnya !

J : Apabila ada Mad Thabi'I yang terjadi pada Fawatihus-suwar yang asal
ejaannya tiga huruf dan bertemu dengan sukun, seperti lam pada : ƯƯƯƵǚ

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Nazi'at: 10-13)

) 11(نَِخَرةً ِعظَاًماُكنَّاأَئَِذا)10(اْلَحافَِرةِ فِيلََمْرُدوُدونَ أَئِنَّایَقُولُونَ 

J : 10. (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar
dikembalikan kepada kehidupan semula, 11. Apakah (akan dibangkitkan juga)
apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

7. S :
!ح لنا كیفیة السعي اشر. من أركان الحج والعمرة الســعي

J :
ان یمشي من الصفا الى المروة ومن المروة الى الصفا سبع مرات، مبتدئا من 

.الصفا و مختتما بالمروة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

a day when mankind will stand before the Lord of all the worlds?
(83:6)

J : وُم النّاُس لَِربِّ العالَمینَ یَوَم یَق
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

         ……………

J : Al-Baqarah : 110

                   
   

10. S : Pada masa kesultanan Demak ada 9 ulama atau Wali Songo yang merupakan
pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-
15. Sebutkan 5 saja Wali Songo dimaksud?

J : Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri,
Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria,  Sunan Gunung
Jati (EI V hal 173-174)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 14
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : 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)

                 
              

 
2. S : Sebutkan pelopor aliran Mu’tazilah?

J : Washil Bin Atho

3. S : Jelaskan perbedaan antara rukun haji dan wajib haji!
J : Rukun haji adalah rangkaian ibadah haji yang apabila tidak dilaksanakan

tidak shah hajinya. Sedangkan wajib haji adalah rangkaian ibadah haji yang
harus dilaksanakan, apabila ditinggalkan harus diganti dengan membayar
dam.

4. S : Apa yang dimaksud dengan surat-surat as-Sab'uth-Thiwâl? Sebutkan tiga surat
di antaranya!

J : Tujuh surat yang panjang, yaitu al-Baqarah, Ali 'Imrân, an-Nisâ, al-A'râf, al-
An'âm, al-Mâ`idah, dan Yunus.

5. S : Ada berapa Huruf-huruf pada Fawatihus-suwar yang harus dibaca 6 harakat,
sebutkan !

J : Ada 8 huruf, terkumpul dalam lafazh ص عســلكم   ص عـــلمك-نق سنق
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Naziat: 18-21)

)19(فَتَْخَشىَربِّكَ إِلَىَوأَْھِدیَكَ )18(تََزكَّىأَنْ إِلَىلَكَ ھَلْ فَقُلْ 

J : 18. dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk
membersihkan diri (dari kesesatan), 19. Dan kamu akan kupimpin ke jalan
Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"

7. S :
!أذكر المبدأ األول . المبادئ الخمسة ھى المبدأ األساسى للشعب اإلندونیسي

J :
األلوھیة المتفردة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
and Allah knows best what they keep to themselves (84:23)

J : ُ أَعلَُم بِما یوعونَ  َوهللاَّ
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

                 ……………

J : Al-Baqarah : 123

                         
 

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

J : Orang-orang Islam yang kurang mematuhi ajaran-ajaran Islam. Cara hidup
mereka merupakan perpaduan unsur-unsur Islam, Hindu, Budha, dan berbagai
kepercayaan lainnya. (EI I. hal 1)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 15
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                 
 

2. S : Aqidah Islam dibangun dengan dua landasan dalil, sebutkan dua dalil tersebut
J : aqli dan naqli

3. S : Sebutkan 4 dari 6 macam thawaf
J : 1. Thawaf qudhum

2. Thawaf ifadhah
3. Thawaf wada
4. Thawaf Nazar
5. Thawaf sunat
6. Thawaf tahallul

4. S : Apa yang dimaksud dengan surat-surat al-Mi'ûn? Sebutkan tiga surat di
antaranya!

J : Surat-surat yang berisi kira-kira seratus ayat atau lebih, seperti surat Hud,
Yusuf, an-Nahl, al-Isra', al-Kahfi, Thaha, al-Mu'min, dsb.

5. S : Di antara Fawatihus-suwar kita temui طـــھ . Apa nama hukum mad pada
lafazh tersebut dan berapa panjang bacaannya ?

J : Mad thabi'i, panjangnya 2 harakat atau 1 alif.
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : An-Naba' : 9-13)

)11(َمَعاًشارَ النَّھَاَوَجَعْلنَا)10(لِبَاًسااللَّْیلَ َوَجَعْلنَا)9(ُسبَاتًانَْوَمُكمْ َوَجَعْلنَا

J : 9. dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, 10. dan Kami jadikan malam
sebagai pakaian, 11. dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,

7. S :
!أذكر المبدأ الثانى . المبادئ الخمسة ھى المبدأ األساسى للشعب اإلندونیسي

J :
نســانیة العادلة المھــذبة اإلنســانیة العادلة المھــذبةاإل

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

And Allah is witness to all things (85: 9)

J : ُ َعلٰى ُكلِّ َشيٍء َشھیدٌ  َوهللاَّ

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

             ……………

J : Al-Baqarah : 139

                              

10. S : Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kemakmuran
dan kejayaannya. Siapa nama pendiri kesultanan Aceh sebagai kerajaan Islam
yang berdiri pada tahun 1514?

J : Sultan Ali Mughayat Syah (EI I hal 50
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 16
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Perzinahan merupakan perbuatan keji, pezina laki-laki dan pezina perempuan

hukumannya adalah 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)

               
              

2. S : Dalam ilmu Kalam dikenal banyak aliran,  sebutkan 4 aliran dari Ilmu Kalam
tersebut?

J : 1. Aliran Syi'ah
2. Aliran Khawarij
3. Aliran Murji'ah
4. Aliran Qadariyah
5. Aliran Jabariyah
6. Aliran Mu'tazilah
7. Aliran  Asy'ariyah

3. S : Dalam ibadah haji dikenal miqat zamani dan miqat makani, coba
anda jelaskan tentang kedua miqat tadi!

J : Miqat zamani adalah waktu untuk melakukan ibadah haji yaitu bulan
syawal, dzulqoidah dan dzulhijah. Sedangkan miqat makani adalah tempat
untuk memulai berihram bagi jamaah haji, berdasarkan dari arah mana
mereka datang.

4. S : Apa yang dimaksud dengan surat-surat al-Matsâni? Sebutkan tiga surat di
antaranya!

J : Surat-surat yang berisi kurang sedikit dari seratus ayat, seperti surat al-anfâl,
al-Hijr, Maryam, al-Hajj, dsb
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5. S : Apa yang disebut Mad Lazim Kilmi Mutsaqqal, berikan contohnya !

J : Apabila ada Mad Thabi’i bertemu tasydid dalam satu kata (kalimah), seperti :
 ƼǊƵǛƯƯƑ Ƶǚ– ҒƫǛƯƯƯƯҸƵǚ

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Abasa' : 11-16)

)13(َمةٍ ُمَكرَّ ُصُحفٍ فِي)12(َذَكَرهُ َشاءَ فََمنْ )11(تَْذِكَرةٌ إِنَّھَاَكالَّ 

J : 11. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu
adalah suatu peringatan, 12. maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah
ia memperhatikannya, 13. di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,

7. S :
!أذكر المبدأ الثالث . دأ األساسى للشعب اإلندونیسيالمبادئ الخمسة ھى المب

J :
إندونیسیا المتحــدة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

On the day when the secrets are examined (86: 9)

J : یَوَم تُبلَى السَّرائِرُ 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

         ……………

J : Al-Baqarah : 132

                      

10. S : Kerajaan Islam Demak yang berlangsung singkat (± 70 tahun) dengan jumlah
sultan yang memerintah hanya 4 orang. Sebutkan 2 orang sultan dimaksud? (p)

J : (1) Sultan Al Fattah, (2) Sultan Yunus, (3) Sultan Trenggono (4) Sultan
Prawoto (SKI& PI hal 356)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 17
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                   
   

2. S : Jelaskan pokok pembahasan dalam Ilmu Kalam?
J : Pokok pembahasan ilmu Kalam adalah akal dan wahyu, keesaan Allah, wujud-

Nya, Zat-Nya, sifat-sifat-Nya, keadilan-Nya serta Qadha dan Qadar-Nya.

3. S : Larangan bagi orang yang sedang ihram haji terbagi dua, ada
larangan khusus bagi laki-laki saja ada pula larangan khusus bagi
perempuan. Coba sebutkan 4 larangan yang berlaku bagi laki-laki
dan juga bagi perempuan!

J : 1. Memakai wangi wangian
2. Menghilangkan rambut/mencabut rambut dari badan
3. Memotong kuku
4. Menikah atau menikahkan
5. Bersetubuh
6. Berburu

4. S : Apa yang dimaksud dengan surat-surat al-Mufashshal? Sebutkan tiga di
antaranya!

J : Surat-surat pendek, adh-Dhuha, al-Ikhlâsh, al-Falaq, an-Nâs, dsb.

5. S : Apa yang disebut Mad Lazim Kilmi Mukhaffaf, berikan contohnya !

J : Apabila ada Mad Thabi’i bertemu sukun, seperti :  ƻǠǎ
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Syams: 9-13)

بَتْ )10(َدسَّاھَاَمنْ َخابَ َوقَدْ )9(َزكَّاھَاَمنْ أَْفلَحَ قَدْ  )11(بِطَْغَواھَاثَُمودُ َكذَّ

J : 9. sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 10. dan
sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. 11. (Kaum) Tsamud telah
mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas,

7. S :
!أذكر المبدأ الخامس . المبادئ الخمسة ھى المبدأ األساسى للشعب اإلندونیسي

J :
ماعیة لكافة الشعب اإلندونیسيالعــدالة اإلجت

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

and he shall have neither power nor helper (86: 10)

J : ٍة َوال ناِصرٍ  فَما لَھُ ِمن قُوَّ

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

              ……………

J : Al-Baqarah : 36

                           
        

10. S : Kerajaan di Sulawesi Selatan yang mula-mula menerima Islam sebagai agama
resmi kerajaan ialah kerajaan Kembar Goa & Tallo. Siapa nama raja yang
mula-mula menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan tersebut? (p)

J : Raja Tallo bernama I Malingkaang Daeng Mannyonri, dan setelah masuk
Islam bernama Sultan Abdullah Awwalul Islam (SKI & PI hal 424)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 18
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                 
       

2. S : Jelaskan apa yang dimaksud Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah!
J : Tauhid Rububiyah ialah Tauhid Ketuhanan yaitu mempercayai bahwa Allah

SWT satu-satu-Nya Pencipta, Pemelihara, Penguasa dan Pengatur alam
semesta.

Tauhid Uluhiyah atau Ubudiyah ialah Tauhid Ibadah yaitu beribadah,
berdo'a, meminta dalam hal yang ghaib, tunduk, merendah hanya kepada
Allah tidak kepada yang lainnya.

3. S : Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain
atau uang. Anda diminta membacakan ayat Al-Qur’an yang
membolehkan jual beli dan mengharamkan riba!

J :

)275البقرة(الربواوحرمالبيعاهللاواحل

4. S : Apa yang dimaksud sababun Nuzul ?

J : Sabubun Nuzul ialah  peristiwa  atau keadaan yang karenanya diturunkan ayat
atau surat-surat dalam al-Qur'an.

5. S : Dalam Ilmu Tajwid kita mengenal istilah Idgham Mitsli, coba jelaskan apa
maksudnya dan berikan contohnya !

J : Apabila ada 2 huruf yang sama makhraj dan sifat bertemu, yang pertama
sukun dan yang ke-2 berharakat. Contoh :  ƭ ǛƯƯƌ ƞ  ǜ ƯƐ ǚ-ǚǄƶƯƯһə Өƫǃ
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Alaq : 6-10)

ْنَسانَ إِنَّ َكالَّ  ْجَعىَربِّكَ إِلَىإِنَّ )7(اْستَْغنَىَرآهُ أَنْ )6(لَیَْطَغىاْإلِ )8(الرُّ

J : 6. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, 7.
karena dia melihat dirinya serba cukup, 8. Sesungguhnya hanya kepada
Tuhanmulah kembali(mu).

7. S :
من ھو؟ وما كتابھ؟. كان عالم إندونیسي ألف كتاب التفسیر باللغة العربیة

J :
راح لبیــد أو التفسیر المنــیرالبنتني، كتابھ مــالشیخ  نووي

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
Indeed He knows the overt and what is hidden (87: 7)

J : إِنَّھُ یَعلَُم الَجھَر َوما یَخفىٰ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

       ……………

J : Al-Baqarah : 130

                         
    

10. S : Setelah dua tahun Islam sebagai agama resmi kerajaan Goa & Tallo, maka
seluruh rakyat Goa dan Tallo diislamkan. Siapa nama Mubaligh yang berjasa
dalam menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan mengislamkan seluruh
rakyat Goa dan  Tallo tersebut ? (p)

J : Abdul Qadir Khatib Tunggal atau yang dikenal dengan  nama Dato’ri
Bandang dari Minangkabau (SKI & PI hal 424-425)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 19
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Di negara yang berfalsafah pancasila saat ini musibah silih berganti, dari mulai

tsunami di Aceh, lumpur Lapindo di Jawa Timur hingga Tragedi Situ Gintung.

Namun seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertaqwa akan dibukakan

pintu keberkahan dari langit dan bumi. Bacakan ayat yang berkenaan dengan

pernyataan dimaksud.

J : (QS. Al A’raf 96)

                     
        

2. S : Apa yang dimaksud dengan Aliran Syi'ah?
J : Syi'ah adalah aliran yang meyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya

adalah pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad saw.

3. S : Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli
atau mengurungkan karena ada sebab. Sebutkan macam-macam
khiyar!

J : 1. Khiyar majlis
2. Khiyar syarat
3. Khiyar ‘aibi (cacat)

4. S : Apa yang dimaksud ayat-ayat mutasyabihat  ? berikan contohnya !

J : Ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang tidak jelas ma'nanya . Untuk
mengungkapkan ma'nanya diperlukan Ta'wil. Contoh  Yadullah Fauqa
aidihim.

5. S : Apa yang disebut Idgham Mutaqaribain, berikan contohnya !

J : Idgham Mutaqaribain yaitu apabila ada 2 huruf yang berdekatan makhraj dan
sifatnya bertemu, yang pertama sukun dan ke-2 berharakat. Contoh : قـل رب
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !

(QS : Al – Alaq: 15-18)

)16(َخاِطئَةٍ َكاِذبَةٍ نَاِصیَةٍ )15(بِالنَّاِصیَةِ لَنَْسفََعنْ یَْنتَھِ لَمْ لَئِنْ َكالَّ 

J : 15. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya
Kami tarik ubun-ubunnya, 16. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi
durhaka,

7. S :
ھناك كتاب التفسیرالذي یتحدث كثیرا عن العلوم والفنــون الطبیعیة، ما اسم ھذا 

ـھ؟الكتاب ومن الذي الفــ

J :
تفسیر الجواھـــر الفــھ الشیخ طنطاوى جوھرى

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

celebrates the Name of his Lord, and prays (87: 15)

J : َوَذَكَر اسَم َربِِّھ فََصلّىٰ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

        ……………

J : Al-Baqarah : 14

                         

10. S : Berkembang pesatnya kegiatan dakwah dan pendidikan Islam di wilayah
kerajaan Goa & Tallo, Bugis, Soppeng, Wajo, Luwu, Bone, Sindenreng dan
lain-lain adalah atas jasa 3 ulama besar. Sebutkan tiga ulama besar dimaksud?

J : (1) Syekh Abdul Qadir Khatib Tunggal atau Dato’ri Bandang, (2) Datok
Sulaeman atau Datok Pattimang, dan (3) Dato’ri Tiro atau Khatib Bungsu
(SKI & PI hal 432)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 20
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

           
2. S : Aliran Mu'tazilah mempunyai lima doktrin yang dikenal dengan Al Ushul al

Khamsah. Coba anda sebutkan 2 dari 5 doktrin tersebut!
J : 1. Al Tauhid

2. Al Adl
3. Al Wa'd wal Wa’id
4. Al Manzilah bainal Manzilatain
5. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

3. S : Coba anda jelaskan apa yang dimaksud dengan muzaro’ah?
J : Yaitu paroan sawah atau ladang seperdua, sepertiga atau lebih sedangkan

benihnya dari petani/penggarap.

4. S : Dalam Al-Qur'an sering kita dengar istilah surah, apa yang dimaksud dengan
surah ?

J : Surah yaitu kumpulan ayat-ayat al-Qur'an yang berdiri sendiri, yang
mempunyai permulaan dan penghabisan.

5. S : Apa yang disebut Idgham Mutajanisain, berikan contohnya !

J : Idgham Mutajanisain yaitu apabila ada 2 huruf yang sama makhraj dan
berbeda sifatnya bertemu, yang pertama sukun dan ke-2 berharakat. Contoh :

 ƼǊƯƯҗ Өƫ–  ҒƨǘǛƯƯƓ ғ əǃ-اركب معــنا
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Qariah: 6-11)

ا )7(َراِضیَةٍ ِعیَشةٍ فِيفَھُوَ )6(َمَواِزینُھُ ثَقُلَتْ َمنْ فَأَمَّ

J : 6. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, 7. maka dia
berada dalam kehidupan yang memuaskan.

7. S :
في القرن الثامن عشر كان في بانجارماسین عالم كبیر الف كتابا فى الفقــھ ، من ھو 

؟وماسم كتابھ

J :
الشیخ أرشــد البنجــرى، كتابھ سبـیـل المھتــدین

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
Rather you prefer the life of this world (87: 16)

J : نیا بَل تُؤثِروَن الَحیاةَ الدُّ

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

            ……………

J : Al-Baqarah : 17

                              
  

10. S : Pada masa Sultan Iskandar Muda memerintah (1607-1636) Kerajaan Aceh
memiliki armada dagang dan angkatan laut yang sangat kuat yang mempunyai
beberapa fungsi. Sebutkan diantara fungsi dimaksud!

J : Sebagai perisai kerajaan dan jalur dakwah Islam, sekaligus untuk mengepung
kekuatan Portugis di laut yang telah menguasai Malaka. (SKI & PI hal 441)
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 21
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang menderita pada
umumnya harus menjadi perhatian negara dan kita semua. Al-
Qur’an menyebut pendusta agama orang yang mengabaikan anak
yatim dan menolak memberi makan fakir miskin. Bacakan ayat
tentang hal tersebut?

Jawab :         
     

Al-Ma’un: 1-3

2. Soal : Sering kita mendengar bahwa jumlah ayat Al-Qur’an adalah 6666
ayat, namun pendapat ini bukanlah yang terkuat. Berapakah jumlah
ayat Al Qur’an menurut pendapat yang terkuat ?

Jawab : 6236 ayat

3. Soal : Di antara akhlak Islam yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah
cinta kerja keras atau etos kerja. Oleh karena itu Allah dan rasulnya
menyuruh kita supaya senang bekerja keras, tidak bermalas-
malasan, Sebutkan bunyi ayat yang dimaksud.

Jawab :              
            

At-Taubah : 105
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

               
    

Surat Al An’am, (6), 142

Jawab : dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk
pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki
yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang
nyata bagimu.

5. Soal : Dalam jual beli dikenal istilah Khiyar. Sebutkan macam-macam
khiyar!

Jawab : 1. Khiyar majlis

2. Khiyar syarat

3. Khiyar ‘aibi (cacat)

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
وقادهالھجرة،بعدالثانیةسنةصلعمهللارسولعھدفىبدرغزوةوقعت
.بنفسھوسلمعلیھهللاصلىهللارسول

؟حینئذالمسلمینجیشعددكم

Jawab : )313. (عشروثالثةمائةثالثحینئذالمسلمینجیشعدد

7. Soal : Please read the Ayat which is the meaning

This is indeed in the former scriptures (87: 18)

Jawab : ُحِف األولىٰ  إِنَّ ٰھذا َلِفي الصُّ

8. Soal : Apa yang disebut Mad Jaiz Munfashil, berikan contohnya !

Jawab : Apabila Mad Thabi’i bertemu hamzah dalam lain kata, seperti :

ال أعبـد 
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut

            .................................

Jawab :                         
                

Ali Imran : 193

10. Soal : Pada perang Uhud, ada sekelompok pasukan Rasulullah yang
berkhianat dan mengundurkan diri dari peperangan. Siapa pemimpin
pengkhianat tersebut?

Jawab : Abdullah bin Ubai
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 22
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Setiap warganegara harus berusaha meraih kebahagiaan dalam
hidupnya. Al-Qur’an mengajarkan kita agar berdoa untuk
kebahagiaan dunia dan akhirat. Bacakan potongan ayat tentang doa
tersebut!

Jawab :                   
  

Al-Baqarah:  201

2. Soal : Surah-surah dalam Al-Qur’an dapat diklasifikasi berdasarkan jumlah
ayatnya. Apakah istilah yang digunakan untuk menyebut surah yang
jumlah ayatnya sekitar seratus, seperti Surah Yusuf, Surah Al-Isra’,
dll.?

Jawab : Al Mi’un

3. Soal : Iman kepada Hari akhir termasuk salah satu rukun iman. Hari
kiamat itu akan datang, tetapi waktunya dirahasiakan Allah agar
setiap manusia berusaha dengan yang terbaik sebab Allah menilai
manusia sesuai amal perbuatannya. Sebutkan bunyi ayat yang
dimaksud.

Jawab :            
Thaha : 15
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                
            

Surat Al Anbiya, (21), 30

Jawab : dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya
langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu,
kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan
segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga
beriman?

5. Soal : Sebutkan waktu-waktu yang dilarang untuk shalat!

Jawab : 1. Sesudah shalat subuh sampai terbit matahari.

2. Sesudah shalat ashar sampai terbenam matahari

3. Ketika istiwa (tengah hari /selain hari jumat)

4. Ketika matahari terbit sampai matahari setinggi tongkat.

5. Ketika matahari hampir terbenam sampai terbenam matahari

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
وبینبنفسھوسلمعلیھهللاصلىهللارسولقادهاللذىالحرببینفرقھناك

.صلعمهللاصلىالیقودهالذىالحرب
.؟صلعمالیقودهالذىالربوماسم؟،هللارسولقادهالذىالحربماسم

Jawab : الیقودهالذىلحربوا،غزوةیسمىصلعمهللارسولقادهالذىالحرب
.سریةیسمىوسلمعلیھهللاصلى

7. Soal : Please read the Ayat which is the meaning

Some faces on that day will be humbled (88: 2)

Jawab : ُوجوهٌ َیوَمِئٍذ خاِشَعةٌ 
8. Soal : Apa yang disebut Mad Thabi’i, berikan contoh !

Jawab : Apabila harakat fathah yang diikuti oleh alif, atau harakat dhammah
yang diikuti oleh waw sukun, atau harakat kasrah yang diikuti oleh
ya sukun, maka dibaca 2 harakat. Contoh : نوحیــھا
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut

      .......................

Jawab :               
            

Ali Imran : 27

10. Soal : Setelah Fathu Makkah, tepatnya pada tahun 9 H, banyak
berdatangan delegasi bangsa Arab dari berbagai penjuru untuk
menghadap Rasulullah. Apa sebutan tahun 9 H ini?

Jawab : Amul Wufud.
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 23
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Semua warganegara harus berupaya untuk hidup dalam kebenaran,
lurus, dan tidak menyimpang dari ajaran agama. Untuk itu kita harus
terus memohon petunjuk kepada Allah menuju jalan yang benar atau
jalan lurus. Bacakan ayat tentang hal tersebut!

Jawab :       
Al-Fatihah: 6

2. Soal : Apakah nama lain yang juga masyhur dari Surah al-Insan?

Jawab : Ad-Dahr

3. Soal : 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 bunyi
ayat dimaksud.

Jawab :                
   

Al-Ahzab : 45-46
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

               
     

Surat Fathir, (35), 28

Jawab : dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata
dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya
(dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara
hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama[orang yang berilmu].
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

5. Soal : Shalat berjamaah sangat dianjurkan dalam agama Islam. tapi
anda boleh meninggalkan sholat berjamaah, sebutkan 4 sebab-
sebab atau halangan berjamaah!

Jawab : 1. Karena hujan lebat

2. Karena angin kencang

3. Karena Sakit

4. Karena lapar dan haus

5. Karena baru memakan makanan yang berbau, seperti bawang.

6. Karena ada kesulitan shalat berjamaah

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
حتىوسلمعلیھهللاصلىهللارسولوقادهحاضرهالتىالغزواتعددكم

؟الھجرةبعدعشرالحادیةالسنةفىوفاتھ

Jawab : وفاتھحتىوسلمعلیھهللاصلىهللارسولوقادهحاضرهالتىالغزواتعدد
).مرة27. (غزوةوعشرونسبعھي

7. Soal : Please read the Ayat which is the meaning

Some faces on that day will be joyous (88: 8)

Jawab : ُوجوهٌ َیوَمِئٍذ ناِعَمةٌ 
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8. Soal : Kapan nun sukun dan tanwin dibaca  Idgham bila ghunnah ?

Jawab : Bila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra ( ر–ل  )

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut

     ..................................

Jawab :               
            

Ali Imran : 26

10. Soal : Apa penyakit yang diderita Rasulullah saw  yang menjadi sebab
beliau meninggal?

Jawab : Demam
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 24
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Negara demokrasi selalu mengutamakan prinsip musyawarah.
Bacakan potongan ayat tentang perintah atau pentingnya untuk
selalu bermusyawarah dalam berbagai urusan!

Jawab :              
                  
      
             
   

Surah Ali Imran: 159; Asy-Syura: 38

2. Soal : Surah yang manakah menempati urutan ke sepuluh dalam susunan
mushaf Al-Qur’an?

Jawab : Surah Yunus

3. Soal : Dalil yang menyatakan bahwa manusia disuruh memakmurkan bumi,
terdapat dalam surah apa dan bacakan ayatnya?

Jawab : QS Hud : 61
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

           
            

Surat Yunus, (10), 49

Jawab : Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan
tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang
dikehendaki Allah". tiap-tiap umat mempunyai ajal. apabila telah
datang ajal mereka, Maka mereka tidak dapat mengundurkannya
barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya).

5. Soal : Ada berapakah rukun istinja? sebutkan!

Jawab : Ada 4

1. Menghilangkan najis
2. Menghilangkan baunya
3. Menghilangkan rasanya
4. Menghilangkan warnanya

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
؟وسلمعلیھهللاصلىهللارسولوبناتأبناءعددكم

Jawab : مصرمنالقبطیةماریةزوجتھمنوواحدخویلدبنتخدیجةزوجتھمنستة،سبعة

7. Soal : Please read the Ayat which is the meaning

Then, indeed, their reckoning will lie with Us (88: 26)

Jawab : ُثمَّ إِنَّ َعَلینا ِحساَبُھم
8. Soal : Kapan mim sukun dibaca Ikhfa Syafawi, berikan contohnya.

Jawab : Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba,

contohnya ترمیھم بحجــارة
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut

     ......................................

Jawab :           
             
        

Al Baqarah : 197

10. Soal : 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?

Jawab : Akhlak rasulullah adalah Al-Qur’an.
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 25
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Menghemat sumber-sumber energi merupakan kewajiban kita
bersama, karena bukan hanya milik kita tetapi juga milik anak cucu
kita di masa depan. Orang yang tidak mematikan lampu dan alat
elektronik pada saat tak digunakan termasuk mubazir. Bacakan
potongan ayat yang melarang manusia berbuat tabzir!

Jawab :           
               

Al-Isra’: 26-27

2. Soal : Membaca Al-Qur’an dengan baik, tenang, dan dengan tajwid yang
benar merupakan suatu keharusan. Sebutkan dalil yang paling tepat
tentang hal tersebut!

Jawab :
……….    

Al-Mujammil : 4

3. Soal : Sebutkan pengertian kafir menurut agama Islam!

Jawab : Kafir ialah siapa saja yang mengingkari atau tidak percaya kepada
Kearasulan Nabi Muhammad saw. atau tidak percaya kepada agama
yang diajarkan olehnya berasal dari Allah swt
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

             
        

Surat Fathir, (35), 3

Jawab : Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta
selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit
dan bumi ? tidak ada Tuhan selain dia; Maka Mengapakah kamu
berpaling (dari ketauhidan)?

5. Soal : Apabila kamu junub, hendaklah kamu bersuci/mandi. Terdapat
dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah, sebutkan potongan ayatnya!

Jawab : وان كنتم جنبا فاطھروا

Dan jika kamu junub maka mandilah.

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
غزوةفىوسلمعلیھهللاصلىهللارسولعمالشھیدحمزةقاتلالذىمن

أحد؟

Jawab : .الحبشيوحشي

7. Soal : Please read the Ayat which is the meaning

by the night when it departs! (89: 4)

Jawab : َواللَّیِل إِذا َیسرِ 

8. Soal : Apa yang disebut Mad 'Aridh lis-Sukun, berikan contohnya !

Jawab : Apabila ada Mad Thabi’i bertemu sukun karena waqaf,

seperti : مســتقیم–نســتعین 
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut

       .....................................

Jawab :               
    

Al Baqarah : 218

10. Soal : Siapa nama sahabat Siti Khodijah yang menemani Rasulullah dalam
menjalankan perdagangan milik Khodijah?

Jawab : Maisarah
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 26
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Sumber daya alam Indonesia sangat besar. Oleh karena itu harus
dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat.
Sumber daya alam itu merupakan anugerah Allah yang harus
disyukuri. Bacakan potongan ayat tentang pentingnya selalu
mensyukuri nikmat Allah agar terus ditambah oleh Allah!

Jawab :               
  

Ibrahim: 7

2. Soal : Huruf-huruf hijaiyah yang ada pada awal beberapa surah (fawatih al-
suwar) terdiri atas satu sampai dengan lima huruf. Sebutkan huruf
tunggal apa sajakah yang mengawali sebuah surah dalam Al-Qur’an!

Jawab : Huruf shad (ص), qaf (ق), dan nun (ن)

3. Soal : Apa yang disebut dengan mustahil akli (aqly)?

Jawab : Mustahil akli ialah ketetapan akal terhadap sesuatu perkara, bahwa
sesuatu itu tidak mengkin terjadi, tidak mungkin ada dan segalanya
tidak mungkin.
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

               
         

Surat As Syura, (42), 20

Jawab : barang siapa yang menghendaki Keuntungan di akhirat akan Kami
tambah Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang
menghendaki Keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya
sebagian dari Keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu
bahagianpun di akhirat.

5. Soal : Shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah, apa yang dimaksud
dengan fardhu kifayah?

Jawab : Fardhu yang apabila ada seseorang yang mengerjakan maka
orang Islam yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Apabila
tidak ada yang melaksanakan maka semua orang Islam berdosa.

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
فإنأطیعونى،بخیركمولستولیتإنى: "ماأحدعنمشھورامقاالوجدنا
".هللاعصیتفإنوقومونى،هللاأطعت

؟المقالھذاصاحبمن

Jawab : .صلعمهللالرسولخلیفةتوالهحین،عنھهللارضيالصدیقبكرأبو

7. Soal : Please read the Ayat which is the meaning

those who rebelled [against Allah] in their cities (89: 11)

Jawab : الَّذیَن َطَغوا فِي الِبالدِ 

8. Soal : Apa yang disebut Mad 'Iwadh, berikan contohnya !

Jawab : Apabila ada fathah tanwin (ditulis dengan alif) dibaca waqaf. Mad
terjadi sebagai ganti dari tanwin. Contoh : كبــیرا-حكیـــما 
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut

        ........................

Jawab :              
                 
   

Al Baqarah : 174

10. Soal : Pada tanggal berapa, bulan apa, sahabat Ali bin Abi Thalib terbunuh?

Jawab : 20 Ramadhan 40 H (660 M)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 27
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. Soal : 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

Jawab :               
           

Al-Maidah: 90

2. Soal : Salah satu hikmah Al-Qur’an diturunkan secara bertahap adalah
untuk memantapkan hati dan pemahaman Nabi Muhammad saw
sebagaimana dipahami dari Surah al-Furqan: 32. Berapa lama
pewahyuan Al-Qur’an berlangsung?

Jawab : Antara 22-23 tahun (22 tahun, 2 bulan, 22 hari)

3. Soal : Ditinjau dari sifatnya cara beriman kepda Allah terbagi kepada 2
macam, sebutkan!

Jawab : Beriman kepada Allah secara ijmali (secara garis besarnya), 2.
Beiman kepada Allah secara tafshiliy (secara terinci)

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                 
      

Surat An Nahl, (16), 79

Jawab : tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan
terbang diangkasa bebas. tidak ada yang menahannya selain
daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang
beriman.
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5. Soal : Dalam hukum munakahat ada beberapa istilah yang dipakai,
diantaranya adalah istilah fasakh. Apa yang dimaksud dengan
istilah tersebut?

Jawab : Fasakh : Pembatalan pernikahan akibat pengaduan isteri kepada
hakim terhadap suaminya yang tidak pernah memberikan
nafkah lahir dan bathin.

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
".تحاسبواأنقبلأنفسكمحاسبوا: " ماأحدعنمشھورامقاالوجدنا

؟المقالھذاصاحبمن

Jawab : .الراشدینالخلفاءثانى،عنھهللارضيالخطاببنعمر

7. Soal : Please read the Ayat which is the meaning

he says, ‘My Lord has honoured me (89: 15)
Jawab : َفَیقوُل َرّبي أَكَرَمنِ 

8. Soal : Apa yang disebut Mad Lazim Harfi Mukhaffaf, berikan contohnya !

Jawab : Apabila ada Mad Thabi'I yang terjadi pada Fawatihus-suwar yang
asal ejaannya tiga huruf dan bertemu dengan sukun, seperti lam
pada : الـــر

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut

        ...........................

Jawab :              
           

Al Baqarah : 158

10. Soal : Apa nama peperangan yang terakhir diikuti Rasulullah saw?

Jawab : Perang Tabuk
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 28
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Setiap individu Muslim wajib menaati Allah dan Rasul-Nya serta
pemegang urusan/kekuasaan. Bacakan potongan ayat yang
menegaskan hal itu!

Jawab :                 
                
        

An-Nisa’: 59

2. Soal : Pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Qur’an yang sebelumnya masih
berserakan di beberapa rumah Sahabat atas usul Umar bin Khatthab
dikumpulkan menjadi satu ikatan dan disimpan di sebuah tempat
yang aman. Di rumah siapakah kumpulan ayat Al-Qur’an itu
disimpan?

Jawab : Di rumah Hafshah binti Umar

3. Soal : Berikan pengertian akhlak menurut pendapat Imam Al-Gazaly?

Jawab : Ungkapan tentang sikap jiwa yang menimbulkan perbuatan-
perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan
petimbangan/pikiran (lebih dahulu).

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                
    

Surat Al Isra’, (17), 31

Jawab : dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan
juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu
dosa yang besar.
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5. Soal : Apa yang dimaksud dengan Mu'amalat secara umum?

Jawab : Mu'amalat : Segala sesuatu yang menyangkut pada selain
ibadah dalam fiqih Islam, seperti hukum Pernikahan, warisan,
Wasiat, Hibbah dll.

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
".عقولھمبقدرالناسخاطب: " ماأحدعنمشھورامقاالوجدنا

؟المقالھذاصاحبمن

Jawab : .الراشدینالخلفاءثالث،عنھهللارضيطالبأبيبنعلي

7. Soal : Please read the Ayat which is the meaning

No indeed! Rather you do not honour the orphan (89: 17)

Jawab : َكّال ۖ َبل ال ُتكِرموَن الَیتیمَ 
8. Soal : Ada berapa Huruf-huruf pada Fawatihus-suwar yang harus dibaca 6

harakat, sebutkan !

Jawab : Ada 8 huruf, terkumpul dalam lafazh
سنقص عـــلمك-نقص عســلكم  

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut

       ...............................

Jawab :                      
     

Al Baqarah : 128

10. Soal : Apa nama dinasti yang terbentuk tidak lama setelah terbunuhnya Ali
bin Abi Thalib?

Jawab : Dinasti Umayyah
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 29
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Manusia Indonesia harus bekerja keras untuk mengejar
ketertinggalannya dari negara-negara maju 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!

Jawab :     
   

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

2. Soal : Apabila Al-Qur’an ditafsirkan oleh Al-Qur’an sendiri atau oleh Al-Hadis
maka tafsir semacam itu disebut tafsir bir-riwayah. Apa nama lain
dari tafsir bir-riwayah itu?

Jawab : Tafsir bi al-ma’tsur

3. Soal : Salah satu macam dari Akhlakul Mazmumah ialah kufur kepada Allah.
Sebutkan macam-macam kekufuran!

Jawab : Kufur Zindiq, 2. Kufur Inad, 3. Kufur Muaththal (Atheis) 4. Kufur
Ni’mat dan 5. Kufur Juhud (Inkar).

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                      
      

Surat Ar Ruum, (30), 41

Jawab : telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali
(ke jalan yang benar).
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5. Soal : Selain shalat wajib 5 waktu,  dalam Islam ada shalat-shalat
sunah, antara lain shalat dhuha, sebutkan Kapan waktu sholat
sunnah Dhuha dilakukan!

Jawab : Waktu matahari sepenggalah (kelihatan utuh) sampai
menjelang waktu Zuhur, antara pukul 7 – 11 pagi

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
تتمركزاآلنوصارتالسعودیة،العربیةالمملكةبالطائفنظمةالمھذهأسس

بالدمناإلسالمیةللدعوةمؤسساتفیھاتجتمعمنظمةوھي،بجدةإدارتھا
.العالمأنحاءفىالمسلمین

؟المنظمةھذهماسم

Jawab : .اإلسالميالعالمرابطةھيالمنظمةھذهاسم

7. Soal : Please read the Ayat which is the meaning

and you love wealth with much fondness (89: 20)

Jawab : ا ا َجّمً َوُتِحّبوَن الماَل ُحّبً

8. Soal : Apa yang disebut Mad Lazim Kilmi Mukhaffaf, berikan contohnya !

Jawab : Apabila ada Mad Thabi’i bertemu sukun, seperti : نآال

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut

      .................................

Jawab :                 
              


Al Baqarah : 20

10. Soal : 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?

Jawab : Perang Ahzab.
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 30
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Indonesia adalah jamrud di khatulistiwa. Saking banyaknya nikmat
Allah yang dianugerahkan kepada manusia, tak seorang pun
warganegara mampu menghitung seluruhnya. Bacakan potongan
ayat yang menegaskan ketidakmampuan manusia menghitung
nikmat Allah.

Jawab :               
    

Ibrahim: 34

2. Soal : Term wahyu di dalam Al-Qur’an tidak selamanya diartikan firman
kepada nabi dan rasul, karena Allah mewahyukan kepada lebah juga
seperti pada penggalan firman-Nya:

               
   

Apakah makna wahyu pada ayat tersebut?

Jawab : Ilham

3. Soal : Allah berfirman dalam Q.S Al-Hijir: 26 :

          
Dalam firman Allah di atas bahwa manusia diciptakan dari apa?

Jawab : Dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi
bentuk
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

             
             
   

Surat Mu’min, (40), 64

Jawab : Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan
langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan
rupamu serta memberi kamu rezki dengan sebahagian yang baik-
baik. yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah,
Tuhan semesta alam.

5. Soal : Di dalam Islam ada beberapa jenis zakat, salah satunya adalah
zakat fitrah. Sebutkan lafazh niat Zakat Fithrah dan artinya!

Jawab :
Artinya:
Sengaja aku mengeluarkan Zakat Fithrah atas diriku, Fardhu
karena Allah Ta'ala.

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
،أمیرووكیلأمیرلھاإندونیسیافىمحافظةلكل

حالیا؟الغربیةسومطرالمحافظةأمیرماسم

Jawab : .برایتنوإروانالسیدالدكتور

7. Soal : Please read the Ayat which is the meaning

and none shall bind as He binds (89: 26)

Jawab : َوال یوِثُق َوثاَقُھ أََحدٌ 
8. Soal : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf

( ك–ق –ف –ظ –ط –ض –ص –ش –س –ز –ذ –د –ج –ث -ت  )

harus dibaca Ikhfa dan bagaimana cara membacanya ?

Jawab : Karena makhraj dan sifat nun sukun dan tanwin tidak dekat dan
tidak jauh dengan makhraj dan sifat huruf-huruf Ikhfa. Cara
membacanya nun sukun dan tanwin dibaca samar dengan huruf
sesudahnya.
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut

       ................................

Jawab :              
                


Al Baqarah : 62

10. Soal : 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?

Jawab : Abu Lu’lu’
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 31
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                
             

             
2. S : Menyebutkan keburukan orang lain dibelakang orang itu, padahal keburukan

itu tidak terdapat padanya, disebut apa?
J : Fitnah.

3. S : Setiap perbuatan manusia yang mukallaf tidak terlepas dari hukum
syar’i. Anda diminta menyebutkan hukum-hukum syar’i tersebut !

J : 1. Wajib/Fardlu
2. Sunat
3. Haram
4. Makruh
5. Mubah

4. S : Selain nama al-Qur'an, ada beberapa nama lain dari al-Qur'an. Sebutkan empat
saja di antara nama-nama tersebut!

J : (1) al-Kitab, (2) al-Furqan, (3) adz-Dzikr, dan (4) at-Tanzil  (5) al-Huda

(6) an-Nur

5. S : Apa yang dimaksud dengan Tajwid menurut bahasa dan istilah?

J : Tajwid menurut bahasa berarti membaguskan. Sedang Tajwid menurut istilah
ialah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan memberikan haq dan
mustahaqnya.
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS: An-Naba' : 17-18-19)

يیُْنفَخُ یَْومَ )17(ِمیقَاتًاَكانَ اْلفَْصلِ یَْومَ إِنَّ  ورِ فِ أْتُونَ الصُّ افَتَ )18(أَْفَواًج

َماءُ َوفُتَِحتِ  )19(أَْبَوابًافََكانَتْ السَّ

J : 17. Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan,  18.
yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang
berkelompok-kelompok, 19. dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa
pintu.

7. S :
كم عدد سور القرآن ، وكم عدد أجزاءه؟

J :
في القرآن مائة وأربع عشرة سورة ، وعدد أجزاءه ثالثون

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

Then enter among My servants! (89: 29)

J : َفادُخلي في ِعبادي

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

           ……………

J : Al-Baqarah : 23

                       
     

10. S : Setelah turunnya wahyu yang pertama, Rasulullah SAW diperintahkan
berdakwah secara rahasia, sehingga beberapa orang masuk Islam. Bacakan ayat
Al Qur’an yang memerintahkan hal tersebut, dan sebutkan tiga orang pertama
kali yang masuk Islam?

J : Surat Al Muddatstsir : 1-2

      
Tiga orang yang pertama kali masuk Islam adalah : Khadijah binti Khuwailid,
Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar bin Abi Quhafah (SN.hal. 66)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 32
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada pasal 3, bahwa 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)

               
2. S : Menyebutkan keburukan orang lain dibelakang orang itu dan keburukan itu

memang ada padanya, sebutkan nama istilah itu dalam bahasa Arab ?
J : Ghibah.

3. S : Jelaskan arti fiqih menurut bahasa dan istilah!
J : Menurut bahasa, fiqih artinya faham atau mengerti, sedangkan menurut

istilah adalah Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara’ (syari’at)

4. S : Apa arti kata al-Qur'an, serta bacakan satu ayat yang di dalamnya terdapat kata

"al Qur'an/Qur'an"

J : al-Qur'an berarti bacaan, firman Allah swt:
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5. S : Apa yang dimaksud dengan Ilmu Tajwid ?

J : Ilmu Tajwid : Ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca al-Qur’an
dengan baik, baik dari segi sifat pengucapan huruf, makhrajnya, hukum-
hukumnya dan cara waqaf.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al-Lail : 5-6-7)

ا ُرهُ )6(بِاْلُحْسنَىَوَصدَّقَ )5(َواتَّقَىأَْعطَىَمنْ فَأَمَّ لِْلیُْسَرىفََسنُیَسِّ

J : 5. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, 6.
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), 7. maka Kami kelak
akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

7. S :
حینذاك؟النبيعمروكممرةألولالقرآننزلمتى

J :
الواحدفىالنبيكانعندما،رمضانشھرمنعشرالسابعفيمرةألولنزلالقرآن

عمرهمنواألربعین

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
as you reside in this town (90: 2)

J : َوأَنَت ِحلٌّ ِبٰھَذا الَبَلدِ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

           ……………

J : Al-Baqarah : 29
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10. S : Setelah tiga tahun Rasulullah SAW berdakwah secara rahasia, kemudian turun
perintah untuk berdakwah secara terbuka. Bacakan ayat Al Qur’an yang
berkenaan dengan hal itu, dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW untuk
pertama kali dalam melaksanakan perintah Dakwah tersebut ?

J : Surat Al Hijr : 94.

         
Rasulullah SAW pergi ke atas bukti Shofaa lalu memanggil Bani Fihr dan Bani
Adi untuk menyampaikan dakwah Islam secara terbuka. (SN. hal. 72-73)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 33
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

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

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

adalah merenungkan ciptaan Allah di langit dan di bumi, kemudian menangkap

hukum-hukum yang terdapat di alam semesta, tafakur inilah yang disebut

sains, sedangkan tasyakur adalah memanfaatkan nikmat dan karunia Allah

dengan menggunakan akal pikiran, sehingga kenikmatan itu makin bertambah.

Tasyakur inilah yang disebut tekhnologi. 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)

               
2. S : Keyakinan seseorang  dibagi dalam 3 tahapan, sebutkan ketiga tahapan

tersebut.
J : Ilmul Yaqin, ‘Ainul Yaqin dan Haqqul Yaqin.

3. S : Sebutkan sumber-sumber hukum di dalam Islam menurut Jumhur
Ushuliyin minimal 4 macam secara berurut!

J : - Al-Qur’an
- Sunnah Nabi (Hadits)
- Ijma’ (Ulama)
- Qiyas (Analogi)

4. S : Al-Qur'an juga disebut al-Furqan, apa artinya dan bacakan ayat yang menyebut
nama tersebut ?

J : Pembeda antara yang haq (benar) dan bathil

           
5. S : Apa hukum mempelajari Ilmu Tajwid  dan mempraktekkannya ? .

J : Hukum mempelajari Ilmu Tajwid fardhu kifayah, sedang mempraktekkannya
fardhi ‘ain.
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS: Al-Lail : 8-10)

ا ُرهُ ))9(بِاْلُحْسنَىَوَكذَّبَ )8(َواْستَْغنَىبَِخلَ َمنْ َوأَمَّ )10(لِْلُعْسَرىفََسنُیَسِّ

J : 8. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup 9. serta
mendustakan pahala terbaik, 10. maka kelak Kami akan menyiapkan baginya
(jalan) yang sukar.

7. S :
متى یقف جماعة الحجاج  بعرفات ؟

J :
الحجاج یقفون بعرفات فى التاسع  من ذي الحجة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

certainly We created man in travail (hard work) (90: 4)

J : َلَقد َخَلقَنا اإلِنساَن في َكَبدٍ 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

         ……………

J : Al-Baqarah : 13

                           
     

10. S : Apa alasan Rasulullah SAW menyuruh hijrah ke Habasyah dan sebutkan tiga
orang dari beberapa orang Muhajir terkemuka dalam hijrah ke Habasyah
tersebut?

J : Karena di negeri Habasyah terdapat seorang raja yang sangat adil, dibawah
kekuasannya  tidak seorang pun yang boleh dianiaya. Diantara Muhajir
termuka adalah : Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah
SAW, Abu Hudzaifah beserta istrinya, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin
Auf. (SN. hal 99)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 34
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Dalam Undang-undang RI No. 20/2003, tentang  Sistem Pendidikan Nasional,

pada ketentuan umum, pasal 1 ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat

yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 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)

             

2. S : Anda diminta menyebutkan tiga syarat syarat tobat kepada Allah ?
J : Berhenti dari perbuatan dosa/ma’shiyat, menyesali perbuatan dosa, berjanji

tidak akan mengulangi lagi.

3. S : Sebutkan pembagian najis dalam ilmu fiqih menurut mazhab Syafi’i!
J : a. Najis Mukhafafah

b. Najis Mutawasithah
c. Najis Mughaladhah

4. S : Al-Qur'an juga disebut al-Burhan, apa artinya dan bacakan ayat yang menyebut
nama tersebut ?

J : Bukti yang menunjukkan kebenaran

                   
5. S : Bacakan ayat al-Qur’an yang memerintahkan kita untuk membaca al_Qur’an

dengan baik (memakai Tajwid) !

J : QS al-Muzzammil : 4

     



Paket Regu Babak Penyisihan Musabaqah Fahmil Qur’an
MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
( QS : An Naziat : 37-39)

ا ْنیَااْلَحیَاةَ َوَءاثَرَ )37(طََغىَمنْ فَأَمَّ )39(اْلَمأَْوىِھيَ اْلَجِحیمَ فَإِنَّ )38(الدُّ

J : 37. Adapun orang yang melampaui batas, 38. dan lebih mengutamakan
kehidupan dunia, 39. maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).

7. S :
الحجاج فى الیوم العاشر الى الثالث عشر من ذي الحجة؟ماذا عمل 

J :
الحجاج یبیتون في منى ویرمون الجمرات فى العاشر الى الثالث عشر من ذي الحجة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

He says, ‘I have wasted immense wealth (90: 6)

J : لَُبًداَیقوُل أَھَلكُت ماًال 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

        ……………

J : Al-Baqarah : 28

                   

10. S : 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 ?

J : Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin
Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. (SN. hal 485)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 35
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

dikemukakan, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru,

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan. 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)

               
 

2. S : Hidup menyendiri untuk menghindari  perbuatan dosa yang sudah merajalela
di masyarakat, sebutkan apa nama istilahnya ?

J : Uzlah

3. S : Anda diminta menyebutkan syarat-syarat wudhu!
J : 1. Islam

2. Mumayyiz
3. Tidak berhadas besar
4. dengan air suci dan mensucikan
5. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit.

4. S : Al-Qur'an juga disebut al-Kitab, apa artinya dan bacakan ayat yang menyebut
nama tersebut ?

J : Tulisan, buku.
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5. S : Sebutkan 4 macam  hukum bacaan nun sukun dan tanwin !

J : Hukum bacaan nun sukun dan tanwin : Izh-har, Idgham, Iqlab dan Ikhfa.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Naziat : 42-45)

َربِّكَ إِلَى)43(ِذْكَراھَاِمنْ أَْنتَ فِیمَ )42(ُمْرَساھَاأَیَّانَ السَّاَعةِ َعنِ یَْسأَلُونَكَ 
)45(یَْخَشاھَاَمنْ ُمْنِذرُ أَْنتَ إِنََّما)44(ُمْنتَھَاھَا

J : 42. (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari
kebangkitan, kapankah terjadinya? 43. Siapakah kamu (maka) dapat
menyebutkan (waktunya)? 44. Kepada Tuhanmulah dikembalikan
kesudahannya (ketentuan waktunya), 45. Kamu hanyalah pemberi peringatan
bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit).

7. S :
لنحتفـل بعید األضحى؟لنا`ماذ شرع

J :
الصوم یوم عرفات-- 
صالة عیداألضحى--
ذبح األضحیة --

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

Have We not made for him two eyes (90: 8)

J : أََلم َنجَعل لَُھ َعیَنینِ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

            ……………

J : Al-Baqarah : 19
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10. S : 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 petugas yang dipercayakan Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan Al
Qur’an tersebut?

J : Zaid bin Tsabit (EI. V. hal 126)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 36
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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  (tidak bisa dilihat dengan panca

indera) dan yang syahadah (bisa dilihat dengan panca indera). Bacakan ayat

tersebut.

J : (QS. Al Hasyr : 22)

               
2. S : Istilah apakah ini ? Imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi ?

J : Taqwa

3. S : Anda diminta menyebutkan 5 macam dari sunat-sunat wudlu!
J : 1. Membaca Basmalah

2. Membasuh kedua telapak tangan
3. Berkumur-kumur
4. Memasukkan air ke hidung
5. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri
6. Membasuh seluruh kepala
7. Membasuh kedua telinga

4. S : Didalam Ilmu Tafsir sering kita dengar istilah wahyu Allah. Apa itu yang
dimaksud wahyu ? coba jelaskan.

J : Wahyu Allah adalah bisikan dalam sukma dan isyarat yang cepat yang
bersifat rahasia disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul-Nya.

5. S : Kapan nun sukun dan tanwin dibaca Izh-har ?

J : Bila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf halaq : hamzah, Ha, ‘ain,
ghain, ha, kha ( ƿ– ƛ– Ɵ– ұ = ҹ –ء  )
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : An-Naba' : 31-34)

َوَكأًْسا)33(أَْتَرابًاَوَكَواِعبَ )32(َوأَْعنَابًاَحَدائِقَ )31(َمفَاًزالِْلُمتَّقِینَ إِنَّ 
)34(ِدھَاقًا

J : 31. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan,) (32.
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, 33. dan gadis-gadis remaja yang
sebaya, 34. dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).

7. S :
لنحتفـل بعید الفطر؟لنا`ماذ شرع

J :
دفع زكاة الفطر-- 
صالة عیدالفطر--
صـلة األرحـام إلى األھالى واألقارب--

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

or an orphan among relatives (90: 15)

J : َیتیًما ذا َمقَرَبةٍ 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

     ……………

J : Al-Baqarah : 27

                  
          

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

J : Zaid bin Tsabit sebagai Ketua, Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin
Haris, sebagai Anggota
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 37
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

          
  

2. S : Meninggalkan sesuatu yang syubhat, meninggalkan seseuatu yang meragukan,
segala sesuatu yang tidak berati dan meninggalkan sesuatu yang berlebihan.
Disebut apa?

J : Wara’

3. S : Anda diminta membaca do’a setelah berwudlu!

J :

اللهم, لهورسوعبدهحممداانواشهدلهشريكالوحدهاالاهللاالالهاناشهد
.طهرينتاملمنواجعلىنبنيالتوامناجعلىن

4. S : Allah menurunkn wahyu dengan beberapa cara. Sebutkan dua saja.
J : - Bisikan langsung masuk ke dalam hati, termasuk mimpi (Nabi/Rasul)

- Memperdengarkan suara di balik tabir (wara'i hijab)
- Melalui utusan (malaikat)
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5. S : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf halaq harus dibaca Izh-har
dan bagaimana cara membacanya ?

J : Karena jauhnya makhraj antara nun sukun dan tanwin dengan makhrajnya
huruf halaq. Cara membacanya nun sukun dan tanwin dibaca dengan jelas.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : An- Naba' : 21-23)

)23(أَْحقَابًافِیھَاَالبِثِینَ )22(َمآبًالِلطَّاِغینَ )21(ِمْرَصاًداَكانَتْ َجھَنَّمَ إِنَّ 

J : 21. Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai, 22.
lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, 23.
mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya)

7. S :
اذكر لنا الفضائل من شھر رمضان؟. رمضان ھو سید الشھور

J :
القرآنأنزل فیھ-- 
یصوم فیھ المسـلمون شھرا كامال -- 
فیھ لیلة القـدر--

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
They are the People of the Right Hand (90: 18)

J : أُوٰلِئَك أَصحاُب الَمیَمَنةِ 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

       ……………

J : Al-Baqarah : 31
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10. S : Pada perang Uhud, sesungguhnya kemenangan telah berada di pihak kaum
muslimin, tetapi karena terjadi sikap indisipliner pasukan kaum muslimin,
maka kemenangan itu sirna. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an
surat Ali Imran ayat 152-153. Jelaskan apa sikap indisipliner pasukan kaum
muslimin tersebut?

J : 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)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 38
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Perbedaan pendapat dalam mengemban amanah sebagai pimpinan suatu

instansi, perguruan tinggi dll sering terjadi. Malahan perbedaan pendapat itu

sering dilakukan dalam bentuk kritikan dan demonstrasi. Dalam 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)

              
   

2. S : Merendahkan diri tentu berbeda  dengan rendah hati , rendah hati adalah
menghormati orang lain walaupun jalan pikirannya berbeda dengan kita, apa
nama istilah untuk rendah hati ini ?

J : Tawaddhu

3. S : Sebutkan lima dari enam macam yang menyebabkan mandi wajib!
J : 1. Bersetubuh 4. Keluar Haidh

2. Keluar Mani (Sperma) 5. Nifas
3. Mati 6. Melahirkan

4. S : Kata wahyu dalam al-Qur'an mempunyai beberapa arti, sebutkan 3 saja !
J : - Ilham

- Isyarat
- Instink
- Bisikan jahat

5. S : Kapan nun sukun dan tanwin dibaca  Idgham bi ghunnah ?

J : Bila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf : ya, nun, mim, waw.
(  Ǉ– ƻ– Ʒ– ǃ )
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
QS : At- Takwir: 15-18)

اْلُخنَّسِ أُْقِسمُ فََال  َوارِ )15(بِ نَّسِ اْلَج لِ َواللَّ )16(اْلُك َعسَ إَِذاْی ْبحِ )17(َعْس َوالصُّ
)18(تَنَفَّسَ إَِذا

J : 15. Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang, 16. yang beredar dan
terbenam, 17. demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, 18.
dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,

7. S :
اذكر على األقل اثنتین منھا. تلقى النبي القرآن على طریقة متنوعة

J :
قدوم جبریل-- 
مثل صلصلة الجرس --
من وراء حجــاب--

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
upon them will be a closed Fire (90: 20)

J : َعَلیِھم ناٌر ُمؤَصَدة

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

                  ……………

J : Al-Baqarah : 57

                               
           

10. S : Beberapa Rasul Allah disebut sebagai ULUL AZMI. Jelaskan apa maksudnya
dan sebutkan para Rasul yang termasuk ULUL AZMI itu ?

J : Para Rasul Allah yang sangat kuat dan teguh hatinya serta penuh kesabaran
menghadapi rintangan dalam menjalankan tugas kerasulannya. Mereka
adalah : Muhammad SAW, Ibrahim as. Musa as. Isa as. dan Nuh as. (EI. V.
hal. 121)
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CABANG FAHMIL QUR’AN P. 39
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Sesuai dengan falsafah pancasila, perilaku kita harus bisa sesuai antara
perkataan dan perbuatan. Tidak sesuainya perkataan dan perbuatan merupakan
dosa besar bagi seorang mukmin. Bacakan ayat Al Quran yang menunjukkan
hal itu

J : (QS. Ash-Shaf : 2-3)

            
  

2. S : Rela dan merasa cukup atas pemberian Allah adalah harta yang tidak pernah
akan sirna. Sifat apakah bagi  seseorang yang rela dengan apa yang  diberikan
Allah padanya, sebutkan ?

J : Qonaah

3. S : Jelaskan perbedaan antara sunat mandi dan mandi sunat serta berikan
contohnya masing-masing.

J : Sunat mandi adalah perbuatan sunat dikala sedang atau akan mandi wajib
misalnya; membaca bismillah ketika akan mandi. Sedangkan mandi sunat
adalah mandi yang disunahkan bagi kaum muslimin, contoh mandi sebelum
melaksanakan shalat jumat.

4. S : Dalam al-Qur'an kata 'wahyu' antara lain meunjukkan arti ilham. Bacakan ayat
yang menyatakan hal tersebut dan terjemahkan !

J :

            
Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, … "  (QS. Al-Qashash : 7)

5. S : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf ya, nun, mim, waw harus
dibaca Idgham bi ghunnah dan bagaimana cara membacanya ?

J : Karena keserupaan sifat nun sukun dan tanwin dengan sifat ya, mim, nun, waw
. Cara membacanya nun sukun dan tanwin dimasukkan pada huruf sesudahnya
disertai dengung.
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS: Al-Muthaffifin : 7-9)

ارِ ِكتَابَ إِنَّ َكالَّ  ینٍ لَفِياْلفُجَّ ینٌ َماأَْدَراكَ َوَما)7(ِسجِّ )9(َمْرقُومٌ ِكتَابٌ )8(ِسجِّ

J : 7. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab atau catatan  orang
yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin, 8. Tahukah kamu apakah
sijjin itu? 9. (Ialah) kitab yang bertulis. (yang berisi catatan amal)

7. S :
كم عـدد السور المكیة والسورالمدنیة ؟

J :
.والسورالمدنیـة ثمان وعشرون سورةالسور المكـیة ست وثمانون سورة، 

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

And He does not fear its outcome (91: 15)

J : َوال َیخاُف ُعقباھا

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

                  ……………

J : Al-Baqarah : 48

                        
  

10. S : Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah KAUM ZIMMI. Jelaskan maksud
dari istilah tersebut? (p)

J : Kaum Zimmi adalah orang-orang non Islam yang tinggal dalam wilayah Islam
yang mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam. (EI. V. hal 236)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 40
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Dalam Negara Pancasila setiap warga Negara harus beragama, tetapi tidak
boleh ada pemaksaan memeluk agama tertentu. Hal itu sejalan dengan ajaran
Al Quran yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama.

J : (QS. Al Baqarah : 256)

             
          

2. S : Sebutkan nama istilah dalam bahasa Arab untuk ungkapan sebagai berikut :
”Mengabdikan jasad untuk beribadat, mengaitkan hati kepada Allah, dan
bersikap tenang dalam mencari kebutuhan.Jika diberi bersyukur jika tidak tetap
bersabar”. Sebutkan !

J : Tawakkal

3. S : Sebutkan tiga macam yang menyebabkan seseorang boleh melakukan
tayamum!

J : 1. Karena sakit
2. Karena dalam perjalanan
3. Karena tidak ada air

4. S : Dalam al-Qur'an kata 'wahyu' antara lain meunjukkan arti instink. Bacakan
ayat yang menyatakan hal tersebut dan terjemahkan !

J :

                            
Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di
pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", (QS. An-Nahl : 68)

5. S : Apa hukum bacaan yang terdapat pada lafazh ( صنـوان  –دنیــا  ) ?

J : Izh-har Mutlaq, karena nun sukun bertemu nun dan ya dalam satu kata
(kalimah).
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al-Insyiqaq : 16-20)

فَقِ أُْقِسمُ فََال  قَ إَِذاَواْلقََمرِ )17(َوَسقَ َماوَ َواللَّْیلِ )16(بِالشَّ ْرَكبُنَّ )18(اتََّس لَتَ
)20(یُْؤِمنُونَ َال لَھُمْ فََما)19(طَبَقٍ َعنْ طَبَقًا

J : 16. Maka sesungguhnya Aku bersumpah demi cahaya merah di waktu senja,
17. dan demi malam dan apa yang diselubunginya, 18. dan dengan bulan
apabila jadi purnama) 19. sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat
(dalam kehidupan)

7. S :
كم مدة نزول القرآن في مكة المكرمة ومدة نزولھ في المدینة المنورة؟

J :
ثالث عشرة(یوما 13أشھر 5سنوات و 12نزل القرآن في مكة المكرمة لمدة 

.)عشر سنوات(أیام 9أشھر 9سنوات و 9لمدینة المنورة في خالل ، وفى ا) سنوات

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

who puts temptations into the breasts of humans (114: 5)

J : الَّذي ُیَوسِوُس في ُصدوِر الّناسِ 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

           ……………

J : Al-Baqarah : 41

                           
     

10. S : Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah DARUL ISLAM. Jelaskan apa yang
dimaksud dengan  istilah tersebut?

J : Darul Islam adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah
Islam dengan penduduk mayoritas Islam dan diberlakukannya syariat Islam.
(EI.V. hal 236)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 41
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                 
              

2. S : Kalau ada orang mengartikan  bahwa artinya itu “terima kasih”  memang tidak
terlalu salah, namun arti yang sebenarnya adalah m,enggunakan nikmat itu
selaras dengan keinginan si pemberi . Sebutkan nama istilah tersebut ?

J : Syukur

3. S : Anda diminta menyebutkan 5 hal yang dilarang bagi orang yang
junub!

J : 1. Shalat
2. Tawaf
3. Menyentuh/Membawa Al-Qur’an
4. Membaca Al-Qur’an
5. Berhenti/Tinggal di masjid

4. S : Dalam al-Qur'an kata 'wahyu' antara lain meunjukkan arti isyarat. Bacakan ayat
yang menyatakan hal tersebut dan terjemahkan !

J :

                        
Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada
mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. (QS. Maryam : 11)
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5. S : Kapan nun sukun dan tanwin dibaca  Idgham bila ghunnah ?

J : Bila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra (  Ƴ– ر )

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Muthaffifin : 24-26)

ِرفُ  يتَْع وِھِھمْ فِ َرةَ ُوُج قَْونَ )24(یمِ النَِّعنَْض نْ یُْس قٍ ِم َرِحی
)26(اْلُمتَنَافُِسونَ فَْلیَتَنَافَسِ َذلِكَ َوفِيِمْسكٌ ِختَاُمھُ )25(َمْختُومٍ 

J : 24. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka
yang penuh kenikmatan. 25. Mereka diberi minum dari khamar murni yang
dilak (tempatnya), 26. laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu
hendaknya orang berlomba-lomba.

7. S :
ما الحكمة من نزولــھ تدریجیا؟. نزل القرآن خالل ثالثة وعشرین عاما تدریجیا

J :
لتثبیت قلب الرسول(1)

لیسھل حفظـھ والعمــل بھ(2)

ھ من الناسخ والمنسوخ لما فی(3)

كان نزولھ وفقا لألحداث التي وقعت او جوابا عن سؤال واجھھ النبي(4)

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

from the evil of what He has created (113: 2)

J : ِمن َشرِّ ما َخَلقَ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

            ……………

J : Al-Baqarah : 35
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10. S : Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah DARUL HARBI. Jelaskan apa yang
dimaksud dengan istilah tersebut? (p)

J : Darul Harbi adalah suatu wilayah yang diperintah oleh non muslim dengan
penduduk mayoritas non muslim dan tidak diberlakukannya hukum Islam.
(EI.V.hal 236)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 42
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                 
2. S : Menjadikan Allah sebagai satu satunya sesembahan, dalam beribadah hanya

semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Ungkapan tersebut
biasanya dinyatakan dalam sebuahi istilah dalam bahasa Arab, sebutkan istilah
tersebut!

J : Ikhlas

3. S : Sebutkan 2 perbuatan sunah selain shalat sunnah yang dilakukan
sebelum shalat fardlu.

J : 1. Adzan
2. Iqomat

4. S : Dalam al-Qur'an kata 'wahyu' antara lain meunjukkan arti bisikan jahat.
Bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut dan terjemahkan !

J :

                        
Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka
membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah
menjadi orang-orang yang musyrik. (QS. Al-An'am : 121)
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5. S : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf lam dan ra harus dibaca
Idgham bila ghunnah dan bagaimana cara membacanya ?

J : Karena kedekatan makhraj dan keserupaan sifat nun sukun dan tanwin dengan
sifat lam dan ra. Dibaca tanpa dengung karena untuk memperingan (takhfif).
Cara membacanya nun sukun dan tanwin dimasukkan pada huruf sesudahnya
dengan tanpa dengung.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al- Adiyat : 6-8)

انَ إِنَّ  ْنَس ھِ اْإلِ ودٌ لَِربِّ ھُ )6(لََكنُ ىَوإِنَّ كَ َعلَ ِھیدٌ َذلِ ھُ )7(لََش بِّ َوإِنَّ رِ لُِح اْلَخْی
)8(لََشِدیدٌ 

J : 6. sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada
Tuhannya, 7. dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri)
keingkarannya), 8. dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya
kepada harta.

7. S :
ماالمراد باإلسـراء والمعراج ومتى وقع

J :
والمعراج . ھوإسراء النبي لیال من البیت الحرم بات الى بیت المقدس في فلسطین 

لیلة السابع والعشرین من رجب وكان حدوثھ في. ھو عروجـھ الى سـدرة المنتھى
من عمره.... فى األربعین و 

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
and from the evil of the dark night when it settles (113: 3)

J : َوِمن َشرِّ غاِسٍق إِذا َوَقبَ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

      ……………

J : Al-Baqarah : 59
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10. S : Pada masa DAULAH ABBASIYAH dapat dicapai masa keemasan atau
kejayaan Islam. Mengapa dinamankan DAULAH ABBASIYAH dan siapa
pendirinya?

J : Karena pendiri dan penguasa DAULAH ABBASIYAH adalah keturunan Abbas
(Bani Abbas) paman Nabi SAW, dan  pendirinya adalah Abu  Abbas As Saffah
(EI.I. hal 4)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 43
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Di antara sunnatullah adalah diciptakannya makhluk yang berpasang-pasangan.

Manusia diciptakan Allah laki-laki dan perempuan sebagai pasangan agar

membangun kehidupan yang tenteram dengan penuh kasih sayang. Coba

bacakan ayat tersebut.

J : (QS. Ar-Rum : 21)

                    
        

2. S : Kita dituntut untuk selalu berdzikir dalam setiap saat dan keadaan, anda
diminta menyebutkan tiga posisi manusia untuk berdzikir menurut al Qur’an!

J : Qiyaman, wa qu’udan wa ‘ala junubihim

3. S : Sebutkan 5 dari 7 syarat-syarat wajib shalat!
J : 1. Islam

2. Suci dari haidh dan nifas
3. Berakal
4. Baligh
5. Telah sampai dakwah rasul/perintah shalat
6. Melihat atau mendengar
7. Jaga (tidak tidur).

4. S : Apa beda antara wahyu dan ilham ?
J : Wahyu  pesan yang masuk menghujam dalam hati seorang Nabi/Rasul. Ilham

suatu pesan/isyarat yang masuk ke dalam hati seseorang

5. S : Kapan nun sukun dan tanwin dibaca  Iqlab ?

J : Bila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf  ba  ǜ ( )
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al-Balad : 4-6)

دْ  الَقَ انَ َخلَْقنَ ْنَس ياْإلِ دٍ فِ بُ )4(َكبَ نْ أَنْ أَیَْحَس ِدرَ لَ ھِ یَْق دٌ َعلَْی ولُ )5(أََح یَقُ
)6(لُبًَداَماًال أَْھلَْكتُ 

J : 4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
5. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun yang
berkuasa atasnya? 6. Dan mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang
banyak.

7. S :
ماذا تلقى النبي فى معــراجھ؟ 

J :
فریضة الصالة خمس مرات في الیوم والیلة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
nor has He any equal (equivalent) (112: 4)

J : َوَلم َیُكن َلُھ ُكفًُوا أََحدٌ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

           ……………

J : Al-Baqarah : 63

                         

10. S : Dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah AHLUL BAIT. Hal ini
sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur’an surat Al Ahzab ayat 33 dan Hadits
Nabi SAW riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Khatim, dan At Thabrani dari Abu
Sa’id Al Khudri. Sebutkan 5 orang AHLUL BAIT dimaksud?

J : Rasulullah SAW, Fatimah, Ali, Hasan dan Husein (EI. I. hal 76)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 44
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

              

         
2. S : Adalah sesuatu yang datang menyelusup secara tiba-tiba ke dalam hati, yang

menafikan segala sesuatu yang berlawanan dengannya, hampir diberikan
kepada semua orang, ungkapan tadi untuk sebuah istilah yang sering kita
ucapkan, istilah apakah itu?

J : Firasat

3. S : Diantara rukun shalat adalah takbiratul ihram, apa yang dimaksud
dengan takbiratul ihram itu, jelaskan!

J : Adalah ucapan takbir pertama untuk memulai shalat, setelah takbiratulikram
haram berkata-kata yang lain selain bacaan shalat yang telah ditentukan.

4. S : Ada beberapa cara Nabi Muhammad saw menerima wahyu dari Allah,
sebutkan 4 saja !

J : - Mimpi (ru'ya shadiqah)
- Langsung masuk dalam hatinya
- Menyerupai gemerincingnya lonceng
- Jibril datang menyerupai seorang laki-laki
- Jibril dating dengan rupanya yang asli
- Melalui balik tabir (hijab).
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5. S : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf ba harus dibaca Iqlab dan
bagaimana cara membacanya ?

J : Karena kesulitan membunyikan nun  sukun dan tanwin dengan jelas kemudian
menutup bibir atau mengidghamkannya. Maka dibunykan dengan ikhfa  dan
merubah ba menjadi mim karena makhrajnya sama. Cara membaca nun sukun
dan tanwin  diubah menjadi mim disertai ikhfa dan dengung.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
( QS : Al-Fajr : 6-8 )

مْ الَّتِي)7(اْلِعَمادِ َذاتِ إَِرمَ )6(بَِعادٍ َربُّكَ فََعلَ َكْیفَ تَرَ أَلَمْ  قْ لَ ایُْخلَ يِمْثلُھَ فِ
)8(اْلبَِالدِ 

J : 6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap
kaum 'Aad? 7. (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan
yang tinggi, 8. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-
negeri lain)

7. S :
اذكر لنا أطول آیة فى القرآن الكریم ، و ما مضمونھا؟

J :
األیة مئتان واثنان وثمانون من سورة البقرة ، وتضمنت عن الدیون

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
and his wife [too], the carrier of firewood (111: 4)

J : َوامَرأَُتُھ َحّماَلَة الَحَطبِ 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

           ……………

J : Al-Baqarah : 69

                         

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

J : Karena Utsman menikahi Ruqayah dan Ummi Kultsum  yang keduanya itu
putri Rasulullah SAW (EI. V. hal 141)



Paket Regu Babak Penyisihan Musabaqah Fahmil Qur’an
MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 45
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                  
    

2. S : Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik
seperti malaikat, jin, iblis, syetan, ruh dan lain-lain termasuk dalam ruang :

A. Nubuwwah
B. Ilahiyah
C. Samiyyah
D. Ruhaniyyah

J : D. Ruhaniyah

3. S : Bacakan sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang
menyatakan bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada shalat
sendirian.

J :

لمومسالبخارىرواه–درجةوعشرينبسبعالفذصالةمنضلافعةصالةاجلما

4. S : Tentang al-Qur'an yang diterima Nabi Muhammad saw, Allah menyatakan
dalam salah satu ayat :

                   
  

Apa maksud dari ayat tersebut ?

J : Orang-orang kafir menuduh bahwa al-Qur'an adalah buatan Nabi
Muhammad, yang disusun dengan bantuan sahabat-sahabatnya.

(Dan orang-orang kafir berkata: "Al Quran Ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-

adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain", al-Furqan : 4);
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5. S : Kapan nun sukun dan tanwin dibaca Ikhfa ?
J : Bila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf  ikhfa yang 15

( ك–ق –ف –ظ –ط –ض –ص –ش –س –ز –ذ –د –ج –ث -ت  ) yang terdapat
pada awal tiap kalimat pada syair :

دم طیـبأ زد فى تقى ضع ظــالمـأ* صف ذا ثنـا كم جـاد شخص قد ســما  
6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !

(QS : Al-Fajr : 14- 15)

ادِ َربَّكَ إِنَّ  ا) 14(لَبِاْلِمْرَص انُ فَأَمَّ ْنَس اإَِذااْإلِ تََالهُ َم ھُ اْب ھُ َربُّ ھُ فَأَْكَرَم َم َونَعَّ
)15(أَْكَرَمنِ َربِّيفَیَقُولُ 

J : 14. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. 15. Adapun manusia
apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya
kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku."

7. S :
مؤسســھا ؟متى تأسست جمعیة شریكت إســالم، ومن

J :
مؤسسھا كیاھى سـأمنھودى. عام ألف وتسعمائة و ستة میالدیة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
When Allah’s help comes and/with victory (110: 1)

J : ِ َوالَفتحُ  إِذا جاَء َنصُر هللاَّ
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

       ……………

J : Al-Baqarah : 75

                        
     

10. S : Pada saat Abu Bakar ra. menjadi Khalifah, banyak menghadapi tantangan.
Sebutkan dua tantangan yang paling menonjol ?

J : Terjadinya kemurtadan masal dan penentangan membayar zakat. (SN. hal 63)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 46
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Penduduk suatu negeri akan mendapatkan keberkahan apabila penduduk negeri
tersebut beriman dan bertaqwa.  Bacakan ayat yang dimaksud!

J : (QS. Al-A’raf : 96)

                     
         

2. S : Tauhid merupakan inti Rukun Iman dan merupakan…….
a. Causa Prima
b. Esa Causa
c. Prima Causa
d. Kharisma Causa

J : C. Prima Causa

3. S : Bacakan Ayat Al-Aqur’an yang mewajibkan shalat berkorelasi
dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. (P)

J :

             
                

4. S : Tentang al-Qur'an yang diterima Nabi Muhammad saw, Allah menyatakan
dalam salah satu ayat :

                   
Apa maksud dari ayat tersebut ?

J : Orang-orang kafir menuduh bahwa al-Qur'an adalah dongeng-dongen yang
diperoleh Nabi Muhammad saw dari para pendeta.
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5. S : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf
( ك  –ق –ف –ظ –ط –ض –ص –ش –س –ز –ذ –د –ج –ث -ت  ) harus dibaca
Ikhfa dan bagaimana cara membacanya ?

J : Karena makhraj dan sifat nun sukun dan tanwin tidak dekat dan tidak jauh
dengan makhraj dan sifat huruf-huruf Ikhfa. Cara membacanya nun sukun dan
tanwin dibaca samar dengan huruf sesudahnya

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al- Fajr : 21 – 23 )

الَّ  تِ إَِذاَك ااْألَْرضُ ُدكَّ اَدّكً اءَ )21(َدّكً كَ َوَج كُ َربُّ فًّاَواْلَملَ فًّاَص ) 22(َص

ْنَسانُ یَتََذكَّرُ یَْوَمئِذٍ بَِجھَنَّمَ یَْوَمئِذٍ َوِجيءَ  ْكَرىلَھُ َوأَنَّىاْإلِ )23(الذِّ

J : 21. Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, 22.
dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. 23. Dan pada hari
itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan
tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.

7. S :

؟مؤسســھامتى تأسست جمعیة محمـــدیة، ومن

J :
كیاھى أحمــد دحالنمؤسسھا. عام ألف وتسعمائة واثني عشر میالدیة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

nor will you worship what I worship (109: 5)

J : َوال أَنُتم عاِبدوَن ما أَعُبدُ 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

      ……………

J : Al-Baqarah : 64

                       

10. S : Dalam perjalanan Nabi SAW hijrah ke Yatsrib, ketika berada di Gua Tsur Abu
Bakar ra. merasa ketakutan karena ada musuh yang mengetahui mereka. Lalu
Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar ra. agar tidak merasa risau.
Perkataan Nabi ini diabadikan dalam Al Qur’an Surat At Taubah ayat 40.
Bacakan penggalan ayat Al Qur’an tersebut?

J :
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017

DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 47
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                
                 
    

2. S : Apa nama lain dari malaikat Malik?
J : Malaikat Jabaniyah

3. S : Shalat berjamaah sangat dianjurkan dalam agama Islam. tapi anda
boleh meninggalkan sholat berjamaah, sebutkan 4 sebab-sebab atau
halangan berjamaah!

J : 1. Karena hujan lebat
2. Karena angin kencang
3. Karena Sakit
4. Karena lapar dan haus
5. Karena baru memakan makanan yang berbau, seperti bawang,

jengkol, dsb.
6. Karena ada kesulitan shalat berjamaah
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4. S : Tentang al-Qur'an yang diterima Nabi Muhammad saw, Allah menyatakan
dalam salah satu ayat :

                       
                  
            

Apa maksud dari ayat tersebut ?

J : Ketika Nabi Muhammad saw membacakan al-Qur'an yang berisi tentang
ajaran-ajaran tauhid, pahala, siksa dsb. Mereka minta Nabi menggantinya.
Tetapi karena al-Qur'an adalah wahyu Allah maka Nabi menyatakan bahwa
beliau hanyalah menerima dan menyampaikan, dan tak mampu menggantinya
sendiri

(Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak
mengharapkan pertemuan dengan kami berkata: "Datangkanlah Al Quran yang lain dari ini
atau gantilah dia". Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku
sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya Aku
takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)", QS. Yunus : 15).

5. S : Ada berapa macam hukum mim sukun, sebutkan !

J : Ada 3, Ikhfa Syafawi dan Idgham Mimi (Mitsli), Izh-har Syafawi

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al-Thariq : 11-14)

َماءِ  ْجعِ َذاتِ َوالسَّ ْدعِ َذاتِ َواْألَْرضِ )11(الرَّ ) 12(الصَّ

J : 11. Demi langit yang mengandung hujan, 12. dan bumi yang mempunyai
tumbuh-tumbuhan,

7. S :
مؤسســھا ؟ متى تأسست جمعیة نھضــة العلمــاء، ومن

J :
مؤسسھا كیاھى ھــاشم أشـــعرى. سنة ألف وتسعمائة وستة والعشرین میالدیة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
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Indeed it is your enemy who (cut off) is without descendant (108: 3)

J : إِنَّ شاِنَئَك ُھَو األَبَترُ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

        
J : Al-Baqarah : 68

                     
     

10. S : Para pengikut Nabi SAW pada tahap awal diberi gelar oleh Allah sebagaimana
tercantum dalam Al Qur’an Surat At Taubah ayat 100. Sebutkan gelar dan
bacakan ayat Al Qur’an dimaksud?

J : As Sabiquuna  Al- Awwaluun
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 48
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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! 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)

            
         

2. S : Sebutkan dalil al Qur'an bahwa Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi
Daud!

J : Q.S. Al Isra' : 55

    
3. S : Berdasarkan hadits Rasulullah SAW, bahwa jumat itu wajib bagi

setiap muslim kecuali empat macam orang. Sebutkan keempat
macam orang tersebut!

J : Hamba sahaya, Perempuan, anak-anak dan orang sakit.

4. S : Tentang turunnya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw, Allah menyatakan
dalam salah satu ayat : (QS. Al-An'am : 7)

                          
Apa maksud dari ayat-ayat  tersebut ?
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J : Allah tak akan menurunkan al-Qur'an dalam bentuk tulisan-tulisan di atas
kertas, karena – kalau begitu, orang-orang kafir akan mengatakannya sebagai
sihir.

5. S : Kapan mim sukun dibaca Ikhfa Syafawi, berikan contohnya.

J : Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, contohnya ترمیھم بحجــارة

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Al infithar 6 – 8 )

ْنَسانُ یَاأَیُّھَا اكَ َخلَقَكَ الَِّذي)6(اْلَكِریمِ بَِربِّكَ كَ َغرَّ َمااْإلِ )7(فََعَدلَكَ فََسوَّ

J : 6. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka)
terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. 7. Yang telah menciptakan kamu lalu
menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, .
dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

7. S :
اذكر ثالثا منھا . كم عدد المحافظات في جزیرة سومطرة

J :
ثمــان محافطات وھى أتشیھ دار السالم

الجنوبیة، ةسومطرة الشمالیة و سومطرةالغربیة ، وریاو ، وجامبي ، سومطر
وبنجكولو ، والمبونغ

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

That is the one who drives away / dress down (menghardik) the orphan
(107: 2)

J : َفٰذلَِك الَّذي َیُدعُّ الَیتیمَ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

      ……………

J : Al-Baqarah : 81

                    

10. S : Bani Ummaiyah dikenal dalam sejarah Islam telah mendirikan pemerintahan
dalam 2 periode. Sebutkan 2 periode dimaksud dan siapa nama pendiri dan
khalifah pertamanya?
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J : Periode Damaskus (Suriah) dan Kordoba (Spanyol). Sedangkan pendiri dan
khalifah pertama Bani Ummaiyah adalah Muawwiyah bin Abu Sufyan (EI.V.
hal 130)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 49
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Dalam era globalisasi yang ditandai dengan informasi yang cepat dan mudah,

kita harus bersikap hati-hati, selektif menerima informasi dari berbagai media.

Al 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)

                        
      

2. S : Sebutkan dalil al Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menurunkan kitab Injil
kepada Nabi Isa

J : Q.S. Al Maidah : 46

              
    

3. S : Sebutkan 5 dari 6 rukun Khutbah!
J : 1. Membaca hamdalah

2. Membaca syahadat
3. Membaca shalawat atas nabi
4. Berwasiat dengan taqwa
5. Membaca ayat Al-Qur’an pada salah satu dari kedua khutbah.
6. Berdoa untuk mukminin dan mukminat
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4. S : Saat Nabi Muhammad saw menerima wahyu, Allah berfirman yang ditujukan
kepada Nabi :

                         
         

Apa maksud dari ayat-ayat  tersebut ?

J : Nabi tidak boleh tergesa-gesa mengikuti bacaan Jibril untuk mengulangnya
agar tak lupa, karena Allahlah yang menjaga ayat-ayat itu dalam hati Nabi.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran Karena hendak cepat-cepat
(menguasai)nya[1532].

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai)
membacanya.

Apabila kami Telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.

Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. (QS. Al-Qiyamah : 16-19)

5. S : Kapan mim sukun dibaca Idgham Mimi (Mitsly), berikan contohnya.

J : Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, contohnya ولــكم ما كسبــتم

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Naba' : 6-10)

)8(أَْزَواًجاَوَخلَْقنَاُكمْ )7(أَْوتَاًداَواْلِجبَالَ )6(ِمھَاًدااْألَْرضَ نَْجَعلِ أَلَمْ 

J : 6. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? 7. dan
gunung-gunung sebagai pasak?, 8. dan Kami jadikan kamu berpasang-
pasangan,

7. S :
اذكر ثالثا منھا. كم عدد المحافظات فى جزیرة كالیمانتان

J :
كالیمانتان الغربیة ، وكالیمانتان الجنوبیة ، كالیمنتان : ھناك أربع مقاطعات ھي 

الوسطى ، وكالیمانتان الشرقیة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
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those who are heedless /neglecful of their prayers (107: 5)

J : الَّذیَن ُھم َعن َصالِتِھم ساھونَ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

            ……………

J : Al-Baqarah : 121

                            
    

10. S : Dalam sejarah Islam ada istilah HUJJATUL ISLAM atau pembela Islam.
Jelaskan maksud dari istilah tersebut dan sebutkan satu orang yang terkenal
sebagai Hujjatul Islam itu ?

J : Hujjatul Islam adalah para Ulama yang berjasa mempertahankan kebenaran
dan kemurnian ajaran-ajaran Islam berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah
dengan argumentasi yang kuat dan tepat. Salah seorang sebagai Hujjatul
Islam adalah Imam Al Ghozali dan Ibnu Taymiah (EI. II. hal 128)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 50
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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)

                   
                 
  

2. S : Sebutkan dalil al Qur'an bahwa Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi
Musa

J : Q.S. Al Baqarah : 73

           
3. S : Sebutkan 5 dari 8 perbuatan sunat yang berkaitan dengan shalat

jumat.
J : 1. Mandi sebelum shalat jumat

2. Berhias/memakai pakaian yang bagus
3. Memakai wangi-wangian
4. Memotong kuku, kumis dan menyisir rambut.
5. Segera pergi ke Masjid
6. Membaca Al-Qur’an / dzikir sebelum khutbah
7. Membaca surat Al-Kahfi
8. Memperbanyak shalawat dan do’a
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4. S : Salah satu bukti bahwa al-Qur'an benar-benar  firman Allah dan bukan buatan
Nabi Muhammad saw adalah adanya ayat berikut  (QS. Al-Haaqqah : 44-46) :

                         
J : Ayat tersebut berisi ancaman yang sangat keras terhadap Nabi, andaikata

beliau mengada-adakan ayat dari diri beliau sendiri dengan mengatas
namakan  Allah.

44.  Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) kami,
45.  Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.
46.  Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. (QS. Al-Haaqqah : 44-46)

5. S : Kapan mim sukun dibaca Izh-har Syafawi, berikan contohnya.

J : Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba,
contohnya  ӨƯƯƵǄǉ ƸƵ ǃ  ӨƶƯƯǉ ƸƯƵ

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS  Abasa : 17-20)

ْنسَ قُتِلَ  َرهُ َخلَقَھُ نُْطفَةٍ ِمنْ )18(َخلَقَھُ َشْيءٍ أَيِّ ِمنْ )17(أَْكفََرهُ َماانُ اْإلِ )19(فَقَدَّ

J : 17. Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya? 18. Dari apakah
Allah menciptakannya? 19. Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu
menentukannya,

7. S :
اذكر ثالثا منھا. كم عدد المحافظات فى جزیرة سوالویسي

J :
سوالویسي الشمالیة ، والجورونتالو ، وسوالویسي : ھناك ست مقاطعات ھي 

الوسطى، سوالویزي الغربیة، و سوالویسى الجنوبیة و سوالویسى الجنوب الشرقیة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
who has fed them [and saved them] from hunger (106: 4)

J : الَّذي أَطَعَمُھم ِمن جوعٍ 
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9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

           ……………

J : Al-Baqarah : 92

                        

10. S : Ibnu Taimiyah selain disebut sebagai salah seorang Hujjatul Islam atau
pembela Islam, juga disebut Mujaddid Al Ummah Al Islamiyah (Pembaharu
Umat Islam). Kenapa demikian jelaskan?

J : Karena Ibnu Taimiyah sangat gigih dan teguh memegang dan membela prinsip
kesucian ajaran Islam dari Syirik, Khurafat, Tahayul, dan Bid’ah, sehingga
harus berhadapan dengan pengadilan dan mengakhiri hidupnya di penjara (EI
II hal 129)



Paket Regu Babak Penyisihan Musabaqah Fahmil Qur’an
MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 51
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Tak seorang pun warganegara yang boleh mencurangi yang lain, dan pasti
kebinasaan akan menimpa orang-orang yang suka berbuat curang seperti
mengurangi takaran dan timbangan. Bacakan ayat tentang malapetaka yang
akan menimpa orang-orang yang suka mempermainkan takaran dan timbangan!

J : Al-Muthaffifin: 1-3

            
 

2. S : Bacakan ayat al Qur'an yang menerangkan tentang suri teladan Nabi
Muhammad saw!

J : Q.S. Al Ahzab : 21

                   
3. S : Sebutkan 3 macam khiyar!

J : 1. Khiyar Majelis, 2. Khiyar Syarthy, 3. Khiyar ‘Aiby.

4. S : Sebutkan dalil dari ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa seluruh Al-Qur’an
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad merupakan wahyu Allah!

J : [ 4، 3: النجم ]

         
5. S : Sebutkan lawan dari sifat ‘Jahar’ dan ‘Syiddah’ !

J : Jahar lawannya ‘Hams’ dan Syiddah lawannya ‘Rakhawah’.
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

             
        

J : Al Baqarah : 186
dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka
(jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku,
agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

7. S :

ما هي السكتة املوجودة يف سورة يس ؟  
J :

               
8. S : Please read the Ayat which is the meaning:

and secured them from fear (106: 4)

J : َوآَمَنُھم ِمن َخوفٍ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

        .................................................................

J : Al Baqarah : 104
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10. S : Pada tahun ke 10 hijrah Nabi SAW pernah menawarkan MUBAAHALAH kepada
rombongan rohaniwan Kristen dari Najran untuk membuktikan mana yang benar
antara Islam dan Kristen mengenai Nabi Isa as, tetapi pihak Kristen menolak
tawaran Nabi SAW tersebut. Jelaskan apa yang dimaksud dengan MUBAAHALAH
itu !

J : MUBAAHALAH adalah pertemuan khusus antara 2 pihak yang berbeda keyakinan
atau agama, yang masing-masing berdo’a kepada Tuhan dengan penuh
kesungguhan dan keikhlasan agar menjatuhkan kutukan kepada pihak yang
berdusta dari mereka. (EI  III. hal 250 – 251).
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 52
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Apabila setiap warganegara meneladani Rasulullah saw dalam bersikap dan
berperilaku maka dunia ini akan damai. Bacakan potongan ayat yang
menyatakan bahwa Rasulullah saw adalah teladan!

J : Al-Ahzab: 21

               
 

2. S : Dalam ilmu Kalam dikenal banyak aliran,  sebutkan 4 aliran dari Ilmu Kalam
tersebut?

J: 1. Aliran Syi'ah
2. Aliran Khawarij
3. Aliran Murji'ah
4. Aliran Qadariyah
5. Aliran Jabariyah
6. Aliran Mu'tazilah
7. Aliran  Asy'ariyah

3. S : Dalam perceraian ada istilah Khulu’, Apa yang dimaksud dengan Khulu’

J : Jatuhnya talak/perceraian  karena permintaan isteri, dengan menebus talak
tersebut dari suaminya, atau mengembalikan mas kawin yang pernah
diterimanya. (Talak Tebus)

4. S : Kadangkala sebuah kalimat ditafsirkan berbeda di antara para ulama tafsir.
Apakah istilah yang digunakan jika kita mengambil pendapat atau riwayat yang
terkuat di antara pendapat-pendapat atau riwayat-riwayat itu setelah menyelidiki
dan membandingkan dasar-dasarnya?

J : Tarjih

5. S : Sebutkan nama-nama madd yang terdapat kata-kata : إیـمـانـا

J : - madd Badal
- madd Ashli/ Thabi’i
- madd ‘Iwadh



Paket Regu Babak Penyisihan Musabaqah Fahmil Qur’an
MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                 
    

J : Al Isra’ : 9
Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih
Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang
mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,

7. S :

مبا وصف الرسول سورة يس ، اذكر قول الرسول فيها ؟  
J :

قـَْلُب ) يس(وَ . / ... إن لكل شيء قلبا ، وإن قلب القرآن يس ( . قلب القرآن 
اَر اآلِخَرَة ِإالَّ ُغِفَر َلُه َواقْـَرُءوَها  َلى عَ اْلُقْرآِن َال يـَْقَرأَُها َرُجٌل يُرِيُد اللََّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل َوالدَّ

»َمْوتَاُكْم 

8. S : Please read the Ayat which is the meaning:
and He send against them flocks of birds (105: 3)

J : َوأَرَسَل َعَلیِھم َطیًرا أَبابیلَ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

           ........................................................

J : Al Baqarah : 86

               

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

J : Perang Sabil dengan tujuan utama mempertahankan agama Islam dan
menentang segala bentuk kezaliman. (EI. IV. hal. 185)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 53
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Ritual agama tidak dapat dicampuradukkan, karena itu, penting untuk saling
menghormati antarumat beragama, hidup berdampingan dalam mewujudkan
negara dan bangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Bacakan ayat yang
menegaskan tentang kebebasan memeluk agama masing-masing.

J : Al-Kafirun: 6

    
2. S : Pembahasan tentang akal dan wahyu, keesaan Allah, wujud-Nya, zat-Nya, sifat-

sifat-Nya, keadilan-Nya serta qadha dan qadar-Nya, itu semua adalah pokok
bahasan dari ilmu apa?

J : Ilmu Kalam

3. S : Dalam sholat Jum’at ada Khutbah Jum’at, Sebutkan 4 sholat yang disertai
khutbah selain sholat jum’at?

J : 1. Sholat Idul Fitri, 2. Sholat Idul Adha, 3. Sholat Khusuf, 4. Sholat Kusyuf, 5.
Sholat Istisqa

4. S : Istilah yang digunakan dalam Ulum Al-Qur’an untuk menunjuk pada lafaz yang
keumumannya dibatasi oleh lafaz lain, disebut ….

J : Muqayyad

5. S : Apa yang disebut huruf Al-Jaubiyyah dalam Al-Qabul huruf atau makharijul huruf

J : Huruf Al-Jaubiyyah adalah huruf yang keluar dari tepi lidah.
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

              

J : Al Isra’ : 82
dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi
orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-
orang yang zalim selain kerugian.

7. S :

من أين يبدأ احلاج أو املعتمر الطواف بالكعبة ، وعلى أي جنب جيعل الكعبة وكم شوطا 
يطوف ؟

J :

.جيعل الكعبة عن يساره ويطوف سبعة أشواط , يبدأ من حذو احلجر األسود 

8. S : Please read the Ayat which is the meaning:
Again, you will surely see it with the eye of certainty (102: 7)

J : ُثمَّ َلَتَرُونَّھا َعیَن الَیقینِ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

      .............................................................

J : Al Baqarah : 97

               
   

10. S : Pada masa Sultan Zainal Abidin (1486 – 1500) agama Islam di Kesultanan
Ternate bertambah maju dan kuat. Sebutkan 2 faktor yang menyebabkan hal itu
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J : Karena Sultan Zainal Abidin memasukkan dan mengukuhkan Islam dalam
struktur politik dan memperluas pengembangan ajaran Islam melalui pendidikan
(EI. V. hal. 99)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 54
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Segala sesuatu yang bersifat pemaksaan tidak baik, termasuk memaksa orang
lain untuk memeluk suatu agama. Bacakan potongan ayat tentang  larangan
memaksa masuk agama tertentu!

J : Al-Baqarah: 256

       ............................................................

2. S : Dalam ilmu Kalam, Aliran yang meyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya
sebagai pemimpin Islam  setelah Nabi Muhammad saw adalah aliran apa?

J : Aliran Syi’ah

3. S : Kewajiban yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian umat Islam maka
menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya. Disebut apa?

J : Fardu / Wajib Kifayah.

4. S : Terdapat beberapa tokoh atau imam qiraat yang kita kenal, tergolong pada imam
Qiraat Tujuh, Qiraat Sepuluh, Qiraat Empat Belas, dsb. Imam Al-A’masy yang
wafat pada tahun 148 Hijriyah termasuk dalam Imam Qiraat yang mana?

J : Qiraat Empat Belas

5. S : Dalam Al-Qabul huruf terdapat huruf al-Jaubiyyah. Sebutkan huruf al-Jaubiyyah
tersebut !

J : Huruf dhad (ض)
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                   
  

J : Luqman : 27
dan 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.

7. S :

من املفسر الذي أّلف كتاب مراح لبيد أو التفسري املنري ؟
J :

الشيخ نووى البنتين

8. S : Please read the Ayat which is the meaning:
Then, surely you will be questioned that Day concerning the pleasure
(102: 8)

J : ُثمَّ َلُتسأَلُنَّ َیوَمِئٍذ َعِن النَّعیمِ 
.

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

       .........................................................................

J : Al Baqarah : 161
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10. S : Sultan Ageng Tirtayasa (Penguasa Kesultanan Banten), bercita-cita  menjadikan
Banten sebagai sebuah kerajaan Islam yang besar. Apa yang beliau lakukan
untuk mewujudkan cita-cita tersebut ?

J : Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat serta pengembangan pendidikan agama Islam melalui Pondok Pesantren.
(EI. V. hal. 107 – 108)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 55
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Manusia diciptakan berbeda-beda dari segi warna kulit, etnis, bahasa, dsb. Bagi
Allah dalam hal memandang manusia, yang terpenting adalah ketakwaan yang
bersemi di dalam hati mereka, itulah yang termulia. Bacakan potongan ayat yang
berkaitan dengan hal tersebut!

J : Surah Al-Hujurat: 13

                           
       

2. S : Aliran Mu'tazilah mempunyai lima doktrin yang dikenal dengan Al Ushul al
Khamsah. Coba anda sebutkan 2 dari 5 doktrin tersebut!

J : 1. Al Tauhid
2. Al Adl
3. Al Wa'd wal Wa’id
4. Al Manzilah bainal Manzilatain
5. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

3. S : Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mukallaf atau orang perorang
disebut apa?

J : Fardu ‘Ain.

4. S : Di dalam Ulum Al-Qur’an dikenal sebuah kaidah yang menunjukkan bahwa
pedoman dalam mengistimbath hukum adalah keumuman lafaznya dan bukan
kekhususan sebabnya. Sebutkan kaidah itu!
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J : َببِ  اْلِعْبَرةُ بُِعُمْوِم اللَّّ◌َ◌ّ◌َ◌ّ◌َ◌ْفِظ الَبُِخُصْوِص السَّ

5. S : Apa yang disebut huruf Adz-Dzalqiyyah dalam hal al-Qabul huruf ?

J : Huruf yang keluar dari ujung lidah

6. : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                 
    

J : Al Isra’ : 88
Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat
yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang
serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi
sebagian yang lain".

7. S :

سبيل (من العامل الكبري من أصل كاملنتان اجلنوبية الذي ألف كتابا يف الفقه بعنوان 
؟  ) املهتدين 

J :

الشيخ حممد أرشد البنجري

8. S : Please read the Ayat which is the meanin
As for him whose deeds weigh heavy in the scales (101: 6)

J : ازیُنھُ َفأَّما َمن َثقَُلت َمو
.

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

        .......................................................................

J : Al Baqarah : 188
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10. S : Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia memberikan dampak yang positif
bagi bangsa Indonesia. Jelaskan diantara dampak positif tersebut !

J : Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia membawa kecerdasan
dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian Indonesia.  (SKI. &
PI. hal. 176)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 56
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Banyak orang yang terus mengumpulkan harta benda tanpa memedulikan halal
atau haram, seperti hasil dari korupsi. Ia menghitungnya tiap hari dan mengira
dengan harta itu dapat melanggengkan hidupnya. Bacakan ayat yang menyebut
adanya manusia yang mengira bahwa hartanya dapat mengekalkan hidupnya di
dunia!

J : Al-Humazah: 3

      
2. S : Bacakan dalil Al Qur’an yang menyuruh manusia agar memakmurkan bumi!

J :

          
“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya”.

3. S : Perolehan income Pemerintahan kaum muslimin dari kaum kafir tanpa melalui
peperangan seperti pajak, cukai dsb, dalam hukum islam disebut apa?

J : Fai’ . (Ket. 1/5 utk yang telah ditentukan Allah (QS.59:7), dan 4/5 untuk prajurit
yang ikut berperang dan untuk kepentingan umum kaum muslimin.
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4. S : Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak sumpah Allah dengan menggunakan nama
alam, waktu,  atau benda ciptaannya, seperti demi masa, demi matahari, dsb.
Manusia tidak diperkanankan meniru sumpah dengan menggunakan benda-
benda. Apa nama ilmu yang membahas tentang sumpah di dalam Al-Qur’an?

J : Ilmu Aqsam Al-Qur’an

5. S : Dalam al-Qabul huruf, apa yang disebut huruf Asy-Syajriyyah !

J : Huruf Asy-Stajriyyah adalah huruf yang keluar dari tengah lidah.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                       
          

J : Al Mu’minun : 14
kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu
Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang
belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami
jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta
yang paling baik.

7. S :

ما احلكاية الشعبية املشهورة يف عقوق الوالدين ؟  
J :

مالني كوندانج 

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
he will have a pleasant life (101: 7)

J : َفُھَو في عیَشٍة راِضَیةٍ 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

             ......................................................

J : Al Baqarah : 194
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10. S : Kerajaan Islam Demak yang didirikan 1478 hanya bertahan ± 70 tahun (hingga
1546). Apa diantara penyebab jatuhnya kerajaan Islam tersebut

J : Karena antara kegiatan politik tidak berjalan seimbang dengan kegiatan dakwah,
bahkan dakwah dipandang sebagai penghalang jalan politik yang cenderung
dipandang menghalalkan segala cara. (SKI & PI, hal. 359).

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 57
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Kasus-kasus korupsi di negeri kita terus tersingkap meskipun telah ditutup rapat.
Setiap perbuatan buruk pasti akan dipertontonkan, di dunia dan atau di akhirat.
Bacakan ayat yang menjelaskan bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk,
sekecil apapun, pasti akan diperlihatkan akibatnya kepada pelakunya!

J : Al-Zalzalah: 8

       
2. S : Konsep Ukhuwah Basyariah menurut Islam memiliki tujuan untuk menciptakan

rasa kesejajaran dan persamaan antara sesama manusia. Bacakan ayat Al
Qur’an tentang Ukhuwah Basyariah

J :

                         
      

3. S : Harta yang diperoleh melalui peperangan,  selain SALAB (pakaian, senjata,
kendaraan dan alat-alat lain yang ditangan musuh ketika dibunuh/ditangkap)
disebut apa?
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J : Ghanimah (harta rampasan/ tawanan).

4. S : Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, seorang ulama tafsir yang berasal dari Tunisia
telah menulis kitab tafsir (tahlili) 30 juz yang menjadi salah satu referensi tafsir di
abad moderen. Apa nama kitab tafsir yang ditulis beliau?

J : تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید (atau لتحریر والتنویرا saja)

5. S : Sebutkan huruf-huruf Hijaiyyah yang disebut asy-Syajriyyah!

J : Huruf-huruf Asy-Syajriyyah ialah jim (ج) – syin (ش) – ya’ (ي)

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

           
J : Thoha : 70

lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: "Kami
telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa".

7. S :

ما اسم كتاب التفسري الذي ألفه سيد قطب ؟ 
J :

يف ظالل القرآن

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
But as for him whose deeds weigh light in the scales (101: 8)

J : َوأَّما َمن َخفَّت َموازیُنھُ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

        .......................................................

J : Al Baqarah : 193
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10. S : Pada masa pemerintahan Sultan Al Fattah (1478 – 1518) kerajaan Islam Demak
maju pesat. Dan bahkan mencapai kejayaan. Sebutkan salah satu utama yang
menyebabkannya !

J : Karena Politik dan dakwah berjalan saling mendukung, yaitu politik mendukung
dan melindungi dakwah, sedangkan dakwah menjiwai dan mengarahkan politik.
(SKI. PI hal. 320)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 58
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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

           
2. S : Menahan diri dari sesuatu yang dapat merendahkan martabat seseorang adalah

pengertian dari apa?

J : ’Iffah

3. S : Apa saja yang termasuk harta Ghanimah?

J : Harta Ghanimah meliputi: Tentara tawanan, perempuan, anak-anak, harta
bergerak dan tidak bergerak (seperti tanah, rumah dll).
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4. S : Al-Sab’ al-Matsani adalah nama lain dari Surah Al-Fatihah. Apa makna Al-Sab’
al-Matsani itu?

J : Tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam shalat.

5. S : Sebutkan huruf-huruf Hijaiyyah yang disebut adz-Dzalqiyyah !

J : Huruf adz-Dzalqiyyah ialah lam (ل) – nun (ن) – ra’ (ر)

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                        

J : Al Isra’ : 16
dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan
kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah)
tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah
sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami
hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

7. S :

ما اسم كتاب التفسري املشهور الذي ألفه عاملان جليالن ؟
J :

تفسري اجلاللني

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
Indeed man is ungrateful to his Lord (100: 6)

J : إِنَّ اإلِنساَن لَِربِِّھ َلَكنودٌ 
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9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

          ................................................

J : Al Baqarah : 195

                  

10. S : Jarak turun wahyu pertama dan wahyu kedua berselang agak lama. Dalam
sejarah Islam peristiwa ini disebut dengan istilah Fatratul wahyi. Apakah maksud
Fatratul wahyi tersebut?

J : Masa kosong/tidak ada wahyu

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 59
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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

            
..........

2. S : Berakhlak mulia adalah salah satu inti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Saw.
Sebagai penganjur akhlak mulia, beliau telah dinyatakan Allah sebagai
penyandang akhlak mulia itu yang patut menjadi suri tauladan setiap orang yang
beriman kepada Allah dan akan datangnya hari akhir. Sebutkan ayat yang
menjelaskan hal tersebut !

J :
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    )4:القلم(

3. S : Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah/tidak melalui prosedur
dan tidak seizing yang mempunyai, disebut apa?

J : Ghasab.

4. S : Salah satu tanda wakaf yang ada dalam mushaf adalah dua titik tiga. Apakah
nama tanda wakaf yang dilambangkan dengan dua buah titik tiga?

J : Tanda wakaf mu’anaqah.

5. S : Pada kata (إِْرِجِعى) mengapa huruf Ra’ (ر) dibaca tebal (تفخیم) ?

J : Karena Ra (ر) sukun menjadi fa’ fiil yang didahului oleh kasrah ‘aridhah (dalam
bentuk fi’il amar)

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                      
          

J : An Nahl : 125
serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

7. S :

من أقصر الرؤساء اإلندونيسيني مّدًة يف الرئاسة ؟ 
J :

)يب جي حبييب ( برهان الدين يوسف حبييب 

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
Indeed their Lord, that Day, will be best aware of them? (100: 11)

J : ُھم ِبِھم َیوَمِئٍذ َلَخبیر إِنَّ َربَّ
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9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

               ....................................................

J : Al Baqarah : 204

                       
   

10. S : Pada masa Sultan Iskandarmuda memerintah (1607 – 1636) Kerajaan Aceh
memiliki armada dagang dan Angkatan Laut yang sangat kuat yang mempunyai
beberapa fungsi. Sebutkan diantara fungsi dimaksud !

J : Sebagai perisai kerajaan dan jalur dakwah Islam, sekaligus untuk mengepung
kekuatan Portugis di laut yang telah menguasai Malaka (SKI & PI, hal. 441)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 60
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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

                   
 ...............

2. S : Islam telah meletakkan pemahaman baru dalam hal diterimanya amal. Amal itu
terkait dengan maksud dan niat yang memotivasinya. Bacakan hadits yang
menerangkan hal tersebut?

J : )بخارى ومسلم(انما األعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى 
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3. S : Firman Allah : اقم الصالة إن الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر  Apa yang disebut perbuatan
munkar ?

J : Ialah segala bentuk kegiatan/perbuatan yang dibenci yang menjauhkan
seseorang dari Allah SWT.

4. S : Ada sebuah kitab tafsir yang jilid pertamanya dikhususkan membahas tentang
Ulum Al-Qur’an, ditulis oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi. Apakah nama
kitab tafsir yang dimaksud?

J : Mahasin al-Takwil

5. S : Kenapa huruf Ra’ dibaca tebal pada kata (ر) لَِبالِمْرَصادِ  ?

J : Sebab Ra’ sukun diawali/ sebelumnya harakat kasrah bertemu dengan huruf
isti’la’ yang berharakat di atas (fathah) dalam satu kata.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                 
        

J : An Nahl : 97
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan
dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

7. S :

ضة العلماء ، وم ن رئيسها التنفيذي احلايل ؟ من مؤسس مجعية 
J :

والرئيس التنفيذي احلايل عقيل سراج .  املؤسس هاشم أشعري 

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
So whoever does an atom’s weight of good will see it (99: 7)

J : ٍة َخیًرا َیَرهُ  َفَمن َیعَمل ِمثقاَل َذرَّ
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9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

          .....................................................

J : Al Baqarah : 112

             
 

10. S : Ibnu Taimiyah selain disebut sebagai salah seorang  HUJJATUL ISLAM, juga
disebut MUJADDID AL UMMAH AL ISLAMIYAH (Pembaharu Umat Islam). Kenapa
disebut demikian ? Jelaskan !

J : Karena Ibnu Taimiyah sangat gigih dan teguh memegang serta membela prinsip
kesucian ajaran Islam dari Syirik, Khurafat, Tahayul dan Bid’ah, sehingga harus
berhadapan dengan Pengadilan dan mengakhiri hidupnya di penjara. (EI. II. Hal.
129)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 61
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Al Quran sangat menekankan perlunya menjaga privasi (kekuasaan atau

kebebasan pribadi) dalam bernegara dan berinteraksi dalam keseharian,

sehingga dilarang memasuki rumah sebelum meminta izin dan memberi salam

kepada penghuninya.  Bacakan ayat tersebut.

J : QS. An Nur : 27

                    
    

2. S : Rela dan merasa cukup atas pemberian Allah adalah harta yang tidak pernah
akan sirna. Sifat apakah bagi  seseorang yang rela dengan apa yang diberikan
Allah padanya, sebutkan ?

J : Qona’ah

3. S : Dalam menjalankan ibadah wajib atau sunnah terdapat asas utama yang wajib
dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apa istilah fikih untuk hal tersebut?

J : Rukun

4. S : Seluruh ayat Al-Qur’an berstatus qath’iy al-wurud, sementara hadis berstatus
zhanniy al-wurud, kecuali satu jenis hadis. Jenis hadis manakah yang berstatus
qath’iy al-wurud?

J : Hadis Mutawatir

5. S : Sebutkan huruf Izhar Adna (إظھار أدنى) !

J : Huruf Ghain (غ) dan Kha’ (خ).
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                     
            

J : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. (Al-Ma’idah ayat 8)

7. S :

إليها ؟ صلى اهللا عليه وسلمما اسم املدينة النورة قبل هجرة النيب 
J :

يثرب

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
So whoever does an atom’s weight of evil will see it (99: 8)

J : ا َیَرهُ  ٍة َشّرً َوَمن َیعَمل ِمثقاَل َذرَّ
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

           ......................................................

J : Al Baqarah : 168

                   
 

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

J : Kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kami
tidak akan mendurhakai nabi Muhammad SAW. Kami tidak akan berzina,
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mencuri dan membunuh anak-anak kami serta tidak akan fitnah memfitnah,
(SKI  I  A. Syalabi hal. 105)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 62
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Menghemat sumber-sumber energi merupakan kewajiban kita bersama, karena
bukan hanya milik kita tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Orang
yang tidak mematikan lampu dan alat elektronik pada saat tak digunakan
termasuk mubazir. Bacakan potongan ayat yang melarang manusia berbuat
tabzir!

J : Al-Isra’: 26-27

........................                
     

2. S : Apa nama lain dari malaikat Malik?

J : Malaikat Jabaniyah

3. S : Di dalam Ilmu Fikih ada 5 kategori hukum, sebutkan!

J : 1. Mubah, 2. Sunat, 3. Wajib, 4. Makruh, 5. Haram.

4. S : Dalam Bahasa Indonesia terdapat kata yang memiliki makna lebih dari satu.
Dalam Bahasa Arab Al-Qur’an pun demikian. Apa istilah yang digunakan untuk
menunjuk pada lafaz yang memiliki makna ganda tersebut?

J : Musytarak

5. S : Sebutkan huruf Ikhfa Ausath (إخفاء أوسط) !

J : Selain huruf Ikhfa’ A’la dan Adna, yaitu 15 huruf :

ش- ج  –ث –ذ  –ص 
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ظ- ض  - ف  - ز  -س  

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

            
     

J : Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah[449], saaibah[450],
washiilah[451] dan haam[452]. akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat
kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (At Taubah :
103)

7. S :

ة اململكة العربية السعودية ؟ما عاصم
J :

الرياض

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
It is they who are the best of creatures (98: 7)

J : أُوٰلِئَك ُھم َخیُر الَبِریَّةِ 
9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

    ................................................................................

J : Al Baqarah : 59

            
      

10. S : 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 ?
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J : Bahwa orang-orang Yastrib akan menjaga Rasulullah SAW sebagaimana
mereka menjaga keluarga dan anak-anak mereka sendiri (SKI I A. Syalabi, hal.
107)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 63
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Pemerintah Indonesia melarang perjudian dalam semua bentuknya. Hal ini
sejalan dengan firman Allah bahwa minuman keras, judi, berkurban untuk
berhala, mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dari
setan. Bacakan potongan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut

J : Al-Maidah: 90

                 
       

2. S : Sebutkan dalil al Qur'an bahwa Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi
Daud!

J : Q.S. Al Isra' : 55

      

3. S : Di dalam pekerjaan sholat ada yang disebut dengan Sunnah Haiah. Berikan
contoh sunnah haiah?

J : Gerakan anggota tubuh yang sunnat dilakukan di dalam sholat.

Contohnya :  1) Mengangkat kedua tangan ketika bertakbir
2) Takbir intiqal
3) Mengangkat kedua tangan ketika bangun dari takhiyat awal
4) Salam (menengok ke kiri)

4. S : Ulama ini meskipun berasal dari Spanyol ia menulis banyak kitab dalam Bahasa
Arab seperti al-Muwafaqat, al-I’tisham, dll. Salah satu karyanya yang sangat
populer berupa sebuah kitab yang memuat nazham atau syair-syair tentang
qiraat tujuh. Siapakah dia?

J : Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi al-Andalusi (atau, al-Syathibisaja).
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5. S : Sebutkan huruf Izhar Ausath (إظھر أوسط) !

J : Huruf ‘Ain (ع) dan Ha (ھـ)

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                  
         

J : Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah[102].
Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak
ada dosa baginya[103] mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa
yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya
Allah Maha Mensyukuri[104] kebaikan lagi Maha mengetahui. (Al Baqarah :158)

7. S :

ما عاصمة اململكة األردنية اهلامشية ؟
J :

عمان

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
Allah is pleased with them, and they are pleased with Him (98: 8)

J : ُ َعنُھم َوَرضوا َعنھُ  َرِضَي هللاَّ

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

        .....................

J : Al Baqarah : 63

                 
 

10. S : Suksesnya perjalanan nabi SAW hijrah ke Madinah selain karena pertolongan
Allah, juga karena kecerdasan beliau dalam melakukan perjalanan. Coba
jelaskan hal dimaksud !
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J : Karena Rasulullah SAW tidak langsung ke Madinah melainkan bersembunyi
beberapa hari di Gua Tsur, dan selanjutnya beliau tidak menempuh jalan yang
biasa ditempuh orang dari Makkah ke Madinah (SKI  I  A. Syalabi hal. 115)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 64
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Setiap individu Muslim wajib menaati Allah dan Rasul-Nya serta pemegang
urusan/kekuasaan. Bacakan potongan ayat yang menegaskan hal itu!

J : Al-Nisa’: 59

           ...........................

2. S : Sebutkan dalil al Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menurunkan kitab Injil
kepada Nabi Isa

J : Q.S. Al Maidah : 46

                         

3. S : Hal-hal sunnah dalam sholat  apabila lupa dikerjakan, diganti dengan sujud
sahwi. Disebut sunnah apa?

J : Sunnah Ab’adh

4. S : Ada berapa jumlah huruf hijaiyah yang terdapat di awal beberapa surah
(fawaatih al-suwar) jika dihitung tanpa pengulangan?

J : 14

5. S : Apakah nama lain untuk madd Ashli? Berikan contoh !

J : Madd Thabi’i, seperti : َقاَل 
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6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                      


J : di antara (ayat-ayat) tanda-tanda-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan
makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. dan Dia
Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya.
(Al Mukmin : 168)

7. S :

يف أي بلد تقع مدينة الدار البيضاء ؟ 
J :

يف املغرب

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
It is peaceful until the rising of the dawn (97: 5)

J : َسالٌم ِھَي َحّتٰى َمطَلِع الَفجرِ 

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

       ..........................................................

J : Al Baqarah : 48
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10. S : Sesampainya di Madinah nabi SAW meletakkan 4 dasar masyarakat Islam.
Sebutkan 4 dasar masyarakat Islam dimaksud !

J : (1) Mendirikan Masjid, (2) Mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, (3)
Membuat perjanjian saling membantu antara sesama muslim dan non muslim,
(4) Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial.

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 65
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Begitu banyaknya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, tak
seorang pun warganegara mampu menghitung seluruhnya. Bacakan potongan
ayat yang menegaskan manusia tak mampu menghitung nikmat Allah.

J : Ibrahim: 34

                
 

2. S : Sebutkan dalil al Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menjaga dan
memelihara keaslian al Qur'an dari kepalsuan dan kepunahannya!

J : Al Hijr : 9

          

3. S : Sebutkan 2 hal sunnah dalam sholat yang apabila lupa dikerjakan bisa diganti
dengan sujud sahwi!

J : 1) Tasyahhud Awwal,

2) Duduk diwaktu Tasyahhud.
4. S : Disebut apakah ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk dan cara-cara

debat dan bantahan Al-Qur’an terhadap kelompok manusia yang tidak mau
menerima kebenaran dari Allah?

J : Ilmu Jidaal Al-Qur’an



Paket Regu Babak Penyisihan Musabaqah Fahmil Qur’an
MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

5. S : Berapa harakatkah istilah Qashr untuk hukum membaca madd!

J : 2 (dua) harakat !

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

               
J : dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan

Allah, (bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup[100],
tetapi kamu tidak menyadarinya. (Al Baqarah : 154)

7. S :

ربما ال تحب ھذا المكان  ،  لكنك ُمْضطَرٌّ للذھاب  إلیھ إذا أصابك َمَرٌض ، ال سیما إذا كان المرض 
ما ھذا المكان ؟.  شدیدا 

J :

مستشفى

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

                    
     .......

J : An Nisa : 1

O mankind! Be dutiful to your Lord, Who created you from a single person, and
from him He created his wife, and from them both He created many men and
women and fear Allâh

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

    ..............................................................................

J : Al Baqarah : 75
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10. S : Tahun ke-9 Hijrah dikenal dalam sejarah sebagai Amul Wufud. Jelaskan apa
maksudnya !

J : Amul Wufud maksudnya adalah Tahun Delegasi, yaitu datangnya Delegasi
bangsa Arab dari berbagai penjuru menghadap Rasulullah SAW untuk
mengucapkan Sumpah Setia kepada beliau (SKI  I  A. Syalabi,   hal. 216)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 66
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Nikmat Allah yang banyak itu tak mungkin diingkari oleh manusia karena begitu
nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah berulang-ulang bertanya:
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” Terdapat pada
surah yang manakah ayat yang maknanya baru saja dibacakan?

J : Surah al-Rahman

2. S : Sebutkan dalil al Qur'an yang menyatakan Nabi Muhammad adalah Nabi
terakhir!

J : Q.S. Al Ahzab : 40

                  

3. S : Kategori hukum yang jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan
tidak berdosa disebut sunnah. Apa istilah lain dari sunnat tersebut?

J : Mandub/Mustahab

4. S : Pada penghujung abad ke-10 Hijriyah sebuah kitab monumental tentang ‘Ulum
Al-Qur’an telah lahir, dikenal dengan “al-Itqaan fi ‘Ulum Al-Qur’an”. Siapakah
nama penulis kitab tersebut?

J : Jalaluddin al-Sayuthi (atau al-Sayuthi saja)

5. S : Berapa harakatkah istilah Thul/ Isyba’ untuk hukum membaca madd ?
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J : 6 (enam) harakat.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                     
  

J : dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita
gembira kepada orang-orang yang sabar. (Al Baqarah : 155)

7. S :

يف أي سنة كان فتح مكة ؟ 
J :

يف السنة الثامنة من اهلجرة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

             
J : Ali Imran : 200

O you who believe! Endure and be more patient, and guard your territory by
stationing army units permanently at the places from where the enemy can
attack you, and fear Allâh, so that you may be successful.

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

    ..............................................................................

J : Al Baqarah : 64
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10. S : 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 ?

J : Perjanjian Hudaibiyah dan inti isinya adalah menunda kedatangan Nabi SAW
bersama kaum muslimin ke Makkah pada tahun 7 Hijrah          (SN hal. 310)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 67
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. 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

     
2. S : Konsep ukhuwah Islamiyah dalam ajaran Islam bertujuan untuk meningkatkan

persaudaraan antar sesama muslim. Bacakan dalil al Qur’an yang menjelaskan
ukhuwah?

J : Q.S. Al Hujurat : 10

                  

3. S : Amaliyah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW tetapi tidak diwajibkan
mengerjakannya, disebut sunnat apa?

J : Sunnat Muakkad / Sunnah Muakkadah

4. S : Pada umumnya masyarakat Islam Indonesia hanya mengenal qiraat Hafash
sebagaimana dibaca sehari-hari di dalam maupun di luar salat. Dari imam
siapakah Hafash meriwayatkan bacaannya?

J : Imam ‘Ashim
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5. S : Berapa harakatkah istilah Tawassuth untuk hukum membaca madd?

J : 4 (empat) harakat.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

               

J : dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang
besar" (Luqman : 13)

7. S :

قائد كان فتح مصر ؟  على يد أي 
J :

على يد القائد عمرو بن العاص

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

                 
J : Ali Imran : 194

"Our Lord! Grant us what You promised unto us through Your Messengers and
disgrace us not on the Day of Resurrection, for You never break (Your)
Promise."

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

     ......................................................................

J : Al Baqarah : 68
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10. S : 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 ?

J : Nabi SAW melakukan pembersihan berhala-berhala di sekeliling Ka’bah (SN.
Hal. 372).

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 68
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Dalam pergaulan antarwarga, setiap individu harus mampu menahan marah dan
senang memberi maaf kepada orang lain, karena yang demikian itu termasuk
perbuatan orang-orang muhsinin. Bacakan potongan ayat yang menjelaskan
pentingnya menahan emosi marah dan senang memberi maaf kepada orang
lain!

J : Ali Imran: 134

               
   

2. S : Sebutkan hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa orang yang tidak
menepati janji termasuk orang munafik?

J : )متفق علیھ(ا اؤتمن خان ذا وعد اخلف واذب واكذا حدث ذآیة المنافق ثالث ا

3. S : Hal-hal yang hukumnya sunnat, yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah
SAW, disebut sunnah apa?

J : Sunnah Ghairu Muakkadah.
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4. S : Siapakah nama penulis kitab “Al-Burhan fi ‘Ulum Al-Qur’an” yang menjadi
rujukan tentang ilmu-ilmu Al-Qur’an sejak abad ke-8 hijriah?

J : Badruddin Muhammad ibn Abdillah al-Zarkasyi (atau, al-Zarkasyi saja)

5. S : Menurut garis besarnya makharijul huruf dibagi atas lima bagian, sebutkan !

J : - Halqi
- Syafatain
- Lisani
- Jaufi
- Khaisyumi

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                    
         

J : dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Luqman : 14)

7. S :

يف أيام أي خليفة كان فتح مصر ؟  
J :

يف أيام اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب  

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

        
J : Ali Imran : 189

And to Allâh belongs the dominion of the heavens and the earth, and Allâh has
power over all things.

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :
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      .......................................................................

J : Al Baqarah : 81

                 

10. S : Khalifah Umar bin Khottob adalah yang pertama kali membentuk tim untuk memilih
Khalifah sesudah Umar bin Khottob. Apa nama tim dimaksud ? dan sebutkan 3
orang anggotanya !

J : AHLI SYURO dengan anggota : Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tholhah bin
Ubadillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Maqqas dan Abdur Rohman bin ‘Auf
(SN. hal. 485)

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 69
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Berdakwah di jalan Allah haruslah dengan cara-cara yang baik, tidak dengan
paksaan, tekanan, dan kekerasan. Bahkan, mendebat pun harus dengan cara-
cara yang baik dan santun. Bacakan ayat yang menjelaskan tentang perintah
berdakwah dengan cara-cara yang bijak.

J : Al-Nahl: 125

                        
          

2. S : Ta'awun berarti tolong menolong. Bacakan dalil al Qur'an yang menjelaskan
ta'awun?

J :

              
3. S : Hal-hal yang tidak jelas atau kurang jelas ketetapan hukumnya, apakah halal

atau haram, disebut apa?

J : Syubhat.
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4. S : Mengapa alif pada akhir sejumlah kata, seperti َحى "َوالضُّ ”, ditulis seperti huruf ‘ya’
atau sering juga disebut dengan alif bengkok?

J : Untuk mengakomodasi qiraat yang membacanya imalah.

5. S : Apakah yang dimaksud dengan Waqaf Tam?

J : Waqaf Tam ialah berhenti pada kata yang telah sempurna artinya, tidak ada
kaitannya dengan kalimat sesudahnya baik mengenai lafal maupun segi arti.

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

          
             
   

J : (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang
menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh
rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.
dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.
Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan
bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.
(Al Baqarah : 197)

7. S :

من املتنبئ الذي قاتله أبو بكر الصديق ؟ 
J :

مسيلمة الكذاب

8. S : Please read the Ayat which is the meaning
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J : Ali Imran : 102

O you who believe! Fear Allâh as He should be feared. Obey Him, be thankful to
Him, and remember Him always, and die not except in a state of Islâm with
complete submission to Allâh.

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

              ..............................

J : Al Baqarah : 60

                 
            

 

10. S : Pada masa Khalifah Ustman dilakukan pembukuan Al-Qur’an. Sebutkan nama
ketua dan anggota panitia pembukuan Al-Qur’an dimaksud !

J : Zaid binTsabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair dan Abdur Rohman bin ‘Auf
sebagai anggota (EI V  hal. 130).
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 70
SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN

1. S : Setiap warganegara wajib mengedepankan kebenaran, karena pasti kebenaran
akan mengalahkan kebathilan. Bacakan ayat yang menjelaskan bahwa apabila
kebenaran ditegakkan maka kebatilan akan lenyap!

J : Al-Isra’:  81

               
2. S : Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban umat Islam.

Bacakan hadits yang berkenaan dengan hal dimaksud.

J :

ْرهُ ِبَیِدِه َفِاْن لَْم َیْسَتِطْع َفِبلَِساِنِھ َفِاْن لَْم َیْسَتِطْع َفِبَقْلبِ  َفَذالَِك اَْضَعُف ْاالِْیَمانِ ھِ َمْن َراَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُیَغیِّ

3. S : Dalam hukum Islam, para pihak yang sedang mengadakan transaksi, boleh
memilih apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan. Hal ini disebut
apa?
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J : Khiyar

4. S : Apa yang membedakan antara Al-Qur’an dengan Hadis Qudsi, padahal dua-
duanya firman Allah?

J : Al-Qur’an: lafaz dan maknanya bersumber dari Allah, sedangkan Hadis Qudsi:
makna (substansi)-nya dari Allah, redaksi (lafaz)-nya dari Nabi Muhammad.

5. S : Sebutkan huruf Ithbaq !

J : 4 (empat) huruf, yaitu :

- shad (ص)
- dhad (ض)
- tha’ (ط)
- zha (ظ)

6. S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik

                
   

J : apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal.
dan Sesungguhnya Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang
sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
(An Nahl : 96)

7. S :

هجرة املسلمني قبل اهلجرة إىل املدينة ؟  إىل أي بلد كانت 

J :

إىل احلبشة

8. S : Please read the Ayat which is the meaning

       ........................

J : Ali Imran : 144
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Muhammad (SAW) is no more than a Messenger and indeed (many)
Messengers have passed away before him….

9. S : Sempurnakan ayat berikut ini :

       ......................................................................

J : Al Baqarah : 92

              

10. S : Dalam sejarah Islam ada istilah HUJJATUL ISLAM  atau Pembela Islam. Jelaskan
maksud dari istilah itu dan sebutkan 1 orang yang terkenal sebagai HUJJATUL
ISLAM !

J : HUJJATUL ISLAM adalah para ulama yang berjasa mempertahankan kebenaran
dan kemurnian ajaran-ajaran Islam berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan
argumentasi yang kuat dan tepat. Salah seorang sebagai HUJJATUL ISLAM
adalah Imam Al-Ghazali (EI. II. Hal. 128)
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 81
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Al Qur’an mengungkap bahwa berpindah ( Transmigrasi ) bukanlah
halangan, justru dapat meningkatkan taraf kehidupan karena Allah
menciptakan bumidemikian luas.

Bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut :

Jawab :             
                
          

              
             
   ( QS An-Nisa 97 dan 100)

2. Soal : Siapa pengarang Tafsir Fi Zhilalil Qur’an ?

Jawab : Sayid Qutub

3. Soal : Segala bentuk ibadah yang diperintahkan Allah bermuara kepada
pembinaan akhlak yang mulia. Seperti ibadah shalat, jika
dilaksanakan dengan benar menghindarkan pelakunya dari
perbuatan keji dan mungkar. Sebutkan bunyi ayat yang dimaksud !

Jawab :            
                

Al-‘Ankabut : 45



Paket Soal Regu Babak Penyisihan MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

            
  

Surat At Taubah, (9), 103

Jawab : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

5. Soal : Sebutkan sumber-sumber hukum di dalam Islam menurut Jumhur
Ushuliyin minimal 4 macam secara berurut! (P)

Jawab : - Al-Qur’an
- Sunnah Nabi (Hadits)
- Ijma’ (Ulama)
- Qiyas (Analogi)

6. Soal : ؟ تبوك غزوة ذكر جاء سورة أي

Jawab : ة. ٣٨: التو

                
                      
  

7. Soal : As A Prophet that has a Critical and Rational Thought, Prophet Musa

receives a wahyu from Allah SWT that he has to study with someone

who got the knowledge from Allah SWT.

Jawab : Khidhir AS

8. Soal : Apa yang disebut Mad Lazim Kilmi Mutsaqqal, berikan contohnya !

Jawab : Apabila ada Mad Thabi’i bertemu tasydid dalam satu kata (kalimah),
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seperti : الحــــاقة –الضــالین 

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

       ................................

Jawab :              
          

Al Baqarah : 68

10. Soal : Siapakah nama sahabat yang terkenal sangat pemberani dan
sekaligus sebagai mertua Rasulullah Saw?

Jawab : Umar bin Khaththab
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 82
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : 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.

Bacakan ayatnya!

Jawab :                   
              

              
  

(QS. Al-Hujurat : 11)

2. Soal : Siapa pengarang Tafsir Al – Kasysyaf ?

Jawab : Al – Zamakhsyari

3. Soal : Perbuatan dosa macam apapun yang dilakukan seseorang dapat
diampuni oleh Allah SWT, jika Ia menghendaki. Tetapi dosa
perbuatan menyekutukan Allah yang dibawa mati seseorang,
dosanya tidak diampuni. Sebutkan bunyi ayat yang dimaksud.

Jawab :              
    
              
   

An-Nisa 48 dan 116
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

           
        

Surat Al Anfal, (8), 24

Jawab : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan
Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi
kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah
membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-
Nyalah kamu akan dikumpulkan.

5. Soal : Anda diminta menyebutkan 5 hal yang dilarang bagi orang yang
junub!

Jawab : 1. Shalat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh/Membawa Al-Qur’an,

4. Membaca Al-Qur’an, 5. Berhenti/Tinggal di masjid

6. Soal : ؟ السالم عليھ نوح سفينة عليھ رست الذي بل ا اسم و ما
Jawab : ودي .ا

               
         

7. Soal : As revealed in the Qur-an, there is a Prophet expert of economics in

Egypt. What is the name of that Prophet?

Jawab : Prophet Yusuf AS

8. Soal : Dalam Ilmu Tajwid kita mengenal istilah Idgham Mitsli, coba jelaskan
apa maksudnya dan berikan contohnya !

Jawab : Apabila ada 2 huruf yang sama makhraj dan sifat bertemu, yang
pertama sukun dan yang ke-2 berharakat.



Paket Soal Regu Babak Penyisihan MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

Contoh : وقد دخــلوا-اضـرب بعصــاك 

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

       .......................................

Jawab :                                
                  

Al Baqarah : 76

10. Soal : Sebutkan gelar yang diberikan Rasulullah kepada Umar bin Khathab!

Jawab : Al-Faruq/pemisah
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 83
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Seorang ilmuwan yang hakiki akan membentuk kekuatan fikir dan
zikir secara seimbang. Dengan potensi akal fikiran yang digunakan
untuk meneliti fenomena kejadian alam serta perjalanan waktu
malam dan siang, akan sampai pada bukti dan keyakinan akan
keberadaan dan kekuasaan Allah. Sehingga akidahnya menjadi
kokoh dan ia akan selalu ingat Allah kapan dan dimana saja.

Bacakan ayat Al qur’an yang menyatakan hal tersebut!

Jawab :               
           

               
   (QS. Ali Imran : 190 – 191)

2. Soal : Siapa pengarang Tafsir Ruhul Ma’ani ?

Jawab : Al – Alusi

3. Soal : Dalam al-Qur’an digambarkan bahwa Rasulullah berakhlaq lemah
lembut, tidak bersikap keras dan kasar. Andaikan beliau bersikap
kasar, tentu umat akan menjauhinya. Sebutkan bunyi ayat yang
menggambarkan akhlak Rasulullah tersebut.

Jawab :              
                  
      Ali Imran : 159
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

              
      

Surat Al Anfal, (8), 2

Jawab : Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila
disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan
ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya
kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.

5. Soal : Bacakan sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang
menyatakan bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada shalat
sendirian.

Jawab : وعشرین درجةصالةالجما عة افضل من صالة الفذ بسبع
رواه البخارى ومسلم

6. Soal : ؟ برسالتھ ن واملؤمن م مر بن ع أنصار م من

Jawab : ون  وار ..ا

          
              

7. Soal : As revealed in the Qur-an, there is a Surah named AL Mumtahanah.

What is the meaning of Al Mumtahanah?

Jawab : Al Mumtahinah means the woman who is examined

8. Soal : Apa yang disebut Idgham Mutaqaribain, berikan contohnya !

Jawab : Idgham Mutaqaribain yaitu apabila ada 2 huruf yang berdekatan
makhraj dan sifatnya bertemu, yang pertama sukun dan ke-2
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berharakat. Contoh : قـل رب

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

        ......................................

Jawab :                      
                    

Al Baqarah : 79

10. Soal : Karena keberaniannya Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq kepada
Umar Khathab. Apa gelar yang diberikan kepada Umar bin Khathab
karena ia dikenal adil dan bijaksana selama menjadi khalifah ?

Jawab : Amirul Mu’minin
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 84
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Kekayaan yang ada pada seorang mukmin akan membuatnya
memperoleh keuntungan besar, karena dengan kekayaannya itu ia
dapat menyumbangkan untuk keperluan di jalan Allah.
Diumpamakan pahala yang akan diperoleh seperti sebuah biji,
tumbuh menjadi pohon dengan tujuh tangkai, setiap tangkai
berbuah seratus. Demikian salah satu ajaran al Qur’an.

Bacakan ayatnya!

Jawab :            
            

(QS. Al-Baqarah : 261)

2. Soal : Siapa pengarang Tafsir Fathul Qadir ?

Jawab : Imam Al – Syaukani

3. Soal : Khianat merupakan perbuatan tercela, dan merupakan salah satu
sifat orang munafik. Oleh karena itu Allah melarang setiap mu’min
mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya.
Sebutkan bunyi ayat yang mengungkapkan hal tersebut.

Jawab :                           
Al-Anfal : 27
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                     
 

Surat Hud, (11), 6

Jawab : dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah
yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam
binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam
kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

5. Soal : Sebutkan tujuan zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 103! (P)

                 
      

Jawab : 1. Membersihkan harta

2. Membesihkan jiwa dari sifat-sifat kikir.

3. Mempererat silaturahim

4. Menciptakan ketentraman

6. Soal : ؟ ن دت ا ف ال السورة ما

Jawab : ..ا

               
   

7. Soal : Somebody is traveling for Tourism. Can he do his praying with Jama’

and Qashar.

Jawab : He can do his sholat with Jama’ or Qashar because he is traveling.
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8. Soal : Apa yang disebut Idgham Mutajanisain, berikan contohnya !

Jawab : Idgham Mutajanisain yaitu apabila ada 2 huruf yang sama makhraj
dan berbeda sifatnya bertemu, yang pertama sukun dan ke-2
berharakat. Contoh : اركب معــنا-ودت طــائفة  –قد تبــین 

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

        ...................................

Jawab :              
                  
   

Al Baqarah : 120

10. Soal : Nabi Muhammad SAW lahir di Kota Makkah dalam keadaan yatim.
Siapa yang memberikan Nama “Muhammad” kepada Nabi Akhir
Zaman tersebut?

Jawab : Abdul Muthalib
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 85
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Di antara sunnatullah adalah diciptakannya kehidupan yang
berpasang-pasangan. Manusia diciptakan Allah laki-laki dan
perempuan sebagai pasangan agar membangun kehidupan yang
tenteram atas dasar kasih sayang.

Bacakan ayat Al Qur’an yang menyatakan hal tersebut!

Jawab :                  
            

(QS. Ar-Rum : 21)

2. Soal : Siapa pengarang Tafsir Al – Jalalaini ?

Jawab : Syekh Jalaluddin Al – Mahalli dan Jalaluddin Al – Suyuthi

3. Soal : Al-Qur’an menegaskan bahwa orang-orang mu’min agar tetap
beriman kepada Allah, rasul, al-Qur’an dan kitab-kitab yang
diturunkan sebelumnya. Oleh karena itu siapa yang kafir kepada
Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul dan hari kiamat,
termasuk kategori orang yang sangat sesat. Sebutkan bunyi ayat
yang menjelaskan hal tersebut.

Jawab :                  
               
       An-Nisa : 136
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                
  

Surat Ibrahim, (14), 7

Jawab : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka
Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

5. Soal : Ada 6 hal yang dapat membatalkan puasa, anda diminta
menyebutkan 4 hal yang membatalkan puasa. (P)

Jawab : 1. Makan atau minum disengaja

2. Muntah dengan disengaja

3. Bersetubuh

4. Keluar haidh atau nifas

5. Gila

6. Keluar mani dengan sengaja.

6. Soal : بيوتكمتجعلواال ":وسلمعليھهللاصهللارسول قال:أكمل

الشيطانإنمقابر 

تمنيفر  ؟"......سورةفيھيقرأالذيالب

Jawab : البقرة

7. Soal : Amongst the Story of Prophets in the Qur-an, there is a Qoum well-

known for their cheating on the trading and reduced the weighes,

State the name of the Qoum and the name of Prophet in that era.

Jawab : Qoum Madyan, Prophet Syu’aib
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8. Soal : Apa yang dimaksud dengan Ilmu Tajwid ?

Jawab : Ilmu Tajwid : Ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca al-
Qur’an dengan baik, baik dari segi sifat pengucapan huruf,
makhrajnya, hukum-hukumnya dan cara waqaf.

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

     ...............................

Jawab :              
           

Al Baqarah : 158

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

Jawab : Suhail Ibnu Ammar.
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 86
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa kita harus menjaga
persatuan dan kesatuan  Al-Qur’an mengajarkan kita agar tidak
bercerai berai  mengalami disintegrasi dan saling bermusuhan karna
hal itu akn melemahkan kekuatan dan wibawa serta mengakibatkan
kegagalan. Bacakan ayat yang dimaksud!

Jawab :               
  

               
              
                

( QS. Al-Anfal. 46 / Ali  Imran. 112 )

2. Soal : Siapa pengarang Tafsir Al - Manar ?

Jawab : Syeikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha

3. Soal : Dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memelihara etika
pergaulan, antara lain sikap berjalan harus wajar dan dalam
berbicarapun harus dengan suara yang wajar pula. Sebutkan bunyi
ayat al-Qur’an yang menjelaskan hal tersebut.

Jawab :           
  

Luqman : 19



Paket Soal Regu Babak Penyisihan MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

            
       

Surat Al Isra’, (17), 9

Jawab : Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan)
yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang
Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada
pahala yang besar,

5. Soal : Shiyam (puasa) itu wajib bagi setiap muslim yang baligh dan
berakal, namun ada beberapa kelompok orang yang diberi rukhsoh
untuk tidak melakukan puasa, tetapi kepada mereka diwajibkan
fidyah atau qadha, siapa mereka itu? (P)

Jawab : 1. Orang sakit

2. Orang yang dalam perjalanan

3. Orang tua yang sudah lemah

4. Orang hamil dan atau orang yang sedang menyusui anak.

6. Soal : ؟ جالوت قتل الذي الن و من

Jawab : السالم-داوود عليھ

             
               

          
7. Soal : If we see the Actors. Free Sex are grouped into two clusters;

Muhshan and Ghairu Muhshan. What is the meaning of Ghairu

Muhshan?.
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Jawab : Ghairu Muhshan is an act of Free Sex committed by Un-Married
Person

8. Soal : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf halaq harus
dibaca Izh-har dan bagaimana cara membacanya ?

Jawab : Karena jauhnya makhraj antara nun sukun dan tanwin dengan
makhrajnya huruf halaq. Cara membacanya nun sukun dan tanwin
dibaca dengan jelas.

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

    ...............................

Jawab :                   
       

Al Baqarah : 173

10. Soal : Apa nama lain dari Kota Madinah selain Yatsrib dan Madinatul
Munawwaroh?

Jawab : Madinatun Nabi
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 87
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : 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-Quran yang mengungkap hal tersebut :

Jawab :                
                      
          

( QS. An-Nur. 21 )

2. Soal : Kitab tafsir Tarjuman Al – Mustafid adalah karya putra Aceh
Darussalam. Siapakah namanya ?

Jawab : Abdul Rauf Al Sinkili

3. Soal : Dalam hidup bermasyarakat setiap orang mu’min harus menjaga tata
pergaulan dengan baik. Oleh karena itu, jika kita mendapat
penghormatan dari orang lain, maka hendaklah kita balas dengan
yang lebih baik, atau paling tidak kita berikan balasan yang sepadan.
Sebutkan bunyi ayat yang menegaskan hal tersebut.

Jawab :                  
  

An-Nisa : 86
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

               
Surat Al Ahzab (33) : 48

Jawab : Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-
orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan
bertawakkallah kepada Allah. dan cukuplah Allah sebagai Pelindung.

5. Soal : Ibadah Haji diwajibkan pada tahun ke 6 Hijriyah tapi Rasulullah
baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke 10 Hijriyah. Coba
anda bacakan firman Allah tentang wajibnya ibadah haji. (P)

Jawab :
..........................         

        
Ali Imran : 97

6. Soal : ؟ مدين إ عث الذي الن و من
Jawab : السالم عليھ ..شعيب

7. Soal : Who was the son of Prophet Zakaria that becomes a Prophet too?

Jawab : Prophet Yahya

8. Soal : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf ya, nun, mim,
waw harus dibaca Idgham bi ghunnah dan bagaimana cara
membacanya ?

Jawab : Karena keserupaan sifat nun sukun dan tanwin dengan sifat ya, mim,
nun, waw . Cara membacanya nun sukun dan tanwin dimasukkan
pada huruf sesudahnya disertai dengung.
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

      ..................................

Jawab :              
               
        

Al Baqarah : 285

10. Soal : Sebutkan  nama lain Ka’bah, selain Baitullah!

Jawab : Jawab: Baitul ‘Atiq
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 88
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : 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 Al Qur’an yang menyatakan hal tersebut!

Jawab :                   
          

(QS. Yusuf : 87)

2. Soal : Do’a Nabi Muhammad SAW yang berbunyi
اللھم فقھھ فى الدین وعلمھ فى  التأویل

Ditujukan secara khusus kepada siapa ?

Jawab : Ibnu Abbas (Sahabat Rasulullah)

3. Soal : Setiap muslim dalam hidup bermasyarakat wajib memelihara
suasana kehidupan yang tentram dan harmonis di antara sesama
anggota masyarakat. Oleh karena itu kita dilarang saling mengolok-
olok satu sama lain, saling mencela dan memaki. Sebutkan bunyi
ayat yang menjelaskan hal tersebut.

Jawab :                   
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Al-Hujurat : 11

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

        
Surat  Fathir (35) : 4

Jawab : Dan jika mereka mendustakan kamu (sesudah kamu beri peringatan)
Maka sungguh telah didustakan pula Rasul-rasul sebelum kamu. dan
hanya kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.

5. Soal : Dalam ibadah haji dikenal miqat zamani dan miqat makani, coba
anda jelaskan tentang kedua miqat tadi!

Jawab : Miqat zamani adalah waktu untuk melakukan ibadah haji yaitu bulan
syawal, dzulqoidah dan dzulhijah. Sedangkan miqat makani adalah
tempat untuk memulai berihram bagi jamaah haji, berdasarkan dari
arah mana mereka datang.

6. Soal : ال حادثةمن ا ع هللا ر شة عا مع عليھ ى املف ي ا

؟ فك
Jawab : معطل بن صفوان

7. Soal : What is the term of wealth got during the War leaved by the Enemy?

Jawab : Ghanimah

8. Soal : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf lam dan ra
harus dibaca Idgham bila ghunnah dan bagaimana cara
membacanya ?

Jawab : Karena kedekatan makhraj dan keserupaan sifat nun sukun dan
tanwin dengan sifat lam dan ra. Dibaca tanpa dengung karena untuk
memperingan (takhfif). Cara membacanya nun sukun dan tanwin
dimasukkan pada huruf sesudahnya dengan tanpa dengung.

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

    ................................
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Jawab :                         
                

Ali Imran : 185

10. Soal : Sebutkan nama berhala terpenting sesembahan bangsa Arab yang
terbuat dari akik berwarna merah!

Jawab : Hubal
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 89
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang menderita pada
umumnya harus menjadi perhatian negara dan kita semua. Al-
Qur’an menyebut pendusta agama orang yang mengabaikan anak
yatim dan menolak memberi makan fakir miskin. Bacakan ayat
tentang hal tersebut?

Jawab :         
     

Al-Ma’un: 1-3

2. Soal : Siapakah diantara Sahabat Nabi yang paling bagus suaranya dalam
membaca Al-Qur’an ?

Jawab : Abu Musa Al Asyari

3. Soal : Setiap mu’min harus dapat berlaku adil dalam segala situasi, baik
terhadap kawan atau lawan. Rasa keadilan harus dapat mengatasi
hawa nafsu, kepentingan pribadi, dan rasa kasih sayang atau rasa
benci. Oleh karena itu Allah menegaskan perlunya bersikap adil,
karena keadilan merupakan jalan terdekat kepada taqwa. Sebutkan
bunyi ayat al-qur’an yang sesuai dengan pernyataan tersebut.

Jawab :               
              
  Al-Maidah : 8



Paket Soal Regu Babak Penyisihan MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                
  

Surat Yasin (36) : 65

Jawab : Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami
tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa
yang dahulu mereka usahakan.

5. Soal : Di dalam ibadah haji ada istilah nafar awal dan rafar tsani. Coba
anda jelaskan apa yang disebut nafar awal dan nafar tsani?

Jawab : Nafar awal yaitu jamaah haji yang mabit (nginap) di mina selama 2
hari kemudian meninggalkan mina setelah melontar jumrah sebelum
terbenam matahari sedangkan nafar tsani adalah jemaah haji yang
mabit/nginap di mina selama tiga malam. (tanggal 11, 12 dan 13
dzul Hijjah).

6. Soal : ؟ وحرقھ دمھ وسلم عليھ هللا ص الرسول حكم الذي د امل و ما
Jawab : الضرار

7. Soal : In the Holy Qur-an, there is the Surah telling much about Prophet

Suleiman AS cimunicating with the ants, What is the name of that

Surah?

Jawab : Surah An-Naml

8. Soal : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf ba harus dibaca
Iqlab dan bagaimana cara membacanya ?

Jawab : Karena kesulitan membunyikan nun  sukun dan tanwin dengan jelas
kemudian menutup bibir atau mengidghamkannya. Maka dibunykan
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dengan ikhfa  dan merubah ba menjadi mim karena makhrajnya
sama. Cara membaca nun sukun dan tanwin  diubah menjadi mim
disertai ikhfa dan dengung.

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

   .......................................

Jawab :             
   

Al Baqarah : 14

10. Soal : Salah seorang pembesar Quraysy yang sangat kejam memusuhi
Rasulullah adalah Abu Lahab. Dalam Al-Qur’an surat apa hal ini
diabadikan?

Jawab : QS. Al-Lahab/Al-Masad
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 90
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Negara demokrasi selalu mengutamakan prinsip musyawarah.
Bacakan potongan ayat tentang perintah atau pentingnya untuk
selalu bermusyawarah dalam berbagai urusan!

Jawab :              
                  
      
             
   

Surah Ali Imran: 159; Asy-Syura: 38

2. Soal : Nishful Qur’an (pertengahan Al Qur’an) terdapat dalam surat apa dan
ayat berapa serta apa bunyi kata nya?

Jawab : Surat Al Kahfi ayat 19 والیتلطف

3. Soal : 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 bunyi
ayat dimaksud.

Jawab :                
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Al-Ahzab : 45-46

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                             
Surat Saba (34) : 34

Jawab : Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi
peringatanpun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri
itu berkata: "Sesungguhnya Kami mengingkari apa yang kamu diutus
untuk menyampaikannya".

5. Soal : Larangan bagi orang yang sedang ihram haji terbagi dua, ada
larangan khusus bagi laki-laki saja ada pula larangan khusus bagi
perempuan. Coba sebutkan 4 larangan yang berlaku bagi laki-laki
dan juga bagi perempuan!

Jawab : 1. Memakai wangi wangian

2. Menghilangkan rambut/mencabut rambut dari badan

3. Memotong kuku

4. Menikah atau menikahkan

5. Bersetubuh

6. Berburu

6. Soal : عا النجدين: ( قال ديناه ؟) و ية ذه بالنجدين املقصود ما

Jawab : الشر ق وطر ا ق طر

7. Soal : What is the meaning of Syirkah?

Jawab : Syirkah = An agreement between two or more people with the
investment amongst them having the business themselves.

8. Soal : Ada berapa hukum al (alif lam ta’rif, ال ), sebutkan.

Jawab : Ada 2 : Izh-har Qamariyah dan Idgham Syamsiyah.
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

      ..................................

Jawab :              
   

Al Baqarah : 23

10. Soal : Siapa nama anak adopsi Rasulullah yang dikawinkan dengan Zainab
binti Jahsh?

Jawab : Zaid bin Haritsah
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 91
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Negara Kesatuan Republik Indonesia  merupakan negara yang
mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah SWT yang luar biasa,
sebagai bangsa kita wajib mensyukuri apa yang telah kita peroleh
berupa  kemerdekaan, tanah air yang subur dan kekayaan alam
yang melimpah . Hal ini termaktub dalam  Al Qur’anul Karim.

Bacakan bunyi ayatnya!

Jawab :             
  

(QS. Ibrahim : 7)

2. Soal : Lafaz basmalah, selain terdapat pada Surah al-Fatihah (bagi yang
menganggapnya sebagai ayat pertama), juga terdapat dalam Surah
yang lain. Pada Surah apakah lafaz basmalah itu lengkap
disebutkan?

Jawab :          
An Naml : 30

3. Soal : Salah satu ajaran ahlak Islam ialah bersikap dan melaksanakan
keseimbangan dalam semua hal, antara lain dalam berinfaq,
karenanya dalam salah satu ayat, Allah melarang kita bersikap kikir.
Sebutkan bunyi ayat yang mengungkapkan hal itu ?

Jawab :                
 

Al-Israa : 29
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                   
                 
 

Surat An Nahl, (16), 14

Jawab : Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu
dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu
melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari
(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

5. Soal : Berapa ekor harus dikeluarkan zakatnya oleh orang yang memiliki
250 ekor kambing dan cukup haul?

Jawab : Tiga ekor

6. Soal : ن يعلت ا عد الصبح صالة املؤذن النوم: " يقول من خ "الصالة
؟ الصفة ذه اسم ما

Jawab : ب ..تثو

7. Soal : Halimah, whose father, brothers, and grand father are still alive, is

adopted as a daughter since she was a baby by her uncle. Who is

the right person As a Wali for the Marriage of Halimah?.

Jawab : Her Father

8. Soal : Terbagi berapakah huruf Qalqalah? Sebutkan!

Jawab : Qalqalah terbagi 2 : Qalqalah Qubro dan Shughro
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

      .........................................................

Jawab :              
 

Ali Imran : 200

10. Soal : Pada hari apa perjalanan hijrah Nabi SAW sampai di Madinah?

Jawab : Hari Jum’at.

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
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DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 92
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Salah satu yang merusak mentalitas generasi muda dinegara
Repuplik Indonesia ini adalah narkoba, termasuk perjudian dan
bebasnya mengkonsumsi minuman terlarang. Perbuatan
terlarang itu mengandung dosa besar lebih dari manfaatnya.

Bacakan ayat Al-Qur’an mengenai hal tersebut.

Jawab :              
                 
        

( QS. Al Baqarah : 219 )

2. Soal : Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, menjadi
pembeda antara yang haq dengan yang bathil, dan diturunkan
pertama kali di bulan Ramadhan sebagaimana dijelaskan sendiri oleh
Al-Qur’an. Bacakan ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an
diturunkan di bulan Ramadhan!

Jawab :             
  ………………………..

Al Baqarah : 185

3. Soal : Kegiatan da’wah tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan
agama Islam. Namun kegiatan harus dilaksanakan dengan bijaksana
dan menerapkan etika yang telah di gariskan oleh Allah, antara lain
tidak boleh mencaci sesembahan agama lain, sebab mereka akan
membalas mencaci Allah dengan melampui batas.
Sebutkan bunyi ayat yang mengungkapkan hal tersebut ?

Jawab :       …….

Al-An’am : 10

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :



Paket Soal Regu Babak Penyisihan MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

              
    

Surat Al Qashash, (28), 73

Jawab : Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang,
supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari
sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu
bersyukur kepada-Nya.

5. Soal : Salah satu wajib haji adalah melontar jumrah. Kapan tanggal dan
bulan pelaksanaan melontar jumrah itu wajib dilaksanakan?

Jawab : tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah

6. Soal : ؟ ن الرجل أو اليدين من سار ال قبل ن اليم غسل البدء س بما

Jawab : ..التيامن

7. Soal : Somebody is traveling for Tourism. Can he do his praying with Jama’

and Qashar.

Jawab : He can do his sholat with Jama’ or Qashar because he is traveling.

8. Soal : Sebutkan sifat-sifat huruf  Ra

Jawab : Tafkhim dan Tarqiq

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

    ................................................

Jawab :               
        Al Baqarah : 13

10. Soal : Pada tanggal dan bulan apa perjalanan hijrah Nabi SAW sampai di
kota Madinah?
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 93
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Pembangunan harus melibatkan partisifasi seluruh unsur dan
komponen masyarakat, baik kaum pria maupun wanita. Dalam Al-
Qur’an dinyatakan bahwa pria dan wanita beriman dan beramal
sholeh akan memperoleh balasannya, yaiti kehidupan yang lebih
baik dan pahala yang lebih baik. Coba bacakan ayat yang
menyatakan hal tersebut.

Jawab :               
               

( QS. An-Nahl : 97 )

2. Soal : Apabila seseorang mendengar bacaan Al-Qur’an ia harus diam dan
mendengarkan dengan khusyu’. Bacakan ayat yang memerintahkan
hal demikian!

Jawab :            
Al A’raf : 204

3. Soal : Setiap bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah bermuara pada
pembinaan akhlak. Seperti shalat, apabila dilaksanakan dengan
khusu’ akan menghindarkan pelakunya dari kekejian dan
kemungkaran.
Sebutkan bunyi ayat yang menegaskan hal itu !

Jawab :          
                 

Al-‘Ankabut : 45
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

          
           

Surat Ar Ruum, (30), 54

Jawab : Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah,
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu
menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu
lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang
dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha
Kuasa.

5. Soal : Sebutkan dua macam zakat hasil usaha kontemporer !

Jawab : 1. Zakat hasil usaha perkebunan/pertanian

2. Zakat hasil peternakan dan perikanan

6. Soal : ؟ العماد ذات إرم سكنھ انت الذي ان امل و ما

Jawab : حضرموت

7. Soal : If we see the Actors. Free Sex are grouped into two clusters;

Muhshan and Ghairu Muhshan. What is the meaning of Ghairu

Muhshan?.

Jawab : Ghairu Muhshan is an act of Free Sex committed by Un-Married

Person

8. Soal : Sebutkan huruf ISTITHOLAH!

Jawab : Huruf ض

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

        ......................

Jawab :             



Paket Soal Regu Babak Penyisihan MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

   Ali Imran : 190

10. Soal : Siapa nama istri Nabi Ibrahim yang menurunkan Nabi Muhammad
saw.?

Jawab : Siti Hajar
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 94
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Negara Kesatuan Republik Indonesia berazaskan  Pancasila dimana
setiap warga negara diwajibkan beragama dan tidak ada paksaan
untuk memeluk agama tertentu. Dalam al Qur’an telah dinyatakan
hal yang berkaitan dengan itu.
Bacakan ayatnya!

Jawab :        …………….
(QS. Al Baqarah : 256)

2. Soal : Allah swt menurunkan Al-Qur’an dan senantiasa memeliharanya,
sebagaimana dipahami dari Surah al-Hijr: 9. Bacakan ayat dimaksud!

Jawab :          
Al Hijr : 9

3. Soal : Inti pendidikan akhlaq adalah Tauhid, oleh karena itu setiap orang
tua harus memprioritaskan pendidikan untuk menjauhkan faham
dan perbuatan syirik kepada putra-putrinya, seperti yang
dinasehatkan oleh seorang tokoh bijaksana yang dikisahkan dalam
Al-Qur’an.
Sebutkan bunyi ayat tersebut !

Jawab :             


Luqman : 13
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

               
   

Surat Yunus, (10), 99

Jawab : Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang
yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak)
memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang
beriman semuanya ?

5. Soal : Berapakah nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan?

Jawab : 5 wasaq (930 liter)

6. Soal : ؟ النض ب ود نزلت ال السورة ما

Jawab : شر ا

7. Soal : When and how long have the Moslems to stay in Muzdalifah during
Hajj?

Jawab : The Night of 10 Dzulhijjah, or after midnight for sometime, or until
down

8. Soal : Sebutkan tiga buah huruf MAD?

Jawab : ا  و  ي

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

         ..................................

Jawab :                   
             
Al Baqarah : 22
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10. Soal : 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?

Jawab : Kota Quba
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 95
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : 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
menerima berita dari orang yang fasik maka kita harus mengwcek
kebenaran beritatersebut agar tidak tersesat dan menyesal. Bacakan
ayat Al – Qur’an yang menyatakan hal tersebut.

Jawab :                      
         

( QS. Al-Hujarat : 6 )

2. Soal : Apa nama lain dari Surah Bara’ah itu?

Jawab : At Taubah

3. Soal : Berbakti kepada ibu-bapak harus terus dilaksanakan sampai salah
satu atau keduanya mencapai usia lanjut dengan mengucapkan
perkataan yang baik.
Sebutkan bunyi ayat yang menegaskan perintah Allah tersebut! ?

Jawab :                    
                  
  

Al-Isra’ : 23
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

               
        

Surat Al Jatsiah, (45), 23

Jawab : Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya
dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan
meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan
memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka
mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

5. Soal : Jelaskan pengertian Ushul Fiqh menurut Jumhur Ulama!

Jawab : القواعد التى یتوصل بھا استنباط اال حكام من اال دلة

Ushul Fiqh adalah kaidah-kaidah yang menghubungkan penggalian
hukum dari dalil-dalilnya.

6. Soal : ُطوِر ِمْن َتْخُرُج َرًة َ َ َو عا قولھ املقصودة رة ال ما

؟ َناَء ْ َس

Jawab : ت الز ون رة

7. Soal : Among the wives of Prophet Muhammad SAW, two are hafidzhah.
State the names of them.

Jawab : Siti A’isyah RA and Ummu Salamah.

8. Soal : Apa yang dimaksud dengan Mad Aridh Lissukun, dan berapakah
kadar panjangnya?

Jawab : MAD ARIDH LISSUKUN : huruf mad terjadi dalam kata/kalimat
dengan mematikan huruf di depannya karena wakaf.

Kadar panjangnya : 4 harakat
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

     .........................................

Jawab :               
                  
      

Ali Imran : 159

10. Soal : Sahabat Nabi Ustman bin Affan menikahi dua orang putri Nabi saw.
Apa julukan yang diberikan kepada Usman bin Affan karena
peristiwa tersebut?

Jawab : Dzun Nuroin
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 96
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Tujuan pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya yang
serasi dan seimbang antara aspek fisik dan mental-spritual. Al-
Qur’an mengajarkan agar kita menuntut kebahagiaan akhirat tanpa
mengabaikan kepentingan dunia. Bacakan ayat Al-Qur’an yang
dimaksud.

Jawab :         
               
   ( QS. Al-Qashshas : 77 )

2. Soal : Apa istilah yang digunakan untuk ilmu yang membahas tentang
penulisan Al-Qur’an?

Jawab : Ilmu Rasam Utsmani

3. Soal : Perbuatan dosa macam apapun yang dilakukan seseorang bisa
diampuni oleh Allah, jika Ia menghendaki. Tapi dosa syirik yang
dibawa mati seseorang tidak akan diampuni oleh-Nya.
Sebutkan bunyi ayat yang menjelaskan hal itu ?

Jawab :              
    An-Nisa : 48

            
    An-Nisa : 116
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                  
          
  

Surat Luqman, (31), 34

Jawab : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan
tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan
mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang
dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya
besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana
Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.

5. Soal : Sebutkan jenis benda zakat berdasarkan firman Allah dalam surat Al
An’am ayat 141 واتوا حقھ یوم حصاده

Jawab : Buah-buahan / tanam-tanaman / biji-bijian (hasil bumi)

6. Soal : ؟ القرآن قلب ا عل يطلق ال السورة ما

س سورة

Jawab : عبد. د،ثابتبنزید. جكعب،بنأبي. بمسعود،بنهللاعبد.أ
.االشعريمسىأبو. و،عباسنبهللاعبد. ھـعمر،بنهللا

7. Soal : After the Assassination of Ali bin Abi Thalib RA, there was founded a
Dynasty called Umayyah. Who is the founder of this Dynasty?

Jawab : Mu’awwiyah bin Abu Sofyan

8. Soal : Apa yang dimaksud dengan MAD LIN?

Jawab : MAD LIN : Huruf Wau atau Ya mati yang terletak sesudah huruf
yang berharokat fathah.
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9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

  ...................................................

Jawab :                
            

        
Ali Imran : 110

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

Jawab : Salman al-Farisi
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 97
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : 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.

Jawab :                        
                       

( QS. Maryam : 75 )

2. Soal : Apa nama  dari surah Al-Qur’an yang permulaannya sebagai berikut:

           
Jawab : Surah al Mulk

3. Soal : Dalam berda’wah kita tidak boleh membedakan sikap kepada
siapapun yang dihadapi, sekalipun mereka berbeda dalam tingkatan
sosialnya. Hal ini dapat dipahami dari teguran Allah kepada Nabi
SAW atas sikap beliau dalam menghadapi tokoh Quraisy dan
seorang sahabat yang buta.
Sebutkan bunyi ayat yang mengandung ajaran etika da’wah seperti
itu ?

Jawab :             
Abasa : 1 – 3
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                   
       

Surat Al Qashash, (28), 71

Jawab : Katakanlah: "Terangkanlah kepadaKu, jika Allah menjadikan
untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah
Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang
kepadamu? Maka Apakah kamu tidak mendengar?"

5. Soal : Bacakan ayat Al Qur’an yang menerangkan hikmah diwajibkannya
zakat !

Jawab : خذمن أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھاوصل علیھم

6. Soal : ؟ القرآن عروس ا عل يطلق ال السورة ما

Jawab : الرحمن سورة

7. Soal : When was the first Holy Qur-an Revealed and where was in
happened?

Jawab : In the Month of Ramadhan and in the Cave of Hira’

8. Soal : Apa yang dimaksud dengan ISYMAM, dan berikan contoh!

Jawab : ISYMAM : menghimpun kedua bibir seperti sedang menyebut
huruf yang berharokat dhommah tanpa terdengar suara.

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

       ..................................
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Jawab :         
                 
     Al Baqarah : 165

10. Soal : Sebelum hijrah ke Madinah, ke kota mana Nabi saw melakukan
hijrah yang pertama kali?

Jawab : Ke kota Habasyah/Ethiopia



Paket Soal Regu Babak Penyisihan MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 98
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Banyak kerusakan dinegeri kita akibat dari perbuatan manusia. Oleh
karna itu Allah melarang mebuat kerusakan hal – hal yang sudah
baik. Bacakan ayat Al –Qur’an mengenai larangan merusak.

Jawab :              
    

(QS. Al-A’raf : 56 )

2. Soal : Al-Qur’an mempunyai banyak nama sesuai dengan fungsi dan
perannya, seperti Al-Zikr, Al-Syifa, Al-Kitab, dll. Apa nama Al-Qur’an
yang menunjukkan fungsinya sebagai pembeda antara yang haq
dengan yang bathil?

Jawab : Al Furqan

3. Soal : Pergaulan yang dibangun di atas ikatan material menurut etika
Islam haruslah dilandasi oleh prinsip tidak makan harta sesama
secara bathil atau merugikan, seperti melakukan perniagaan dengan
saling ridha tanpa ada unsur penipuan.
Sebutkan bunyi ayat yang menjelaskan hal itu ?

Jawab :                   
  …………………………..

An-Nisa : 29
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4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                 
      

Surat Al Jatsiah, (45), 24

Jawab : Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan
di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan
membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak
mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah
menduga-duga saja.

5. Soal : Apa saja yang termasuk rukun haji. Sebutkan empat dari rukun haji
tersebut!

Jawab : 1. Memakai Ihram dan berniat, 2. Wukuf di Arafah,

3. Thawaf (ifadhah), 4. Sa’i, 5. Mencukur rambut.

6. Soal : ؟ إسرائيل ب س ال السورة ما

Jawab : سراء

7. Soal : In Trading or Merchant, What is the Term of the condition whether
continuing or discontinuing the trading?

Jawab : Trading with KHIYAR

8. Soal : Apa yang dimaksud dengan ITHBAQ?

Jawab : ITHBAQ : Meletakkan lidah yang menentangi langit-langit ke
atas pada penuturan huruf.

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:
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    ..........................................

Jawab :              
            

Al Baqarah : 256

10. Soal : Ketika sahabat Nabi saw berhaijrah ke Habasyah, raja Habasyah
menerima mereka dengan baik dan melindunginya, siapakah raja
Habasyah tersebut?

Jawab : Najasyi
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 99
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : 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 mengganggu.

Bacakan ayat yang dimaksud :

Jawab :          
          
          

( QS. AL-Anfal : 60 )

2. Soal : Apa sebutan bersama kedua surah yang terakhir dalam susunan
mushaf Al-Qur’an: al-Falaq dan al-Nas?

Jawab : Surah al-Mu’awwizatain

3. Soal : Peringatan dan ancaman Allah kepada orang-orang yang berdiam
diri tidak ikut turun tangan dalam usaha menghentikan suatu fitnah,
sebab jika dibiarkan satu saat akan menimpa seluruh anggota
masyarakat.
Sebutkan bunyi bunyi ayat yang mengungkapkan ancaman Allah itu

Jawab :           
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Al-Anfal : 25

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

                 
           

Surat An Nuur, (24), 51

Jawab : Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil
kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di
antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh".
dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

5. Soal : Jelaskan perbedaan antara rukun haji dan wajib haji!

Jawab : Rukun haji adalah pekerjaan-pekerjaan haji yang apabila tidak
dikerjakan maka ibadah hajinya tidak sah, dan harus diulang pada
tahun berikutnya. Adapun wajib haji adalah perbuatan-perbuatan
haji yang wajib dikerjakan namun apabila tidak dikerjakan hajinya
tetap sah namun harus membayar dam.

6. Soal : ؟ القرآن ثلث عدل ال السورة ما

Jawab : .خالص

7. Soal : In the Holy Qur-an, there is the Surah telling much about Prophet
Suleiman AS cimunicating with the ants, What is the name of that
Surah?

Jawab : Surah An-Naml

8. Soal : Apa yang dimaksud hukum IMALAH, dan berikan contohnya!

Jawab : IMALAH : Membaca dengan suara miring antara A dan I
sehingga berbunyi E

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:
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    .............................

Jawab :                 
                  
            Ali Imran : 14

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

Jawab : Abdullah bin Ubay bin Salul
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MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERITAS NEGERI MALANG

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 100
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. Soal : Al Qur’an mengungkap bahwa berpindah ( Transmigrasi ) bukanlah
halangan, justru dapat meningkatkan taraf kehidupan karena Allah
menciptakan bumidemikian luas.

Bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut :

Jawab :            
               
          

              
              
   

( QS An-Nisa 97 dan 100)

2. Soal : Meskipun Rasulullah saw menyebut dirinya sama dengan manusia
biasa, tetapi beliau menerima wahyu yang membedakannya dengan
manusia lain.  Bacakan ayat yang menerangkan hal tersebut!



Paket Soal Regu Babak Penyisihan MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017

Jawab :          …………..

Al Kahfi : 110

3. Soal : Salah satu wujud kekuasaan mutlak Allah adalah mampu untuk
berbuat apapun yang Ia kehendaki.
Sebutkan bunyi ayat yang menegaskan hal itu ?

Jawab :
………………       Huud : 107

           Yasin : 82

    Al-Buruj : 16

4. Soal : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :

             
      

Surat An Nuur, (24), 30

Jawab : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang
demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

5. Soal : Disamping rukun haji terdapat wajib haji.
Apa yang dimaksud dengan wajib haji?

Jawab : Sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tidak
dikerjakan hajinya tetap sah tapi harus diganti dengan membayar
dam.

6. Soal : !بالعربیةاجبثمجیدااسمع
تتحدثالتىمادةوجدناالكلیةأحدوفى،كثیرةكلیاتتوجدالجامعةفى
.األرضیةالكرةوأحوالوأقسامھااألرضوصفعلمعن
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؟العلمھذاماسم

Jawab : الجغرافیةالعلم

7. Soal : Marriage in Islam, there is a term of ‘KUFU’”. Explain the meaning of
that term.

Jawab : KUFU’ = the Equality status of level, social, wealthy, and attitude
between future husband and wife

8. Soal : Sebutkan huruf-huruf LAHAWIYYAH!

Jawab : ق dan  ك

9. Soal : Sempurnakan ayat berikut:

    .......................................

Jawab :               
  

Ali Imran : 31

10. Soal : Selain dari Siti Khodijah, Nabi saw juga mendapat seorang putra dari
isteri yang lain, siapa nama putra tersebut dan siapa nama isteri
Nabi yang dimaksud?

Jawab : Ibrahim, Maria al-Qibtiyah
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