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1. Iman artinya… 

a. Mensyukurinya  d. Membacanya 

b. Mengagungkannya e. Menyakini  

c. Menghafalkannya 
 

2. Yang bukan nama lain al-Qur‟an adalah... 

a. Al-Huda  d. Al-Furqon 

b. Al-Kitab  e. Al-Hisab 

c. As-Syifa  
 

3. Kitab Zabur diturunkan Allah  kepada 

nabi… 

a. Daud as   d. Isa as 

b. Musa as   e. Ibrahim as 

c. Muhammad Saw  
 

4. Kitab suci yang turun pada masa 

pemerintahan Raja Fir‟aun adalah … 

a. Taurat   d.  Zabur 

b. Injil   e.  Al-Qur‟an 

c. Talmud 
 

5. Kitab Taurat, secara khusus ditujukan untuk 

kaum... 

a. Quraisy   d. Muslimin 

b. Yahudi   e. Nashrani 

c. Semua bangsa 
 

6. Bahasa Qithbi adalah bahasa yang digunakan 

kitab suci … 

a. Zabur   d.  Al-Qur‟an 

b. Taurat  e.  Injil 

c. Tamlud 
 

7. Dibawah ini adalah isi dari Al-Qur‟an, 

kecuali……….. 

a. Tauhid   d. Tarikh 

b. Ibadah    e. Akhlak 

c. Ijma‟ ulama  
 

8. Al-Qur‟an terdiri dari.… juz.…surah...ayat 

a. 30-144-6234  d. 31-141-6237 

b. 29-145-6235  e. 32-140-6238 

c. 30-114-6236    
 

9. Dari ayat di bawah ini menunjukkan 

Allah telah menurunkan kitab… 

َناُِمِو [٣٢:٩٤]َسىِاْلِكَتاَبِلََعلَُّهْمِيَ ْهَتُدوَنَِوَلَقْدِآتَ ي ْ   
a. Zabur   d. Injil 

b. Taurat   e. Al-Qur‟an 

c. Talmud 
 

10. Kitab yang isi pokoknya ada dalam The Ten 

Comandemant adalah... 

a. Mazmur  d. Taurat 

b. Zabur   e. Injil 

c. Al-Qur‟an 

 

11. Suhuf berarti sahifah yang artinya adalah….. 

a. Firman-firman Allah yang nyata 

b. Lembaran wahyu Allah 

c. Wahyu yang belum dibukukan 

d. Berita tentang keagamaan 

e. Kitab khusus nabi Musa dan Ibrahim 
 

12. Secara harfiah (etimologi) al-Qur‟an, berasal 

dari kata qara’a, yang berarti …. 

a. Rahmat   d. Bacaan 

b. Jalan   e. Nikmat 

c. Karunia 
 

13. Peristiwa turunnya Al-Qur‟an di sebut… 

a. Isra‟ Mi‟raj  d. Lailatul-Qadar 

b. Nuzulul Qur‟an  e. Maulud nabi 

c. Nuzulul kitab 
 

14. Al-Qur‟an diturunkan secara berangsur-

angsur selama… 

a. 2 tahun, 22 bulan, 22 hari 

b. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari 

c. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari 

d. 20 tahun, 2 bulan, 22 hari 

e. 20 tahun, 22 bulan, 2 hari 
 

15. Di bawah ini Nabi yang menerima suhuf 

adalah…. 

a. Nabi Sulaiman  d. Nabi Ayyub 

b. Nabi Yusuf  e. Nabi Daud 

c. Nabi Ibrahim 
 

16. Al-Qur‟an diturunkan di dua kota, yaitu…… 

a. Mesir dan Suriah 

b. Mesir dan Yerusalem 

c. Mekah dan Madinah 

d. Irak dan Mesir 

e. Yerusalem dan Madinah  
 

17. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi 

Muhammad Saw adalah Surah….. 

a. Al-Isra‟ 1-5          d. Al-„Alaq 1-5 

b. An-Naas 1-5           e. Al-Maidah 1-5 

c. Al-Falaq 1-5 
 

18. Wahyu pertama tersebut diturunkan ketika 

Nabi Muhammad Saw sedang … 

a. Tidur malam dan melalui mimpi 

b. Berkhalwat di Gua Hira 

c. Haji Wada‟ 

d. Berada di sekitar Ka‟bah dg Sahabat 

e. Thawaf 
 

-Al) ذِلَكِاْلِكَتاُبََِلَِرْيَبِِفْيِهُِهَدِلِّْلُمتَِّقْيَِ .19

Baqarah: 2) maksud dari potongan ayat 

tersebut adalah…. 
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a. Dan berdoalah penuh dengan rasa takut 

dan harap 

b. Dialah (Allah) yang meniupkan angin 

sebagai pembawa kabar gembira 

c. Dan kitab (al-Qur‟an) ini tidak ada 

keraguan padanya, petunjuk bagi orang 

bertakwa 

d. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat 

dengan orang–orang yang berbuat 

kebaikan 

e. Dan tanaman yang baik akan tumbuh 

subur dengan izin Allah 
 

20. “Dan janganlah kamu campur adukkan 

kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) 

kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan 

kamu mengetahuinya.” Kutipan ayat tersebut 

merupakan dasar berperilaku... 

a. Jujur   d. Istiqamah 

b. Empati   e. Amanah 

c. Qanaah 
 

21. Ikhlas dalam melakukan sesuatu, tanpa 

dicampuri oleh kepentingan-kepentingan 

dunia. Jenis jujur seperti ini termasuk 

kategori Jujur dalam …. 

a. Berbuat   d. Berkata 

b. Niat   e. Berjanji 

c. Bertekad 
 

22. Orang yang tidak jujur atau dusta disebut 

orang munafik. Salah satu ciri orang munafik 

adalah.... 

a. Jika bekerja ingin upah 

b. Jika berkata ingin didengar 

c. Jika berjanji tidak ditepati 

d. Jika berbuat ingin dilihat 

e. Jika dipercaya ia amanah 
 

23. Nabi Muhammad Saw. menjelaskan bahwa 

jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu 

menuntun ke ….. Ungkapan tersebut 

mengandung arti .... 

a. Surga   d. Ketentraman 

b. Kebahagiaan  e. Akhirat 

c. Keabadian 
 

24. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1. Orang jujur akan mendapatkan banyak 

teman. 

2. Orang jujur akan susah hidupnya. 

3. Orang jujur akan mendapatkan 

kebahagiaan di akhirat. 

4. Orang munafik akan disukai teman di 

akhirat 

5. Orang jujur selalu mendapatkan berkah di 

mana saja 

Pernyataan di atas yang tidak termasuk hikmah 

dari perilaku jujur adalah .... 

a. 1 dan 2   d. 2 dan 3 

b. 3 dan 4   e. 2 dan 4 

c. 3 dan 5 
 

25. Di bawah ini yang tidak termasuk kewajiban 

umat Islam dalam pengurusan jenazah 

adalah… 

a. Memandikan  d. Mengafankan 

b. Menyalatkan  e. Menguburkan 

c. Menyiapkan makan pelayat 
 

26. Mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan jenazah, hukumnya 

adalah …. 

a. Sunnah Muakkad  d. Mubah 

b. Fardu „Ain  e. Wajib 

c. Fardhu Kifayah  
 

27. Dalam shalat jenazah, setiap orang 

diwajibkan melakukan takbir sebanyak ……. 

a. Satu kali  d. Empat kali  

b. Dua kali  e. Lima kali  

c. Tiga kali  
 

28. Lafadz "Allahumma laa tahrimna ajrahu 

wa laa taftinnaa ba’dahu waghfirlana wa 

lahu.." dibacakan setelah……  

a. Takbir pertama shalat jenazah   

b. Takbir kedua shalat jenazah 

c. Takbir ketiga shalat jenazah 

d. Takbir keempat shalat jenazah 

e. Takbir kelima shalat jenazah 
 

29. Urutan yang benar dalam memandikan 

jenazah berikut ini adalah: 

1) Kotoran dan najis yang melekat 

dihilangkan 

2) Menyiram air secara merata lalu diberi 

sabun lalu disiram lagi 

3) Jenazah agak didudukkan agar kotoran 

dari perut dapat dikeluarkan 

4) Kotoran yang ada di kuku, mulut, gigi 

dibersihkan, lalu disiram lagi 

5) Diwudhukan, lalu disiram dengan air 

yang mengandung wewangian 

a. 1,  2,  3,  4,  lalu  5 

b. 4, 3, 2, 1, lalu  5 

c. 4,  2,  1,  3,  lalu  5 

d. 2, 4, 3, 1, lalu  5 

e. 3,  2,  1,  4,  lalu  5 
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30. Ahmad memimpin teman-temannya 

menyalati jenazah Pak Farhan. Sebagai imam 

posisi berdiri Ahmad yang benar adalah… 

a. Dimana saja 

b. Arah kepala jenazah 

c. Arah perut jenazah 

d. Membelakangi jenazah 

e. Arah kaki jenazah 
 

31. Ummu Athiyah memandikan jenazah puteri 

Rasulullah Saw, beliau berpesan agar ketika 

menyiram jenazah itu sebaiknya 

menggunakan air yang dicampur dengan .... 

a. Sabun dan  wewangian 

b. Sabun dan daun bidara 

c. Daun bidara dan  kapur barus 

d. Kapur barus dan sabun 

e. Wewangian dan kapur barus 
 

32. Saat neneknya meninggal, Halimah mencari 

kain kafan untuk neneknya. Saat ditanya 

petugas, ”Berapa helai kain yang kamu 

butuhkan?” Fatimah menjawabnya dengan 

tegas,”…” 

a. Tiga helai  d. Enam helai 

b. Empat helai  e. Tujuh helai 

c. Lima helai 
 

33. Saat bapaknya meninggal, Ahmad mencari 

kain kafan untuk bapaknya. Saat ditanya 

petugas, ”Berapa helai kain yang kamu 

butuhkan?” Ahmad menjawabnya dengan 

tegas,”…” 

a. Tiga helai  d. Enam helai 

b. Empat helai  e. Tujuh helai 

c. Lima helai 
 

34. Kain kafan yang dipergunakan untuk 

menutupi jenazah hendaknya berwarna…… 

a. Abu-abu  d. Warna-warni 

b. Merah   e. Putih 

c. Pink 
 

35. Dalam shalat jenazah, shalawat nabi dibaca 

setelah takbir … 

a. Pertama   d. Keempat 

b. Kedua   e. Kelima 

c. Ketiga 
 

36. Ketika menyolatkan jenazah, dan jenazahnya 

LAKI-LAKI maka dhamirnya berbunyi….  

a. Huma    d. Hum  

b. Hu    e. Hunna  

c. Ha  
 

37. Ketika menyolatkan jenazah, dan jenazahnya 

PEREMPUAN maka dhamirnya berbunyi… 

a. Huma    d. Hum  

b. Hu    e. Hunna  

c. Ha  
 

38. Ketika menyolatkan jenazah, dan jenazahnya 

LAKI-LAKI lebih dari dua, maka 

dhamirnya berbunyi….  

a. Huma    d. Hum  

b. Hu    e. Hunna  

c. Ha  
 

39. Berikut ini termasuk rukun-rukun shalat 

jenazah, kecuali…. 

a. Jumlah jamaah shalat jenazah minimal 40 

orang 

b. Takbir sebanyak empat kali 

c. Membaca Surah Al-Fatihah 

d. Membaca salawat nabi 

e. Mendoakan mayat dalam shalat 
 

40. Lafadz di bawah ini dibacakan setelah…… 

ِاْغِفْرَِلُهَِواْرَْحُْهَِوَعاِفِهَِواعِْ ُفَِعْنهُِاَللَُّهمَّ  
a. Shalat jenazah selesai 

b. Takbir pertama shalat jenazah 

c. Takbir kedua shalat jenazah 

d. Takbir ketiga shalat jenazah 

e. Takbir keempat shalat jenazah 
 

41. Lafadz di bawah ini artinya adalah…… 

ِاْغِفْرَِلُهَِواْرَْحُْهَِوَعاِفِهِوَِ اْعُفَِعْنهُِاَللَُّهمَّ  
a. Ya Allah, gantikanlah rumahnya, dengan 

yang lebih baik dari rumahnya ketika di 

dunia 

b. Ya Allah, gantikanlah kaum keluarganya 

dari kaum keluarganya dahulu 

c. Ya Allah, aampunilah segala dosanya 

yang telah lalu 

d. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, 

sejahterakanlah ia, maafkanlah 

kesalahannya 

e. Ya Allah, peliharalah dia dari siksa kubur 

dan azab neraka 
 

42. Memandikan mayat dapat dilakukan oleh 

orang-orang berikut ini, kecuali... 

a. Ayah mayat 

b. Tunangan mayat 

c. Suami mayat 

d. Istri mayat 

e. Muhrim mayat 
 

43. Yang tidak benar dalam pernyataan berikut 

ini adalah bahwa jenazah perempuan janda...  
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a. Boleh dimandikan oleh perempuan 

manapun  

b. Boleh dimandikan oleh suaminya  

c. Boleh dimandikan oleh anak 

perempuannya  

d. Boleh dimandikan oleh bibinya 

e. Boleh dimandikan oleh saudara 

perempuannya 
 

44. Berikut ini adalah aktivitas persiapan untuk 

memandikan jenazah, kecuali ……. 

a. Jenazah harus terlindung dari sengatan 

matahari 

b. Jenazah harus terlindung dari hujan 

c. Jenazah harus terlindung dari pandangan 

orang banyak 

d. Jenazah ditempatkan di tempat yang lebih 

tinggi 

e. Jenazah wajib dimandikan dengan air yang 

bercampur bunga 7 rupa 
 

45. Yang tidak benar dalam pernyataan berikut 

ini adalah bahwa jenazah laki-laki dewasa...  

a. Boleh dimandikan oleh anak laki-lakinya  

b. Boleh dimandikan oleh pamannya  

c. Tidak boleh dimandikan oleh perempuan 

manapun  

d. Boleh dimandikan oleh keponakan laki-

lakinya  

e. Boleh dimandikan oleh laki-laki manapun  

 

46.  
 

Doa di atas adalah dibaca ketika …. 

a. Jenazah akan dimasukkan ke dalam 

keranda 

b. Jenazah akan dishalatkan 

c. Jenazah akan dimandikan 

d. Jenazah akan dipindahkan 

e. Jenazah akan dimasukkan ke liang kubur 
 

47. Yang tidak dilakukan dalam Praktek Shalat 

jenazah adalah.... 

a. Setelah  Takbir ke tiga kita berdoa  

b. Setelah Takbir ke empat kita berdoa 

c. Setelah Takbir ke empat kita ruku‟ 

d. Memulainya dengan niat 

e. Pada Takbir kedua kita membaca 

sholawat atas nabi 
 

48. Jenazah yang tidak wajib dimandikan adalah 

jenazah orang yang……..  

a. Sakit keras 

b. Syahid 

c. Berpangkat tinggi 

d. Memimpin bangsa 

e. Sakit kusta atau menular  
 

49. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini: 

1) Jenazah laki-laki sebaiknya dibungkus 

dengan tiga helai kain kafan, dan wanita 

dengan lima helai 

2) Jika jenazahnya laki-laki hendaknya 

yang mengkafaninya juga laki-laki 

3) Tiap helai dari kain kafan dihamparkan 

di atas tikar dan diberi harum-haruman 

4) Jenazah diletakkan di atas kain kafan 

dengan posisi tangan diangkat seperti 

sedang takbiratul ihram 

5) Seluruh tubuh jenazah dibalut dengan 

kain kafan kecuali muka dibiarkan 

terbuka. 

Dari pernyataan tersebut yang termasuk 

ketentuan syara’ dalam mengkafani 

jenazah ialah... 

a. (1), (2), (4)  d. (1), (2), (3) 

b. (2), (3), (5)  e.  (3), (4), (5) 

c. (1), (2), (4), (5) 
   

50. Seseorang meninggal dunia di musim 

kemarau, tidak ditemukan air untuk 

memandikannya. Proses memandikan mayat 

adalah.. 

a. Memakai air buah-buahan 

b. Tidak dimandikan 

c. Langsung dikafani 

d. Diperciki minyak wangi 

e. Ditayamumkan  

 

 


