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Pilihlah a, b, c, atau d pada jawaban yang paling 

1. Menyakini dalam hati, mngucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

adalah arti dari… 

a. Islam       c. Ihsan  

b. Iman      d. Takwa 
 

2. Nama-nama Allah yang baik dan indah jumlahnya ada… 

a. 66                                   c. 55 

b. 77                                   d. 99 
 

3. Allah Maha Melihat segala sesuatu walaupun kecil maupun lembut dan melihat apa yang saja 

yang ada di langit dan di bumi, ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai nama… 

a. Al-Alim                       c. Al-Basir 

b. Al-Khabir                    d. As-Sami’ 
 

4. Allah Maha Mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini, Pendengaran Allah 

tidak terbatas, ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai nama… 

a. Al-Alim                       c. Al-Basir 

b. Al-Khabir                    d. As-Sami’ 
 

5. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-‘Alim adalah… 

a. Bersikap dermawan kepada sesama c. Berusaha menghindari kemungkaran 

b. Bersikap pemaaf kepada sesama  d. Rajin dalam menuntut ilmu 
 

6. Allah mempunyai nama Al-Khabir, yang artinya…. 

a. Maha Melihat    c. Maha Mendengar 

b. Mahateliti    d. Maha Mengetahui 
 

7. Allah Maha Mengetahui yang tampak maupun yang gaib dan pengetahuan Allah tidak terbatas 

oleh ruang dan waktu, maka Allah mempunyai nama…. 

a. Al-Basrir                     c. Al-Alim 

b. Al-Khabir                   d. As-Sami’ 

ْيعٌَِِعِلْيمٌِ .8  …potongan ayat yang digaris bawahi disamping menunjukkan bahwa Allah Maha َواللَُِسَِ

a. Melihat                    c. Mengetahui 

b. Mendengar              d. Teliti 

ٌرِِبَاِتَ ْعَمُلْونَِ .9  …potongan ayat di samping menunjukkan bahwa Allah Maha َواللَُِخِبي ْ
a. Melihat                    c. Mengetahui 

b. Mendengar              d. Teliti 

ٌرِِبَاِتَ ْعَمُلْونَِ .10  …potongan ayat di samping menunjukkan bahwa Allah Maha َواللَُِبِصي ْ
a. Melihat                   c. Mengetahui 

b. Mendengar              d. Teliti 
 

11. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya adalah definisi dari… 

a. Istiqomah                 c. Jujur 

b. Amanah              d. Toleransi 

 .…Makna dari hadist di samping adalah ِإَنِالِصْدَقِيَ ْهِديِِإََلِاْلِبََِوِإَنِاْلِبَِيَ ْهِديِِإََلِاْْلََنةِِ .12

a. Jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga 

b. Amanah membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga 

c. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya 

d. Dan janganlah kamu campuradukkan antara kebenaran dan kebatilan 
 

13. Lawan dari jujur adalah… 
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a. Khianat                         c. Boros 

b. Dusta                            d. Ceroboh 

يَْأُمرُُكْمِاًْنِتُ َؤُدوااْْلَمنِتِِإَلِاَْهِلَها .14  dari Q.S An-Nisa ayat: 58 di samping merupakan dalil ِإَنِِاللَِ

yang menunjukkan sikap…. 

a. Jujur                          c. Istiqomah  

b. Amanah                    d. Empati  
 

15. Anton menitip barang kepada Tono, dan Anton memintanya untuk  menjaga barang titipan itu, 

kemudian Tono  menjaga barang itu dengan baik seperti keadaan semula, sikap Tono tersebut 

merupakan contoh perilaku … 

a. Jujur                                 c. Istiqomah 

b. Amanah                           d. Empati 
 

16. Sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan merupakan pengertian dari sikap 

terpuji… 

a. Jujur                                 c. Istiqomah 

b. Amanah                           d. Empati 
 

17. Berikut ini yang termasuk perilaku mencerminkan sikap jujur adalah…. 

a. Berkata apa adanya kepada guru ketika ditanya 

b. Teman menitipkan makanan  dan dia memakannya sedikit 

c. Menghormati dan menaati orang tuanya 

d. Meminjam barang dan mengembalikannya 
 

18. Dibawah ini hikmah dari perilaku amanah, kecuali… 

a. Disenangi teman   c. Dipercaya orang lain 

b. Dikhianati teman   d. Dihormati orang lain 
 

19. Berikut ini yang termasuk perilaku istiqomah adalah … 

a. Berkata jujur kepada orang tuanya 

b. Meminjam barang dan mengembalikannya 

c. Selalu melaksanakan shalat tepat waktu 

d. Menghormati guru dan orang tuanya 
 

20. Hikmah dari perilaku istiqomah di bawah ini adalah… 

a. Mendapatkan kesuksesan hidup  c. Dipercaya orang lain 

b. Disanjung orang lain   d. Dikhianati orang lain 
 

21. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan selalu bersyukur kepada Allah adalah jenis amanah kepada… 

a. Manusia                            c. Diri sendiri 

b. Allah                                 d. Binatang 
 

22. Bersuci dalam istilah fiqihnya adalah…   

c. Tayamum    c. Istinja’  

d. Thaharoh     d. Janabat 
 

23. Bersuci, bermakna membersihkan diri dari... 

a. Dosa      c. Sifat tercela 

b. Hadas, najis dan kotoran  d. Semua benda  
 

24. Alat untuk bersuci yang pokok dan yang ditetapkan oleh Islam adalah…  

a. Deterjen     c. Air, debu dan batu 

b. Handbody/sabun cair   d. a dan b benar  
 

25. Dibawah ini adalah contoh air suci dan mensucikan…  

a. Air hujan     c. Air kelapa 

b. Air teh      d. a dan b benar  
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26. Air salju termasuk air yang…  

a. Air mutanajis     c. Suci tetapi tidak mensucikan  

b. Air musta’mal     d. Suci dan mensucikan  
 

27. Di bawah ini adalah contoh dari air suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci ……  

a. Air embun     c. Air salju  

b. Air kelapa muda   d. Air danau  
 

28. Di bawah ini yang termasuk contoh dari hadast kecil adalah… 

a. Haid     c. Buang air besar 

b. Nifas     d. Keluar mani 
 

29. Darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat disebut dengan… 

a. Nifas     c. Haid 

b. Wiladah    d. Istihadah 
 

30. Darah yang keluar pada perempuan tidak pada hari-hari haid dan nifas tetapi karena suatu 

penyakit disebut dengan darah… 

a. Nifas     c. Haid 

b. Wiladah    d. Istihadah 
 

31. Macam-macam hadast adalah…  

a. Hadast berat dan hadast kecil  c. Hadast berat, sedang, ringan  

b. Hadast besar, sedang, dan kecil   d. Hadast besar dan hadast kecil  
 

32. Cara menyucikan hadast besar adalah …  

a. Mandi besar      c. Wudhu  

b. Dipercikan atau disiram    d. Tayammum  
 

33. Di bawah ini macam-macam najis adalah…  

a. Najis berat, sedang, ringan   c. Najis berat dan kecil  

b. Najis berat dan ringan    d. Najis berat, sedang, kecil  
 

34. Jilatan anjing termasuk jenis……  

a. Najis hukmiyah    c. Najis mutawassithoh 

b. Najis mughalladhah   d. Najis mukhaffafah 
 

35. Cara menyucikan jilatan anjing yaitu…  

a. Dicuci dengan deterjen 

b. Mandi dan wudhu 

c. Dibasuh tujuh kali dengan air salah satunya dengan debu / tanah 

d. Dipercikan air sampai bersih 
 

36. Mutawasithoh artinya najis…  

a. Ringan      c. Berat  

b. Sedang      d. Kecil  
 

37. Di bawah ini contoh najis mukhaffafah adalah… 

a. Kotoran binatang  

b. Jilatan anjing  

c. Darah  

d. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali asi  
 

38. Cara mensucikan najis mukhaffafah adalah…. 

a. Dicuci dengan deterjen 

b. Mandi dan wudhu 

c. Dibasuh tujuh kali dengan air salah satunya dengan debu / tanah 

d. Dipercikan/diusapkan air pada permukaan najis 
 

39. Di bawah ini yang tergolong najis mutawasithoh adalah…  
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a. Air liur Babi    c. Air kencing orang dewasa 

b. Jilatan anjing    d. Semua benar 
 

40. Dalam mencuci najis mutawasithah, selain najisnya harus hilang, juga harus dihilangan 3 kriteria 

agar kembali suci, yaitu... 

a. Bau, Rasa dan Tempat najisnya  c. Bau, Rasa dan Air sisa mencucinya  

b. Bau, Rasa dan Warnanya  d. Bau, Rasa dan Ukurannya 
 

41. Di bawah ini adalah hal-hal yang dilarang bagi orang yang tidak suci..., kecuali... 

a. Memegang al-Qur’an   c. Shalat 

b. Tayamum    d. Berkhutbah  
 

42. Jika air tidak ditemukan, dan kita akan melaksanakan shalat, maka yang kita lakukan adalah.... 

a. Guling-guling ditanah sebagai ganti wudhu… 

b. Menunda shalat 

c. Tayamum 

d. Mencari air sampai dapat meski sampai waktu habis, karena shalat dengan wudhu air lebih 

utama daripada tayamum.  
 

43. Disaat kita sedang tayamum, dan baru membasuh muka, tiba-tiba hujan turun, yang harus kita 

lakukan adalah... 

a. Melanjutkan tayamum dan shalat 

b. Membatalkan tayamum lalu berwudhu 

c. Lanjutkan tayamum lalu berwudhu 

d. Batalkan tayamum dan tidak harus wudhu 
 

44. Berikut ini adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, kecuali... 

a. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur c. Menyentuh/Terkena najis 

b. Tidur     d. Makan  
 

45. Istinsyaq adalah……. 

a. Memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi 

b. Membersihkan najis yang ada pada anggota badan setelah buang air 

c. Berwudu setelah buang air 

d. Membersihkan najis pada tempat salat 
 

46. Di bawah ini yang bukan termasuk mandi sunnah adalah……….. 

a. Mandi ketika hari jum’at  c. Mandi ketika baru masuk Islam 

b. Mandi setelah selesai haid  d. Mandi orang gila apabila sembuh 

47. Istinja’ artinya…  

a. Menyiram semua badan         c. Membersihkan najis dengan tujuh kali air plus tanah 

b. Nama lain dari Berwudhu        d. Membersihkan tempat keluarnya kotoran  
 

48. Hadast menurut istilah fiqih adalah……  

a. Terjadinya perubahan dari yang suci menjadi tidak suci akibat munculnya benda  

b. Terjadinya perubahan dari yang suci menjadi tidak suci karena suatu keadaan  

c. Sesuatu yang keluar dari qubul atau dubur 

d. Kotoran yang tampak atau yang tidak tampak  

49. Di bawah ini yang tidak termasuk sunnah wudhu adalah… 

a. Membasuh telinga   c. Membersihkan lubang hidung 

b. Membasuh kedua tangan sampai siku d. Berdo’a setelah wudhu 
 

50. Najis adalah…  

a. Nama lain dari istinja’ 

b. Kotoran yang wajib bagi muslim menyucikan dan membersihkannya bila mengenai badan, 

pakaian ataupun tempat.  

c. Sesuatu yang memiliki baru, rasa dan warna 
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d. Terjadinya perubahan dari yang suci menjadi tidak suci karena suatu keadaan 

 


