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Jawablah dengan benar! 

1. Dalam Surah At-Tin, Allah bersumpah dengan menyebut “Demi negeri yang aman“  yang dimaksudkan 

negeri yang Aman adalah … 

a. Kota Madinah    c. Kota Bagdad 

b. Kota Jedah    d. Kota Mekah 

َِأْحَسِنِتَ ْقِوْيِِِ .2 ِفْ artinya adalah... 

a. Dalam hasan yang sebaik-baiknya 

b. Dalam akhlak yang sebaik-baiknya 

c. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya 

d. Dalam jiwa yang sebaik-baiknya 
 

3. Dalam Surah at-Tin, Allah bersumpah dengan... 

a. Buah tin, zaitun, dan bukit sinai 

b. Buah tin, zaitun dan kota madinah 

c. Buah tin, zaitun dan bukit uhud 

d. Buah tin, zaitun dan buah-buahan 
 

4. Dalam Surah at-Tin, Allah mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-

orang yang… 

a. Beriman dan bertakwa 

b. Beriman dan beramal shalih 

c. Beramal shalih dan bertakwa 

d. Beriman dan bertawakal 
 

5. Bukit Sinai adalah tempat… 

a. Nabi Musa bertemu dengan istrinya  

b. Nabi Musa menyebarkan ajaran agama 

c. Allah berbicara langsung dengan Musa 

d. Nabi Musa berdakwah kepada kaumnya 
 

6. Surat At-Tiin termasuk surat… 

a. Makiyyah     c. Muhkamat 

b. Madaniyah    d. Mutasyabihat 
 

7. Jumlah ayat yang terdapat pada Surah At-Tin adalah… 

a. 6 ayat     c. 8 ayat 

b. 7 ayat     d. 9 ayat 

8. ِ َوَىَداِ.....ِ(2)َوطُْورِِسْيِنْْيَ  

Lanjutan ayat di atas  adalah… 

a. ِِاْلَبَلِذِْاأَلِمْْي        c. َِْاإِلْنَسان 
b. َِِْاح َسِنِتَ ْقِوْيٍِِفْ        d. ِِْين  بَ ْعُذِبِاِلذِّ

9. Lanjutan ayat … ....اَلَْيَسِالل  adalah… 

a. َِبِأَِْحَكِمِاْْلَاِكِمْْي   
b. ٍِبِأَِْحَسِنِتَ ْقِوْي      
c. َِبِأَِْحَسِنَِساِفِلْْي     

d. َِبِأَِْحَسِنِاْْلَاِكِمْْي 
10. Arti lafadz berikut َِوطُْورِِسْيِنْْي   adalah…. 
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a. Demi Buah Tin 

b. Demi Bukit Sinai 

c. Demi Buah Zaitun 

d. Negara yang Aman 
 

11. Bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh akan memperoleh pahala…. 

a. Yang tiada putus-putusnya 

b. Setimpal dengan perbuatannya 

c. Yang diperhitungkannya 

d. Yang nyata dan besar di akhirat 
 

12. Setiap ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad Saw disebut….. 

a. Hadis     c. Qiyas 

b. Kitab     d. Ijma 
 

13. Kelengkapan bunyi hadis berikut ini adalah… 

…                                                  
a. ُِِبِوَِطرِيْ ًقاِِاََلِْاللَِِسَلَكِالل   
b. ِِِِبِوَِطرِيْ ًقاِِاََلِْاجلَنَّة َسَلَكِاللُِ     
c. ِِبِوَِطرِيْ ًقاِالرَِّضا َسَلَكِاللُِ  
d. ِِِبِوَِطرِيْ ًقاِِاََل لِِوِْسُِالرََّسَلَكِاللُِ  

 

14. Arti kata yaltamisu di bawah ini adalah… 

                                                    

a. Bertanya    c. Menuntut 

b. Menggali     d. Jalan 
 

15. Mencari ilmu bagi setiap muslim (orang Islam) laki-laki dan perempuan hukumnya... 

a. Sunah     c. Mubah 

b. Wajib     d. Jaiz 
 

16. Firman Allah Swt, ”Niscaya Allah akan mengangat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang yang diberi ilmu pengetahuan....(Q.S al-Mujadilah [58]: 11) 

a. Kedudukan mulia 

b. Bertempat di surga 

c. Beberapa derajat 

d. Berupa pahala yang tiada putus 
 

17. Ilmu yang baik dan bermanfaat adalah yang menjadikan pemiliknya… 

a. Tabligh     c. Tawakal 

b. Tawadhu’    d. Takabur 
 

18. Manfaat ilmu pengetahuan bukan hanya untuk diri sendiri dan orang lain, tetapi termasuk amal jariyah 

dan bermanfaat di kehidupan… 

a. Keluarga    c. Masyarakat 

b. Akhirat     d. Alam Barzakh 
 

19. Allah Swt akan mengangkat derajat seseorang karena iman dan… 

a. Kekayaan    c. Kedudukan 

b. Keilmuan    d. Jabatan 
 

20. Orang yang meriwayatkan hadits disebut... 

a. Rawi     c. Sanad 

b. Khabar     d. Matan 
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21. Dalam hadist Nabi Muhammad Saw dijelaskan, “Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke…… 

a. Usia dewasa     c. Negeri sebrang 

b. Liang lahat     d. Negeri Cina 
 

22. Maksud orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sama dengan jalan ke surga adalah... 

a. Orang yang menuntut ilmu itu pasti akan masuk surga 

b. Orang yang menuntut ilmu kalau mati diperjalanan akan masuk surga tanpa hisab 

c. Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu dengan kedudukan tinggi dunia akhirat 

d. Orang yang menuntut ilmu tahu kunci masuk surga 
 

23. Iman artinya… 

a. Percaya               c. Bersih 

b. Taat                    d. Sengaja 
 

24. Percaya pada hari akhir atau kiamat termasuk rukun iman yang ke… 

a. Dua      c. Empat 

b. Tiga      d. Lima 
 

25. Alam yang menjadi batas antara alam dunia dengan alam akhirat disebut alam…. 

a. Mahsyar    c. Malakut 

b. Barzakh    d. Roh  
 

26. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada saat hari kiamat tiba adalah... 

a. Jibril      c. Izrail 

b. Israfil     d. Mikail 
 

27. Setelah seluruh alam semesta ini hancur, manusia akan dibangkitkan lagi setelah ditiup sangkakala yang 

ke .... 

a. 1      c. 3 

b. 2     d. 4 
 

28. Ketika hari kiamat tiba seluruh manusia sibuk untuk mencari keselamatan... 

a. Diri sendiri    c. Anaknya 

b. Keluarganya    d. Orangtuanya  
 

29. Allah Swt ..... waktu kedatangan hari kiamat. 

a. Menerangkan           c. Memberitahukan 

b. Merahasiakan           d. Mengabarkan 
 

30. Datangnya hari kiamat itu manakala umat manusia dalam keadaan .... untuk mengingat Allah Swt. 

a. Siap mantap    c. Lalai 

b. Terlena     d. Iman 
 

31. Secara bahasa Mizan artinya… 

a. Jalan      c. Timbangan 

b. Pintu      d. Jembatan 
 

32. Yaumul ba’ats artinya…… 

a. Hari perhitungan  

b. Hari bangkitnya manusia dari barzakh 

c. Hari penimbangan amal manusia di dunia 

d. Hari pembalasan seluruh amal manusia 

33.  

 ِْرًاَِذرَةٍِِِمثْ َقالَِِيَ ْعَملَِِْفَمن يَ رَهَُِِخي ْ 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan…..” 

a. Menolong perbuatannya 

b. Mendapat syafaatnya 

c. Melihat balasannya 

d. Menerima imbalannya 
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34. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur kemudian dikumpulkan pada suatu tempat yang 

disebut… 

a. Padang Arafah             c. Padang Sahara 

b. Padang Mahsyar          d. Padang Panjang 
 

35. Jalur yang harus dilewati sebagai penentu untuk menuju ke arah surga atau ke neraka setelah dimizan 

adalah... 

a. Mizan      c. Shirot 

b. Mahsyar     d. Hisab 
 

36. Hari manusia dibangkitkan dari kuburnya. Peristiwa dibangkitkan ini disebut…. 

a. Yaumul Ba’ats    c. Yaumul Mizan 

b. Yaumul Hisab    d. Yaumul Jam’i 
 

37. Hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia disebut Yaumul… 

a. Jaza’     c. Hisab 

b. Mizan     d. Barzakh 
 

38. Timbangan amal perbuatan di akhirat nanti, atas semua perbuatan manusia selama hidup di dunia, 

adalah... 

a. Sirothol mustaqim    c. Ba’ats 

b. Mizan      d. Hisab 

39. Ayat di bawah ini menunjukan hari kiamat itu.. 

َها اَعَةِاَتَِيٌةََِلرَْيَبِِفي ْ ِالسَّ  ِانَّ
a. Tandanya sudah ditampakkan Allah  

b. Pasti terjadi tidak diragukan lagi 

c. Kiamat itu mengerikan kejadiannya  

d. Jelas tanda-tandanya 
 

40. Ketika hari kiamat datang tidak ada satu perlindungan pun yang dapat melindungi manusia, kecuali 

perlindungan... 

a. Manusia alim    c. Allah Swt 

b. Nabi dan rasul    d. Para wali 
 

41. Dahsyatnya hari kiamat disebutkan dalam Surat al-Qâriah ayat 4 bahwa manusia seperti… 

a. Bulu-bulu yang dihamburkan 

b. Debu-debu beterbangan 

c. Daun-daun yang dimakan ulat 

d. Anai-anai yang bertebaran 
 

42. Berakhirnya kehidupan setiap mahluk yang bernyawa, rusaknya sebagian alam seperti gunung meletus, 

banjir dan sebagainya disebut kiamat …. 

a. Sugra      c. Khaffi 

b. Kubra      d. Jally 
 

43. Ketika berada di alam kubur semua manusia ditanya oleh dua malaikat yang bernama .... 

a. Israfi-Izrail     c. Rokib-Atid 

b. Munkar-Nakir     d. Jibril-Mikail 
 

44. Menurut Rasulullah Saw dalam salah satu hadisnya, bahwa amal perbuatan manusia yang pertama kali 

akan dihisab oleh Allah Swt adalah… 

a. Puasa      c. Shalat   

b. Haji     d. Zakat  
 

45. Suatu tempat yang disediakan Allah Swt bagi orang-orang yang taat kepada-Nya dinamakan... 

a. Barzakh    c. Shirat 

b. Surga     d. Neraka 
 

46. Suatu tempat yang disediakan Allah Swt bagi orang-orang yang ingkar kepada-Nya dinamakan... 

a. Barzakh    c. Shirat 
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b. Surga     d. Neraka 

 

47. Manusia hidup di akhirat bersifat baqa’ artinya… 

a. Sesaat      c. Sebentar 

b. Sementara     d. Selamanya 
 

48. Kehidupan dunia dan apa yang ada di dunia  ini adalah fana’, arti dari fana’ adalah… 

a. Menyedihkan    c. Menyenangkan 

b. Sementara     d. Kekal abadi 
 

49. Berikut ini fungsi iman kepada hari akhir, kecuali.. 

a. Mendorong manusia untuk beramal saleh 

b. Mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu ibadah 

c. Menyadari bahwa kiamat masih lama dan menikmati kesenangan dunia. 

d. Selalu optimis dalam hidup dan menyiapkan bekal untuk akhirat 
 

50. Tanda-tanda datangnya kiamat kubro adalah 

1. Hilangnya Mushaf al-Qur’an 

2. Matahari terbit dari dua arah  

3. Gunung meletus dan asapnya bertebaran bagaikan kapas ditiup angin 

4. Munculnya Dajjal  
a. Nomor 1 dan 4     c. Nomor 2 dan 3 

b. Nomor 3 dan 4    d. Nomor 2 dan 4 

 


