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

paling tepat ! 

1. Secara bahasa al-Qur’an berasal dari kata 

kerja …. 

a. Qaryah  d. Al-Qari’ah 

b. Qara’a  e. Qaraba 

c. Qarana 
 

2. Kata Qara’a berarti … 

a. Membaca  d. Menghafal 

b. Meneliti  e. Melantunkan 

c. Menulis 
 

3. Sedangkan kata Qur’an berarti … 

a. Pujian  d. Mulia 

b. Bacaan  e. Tulisan 

c. Ringkasan 
 

4. Secara definitif al-Qur’an adalah … 

a. Kitab yang diawali dengan surah alif 

lam mim dan diakhiri dengan surah 

an-Nas 

b. Kitab yang diawali dengan surah al-

Baqarah dan diakhiri dengan surah 

an-Nas 

c. Kitab yang dimulai dengan surah al-

Alaq dan diakhiri dengan surah an-

Nas 

d. Kitab yang dimulai dengan surah al-

Fatihah dan diakhiri dengan surah an-

Nas 

e. Kitab yang dimulai dengan surah al-

Fatihah dan diakhiri dengan surah al-

Ikhlas 
 

5. Secara definitive pula, membaca al-

Qur’an berfungsi dan bernilai sebagai … 

a. Ibadah, ruqyah, dan hiburan 

b. Ruqyah, pengobatan, dan azimah 

c. Ibadah, ruqyah, dan do’a 

d. Ibadah, hidayah, dan ruqyah 

e. Ibadah, mu’jizat nabi, dan petunjuk 
 

6. Para ulama mengelompokkan hukum 

yang terdapat dalam al-Qur’an sebagai 

berikut … 

a. Akidah, syari’ah dan akhlak 

b. Akidah, syari’ah dan ruqyah 

c. Akidah, syari’ah dan amal 

d. Ibadah, syari’ah dan muamalah 

e. Ibadah, syari’ah dan akhlak 
 

7. Tata cara yang baik dalam berhubungan 

langsung dengan Allah Swt. Disebut … 

a. Akhlak 

b. Ibadah atau syari’ah 

c. Mu’amalah 

d. Budi pekerti 

e. Akidah 
 

8. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara 

beribadah dinamakan … 

a. Ilmu Akhlak d. Ilmu Ibadah 

b. Ilmu Fikih  e. Ilmu Qur’an 

c. Ilmu Tauhid 
 

9. Hukum Mu’amalah adalah … 

a. Hukum yang mengatur interaksi 

antara manusia dengan Allah 

b. Hukum yang mengatur interaksi 

antara manusia dengan sesamanya 

c. Hukum yang mengatur tentang tata 

cara shalat 

d. Hukum yang mengatur tentang tata 

cara zakat 

e. Hukum yang mengatur tentang 

perbankan dalam Islam 
 

10. Secara bahasa hadits berarti … 

a. Perbuatan 

b. Aturan  

c. Undang-undang 

d. Ucapan atau perkataan  

e. Permisalan 
 

11. Hadits juga dinamakan Sunnah, yang 

artinya … 

a. Segala yang jika dilakukan mendapat 

pahala dan jika ditinggalkan tidak 

berdosa 

b. Segala yang dilakukan oleh para 

ulama dan menjadi sumber hukum 

c. Segala yang dilakukan oleh 

Rasulullah dan menjadi sumber 

hukum 
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d. Segala yang apabila dilakukan 

berpahala dan jika ditinggalkan 

berdosa 

e. Segala yang bila dilakukan berdosa 

dan bila ditinggalkan berpahala 
 

12. Hadits dibagi dalam tiga bagian yaitu … 

a. Sanad, matan dan rasul 

b. Sanad, matan dan isi 

c. Sanad, matan, dan rawi 

d. Matan, rawi, dan sahih 

e. Rawi, matan, dan riwayat 
 

13. Yang dimaksud dengan Matan adalah … 

a. Sekelompok orang atau seseorang 

yang menyampaikan hadis sampai 

kepada kita sekarang 

b. Isi atau materi hadis yang 

disampaikan oleh Rasulullah 

c. Orang yang meriwayatkan hadis 

d. Ulama ahli hadis 

e. Kumpulan kitab hadis 
 

14. Yang dimaksud dengan sanad adalah … 

a. Sekelompok orang atau seseorang 

yang menyampaikan hadis sampai 

kepada kita sekarang 

b. Isi atau materi hadis 

c. Orang yang meriwayatkan hadis 

d. Nama kitab hadis 

e. Ulama ahli hadis 
 

15. Fungsi hadis dapat dikelompokkan 

sebagai berikut kecuali … 

a. Menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an 

yang masih bersifat umum 

b. Memperkuat pernyataan yang ada 

dalam al-qur’an 

c. Menerangkan maksud dan tujuan 

suatu ayat 

d. Menetapkan hukum baru yang tidak 

terdapat dalam al-Qur’an 

e. Menggantikan kedudukan ayat-ayat 

al-Qur’an 
 

16. Ditinjau dari segi perawinya, hadis dibagi 

ke dalam tiga bagian yaitu …. 

a. Sahih, hasan, dan dha’if 

b. Mutawatir, sahih, dan hasan 

c. Mutawatir, masyhur, dan sahih 

d. Mutawatir, masyhur, dan ahad 

e. Mutawatir, sahih, dan dha’if 
 

17. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak 

perawi, baik dari kalangan sahabat 

maupun generasi sesudahnya dan 

dipastika diantara mereka tidak 

bersepakat dusta, adalah pengertian dari 

hadits … 

a. Sahih  d. Mutawatir 

b. Hasan  e. Masyhur 

c. Ahad 
 

18. Mencurahkan segenap tenaga dan pikiran 

secara sungguh-sungguh dalam 

menetapkan suatu hukum adalah 

pengertian dari … 

a. Jihad  d. Mujahidin 

b. Ijtihad  e. Mujtahid 

c. Ijma’ 
 

19. Berikut ini adalah syarat-syarat yang 

harus dimiliki sesorang yang boleh 

melakukan ijtihad, kecuali …. 

a. Memiliki pengetahuan yang luas dan 

mendalam 

b. Memiliki pemahaman mendalam 

tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul 

fikih, dan tarikh 

c. Memiliki ijazah dari universitas Al-

Azhar Mesir, atau Ummul Qura 

Makkah 

d. Memahami cara merumuskan hukum 

e. Memiliki keluhuran akhlak mulia 
 

20. Kesepakatan para ulama’ ahli ijtihad 

dalam memutuskan suatu perkara atau 

hukum adalah pengertian dari …. 

a. Ijtihad 

b. Ijma’ 

c. Qiyas 

d. Maslahah Mursalah 

e. Mujtahid 
 

21. Mempersamakan/menganalogikan 

masalah baru yang hukumnya tidak 
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terdapat dalam al-Qur’an atau hadis 

dengan yang sudah ada hukumnya karena 

kesamaan sifat dan ciri-cirinya adalah 

pengertian dari … 

a. Qiyas  d. Ijma’ 

b. Ijtihad  e. Istinbat 

c. Maslahah mursalah 
 

22. Seseorang yang mengejar Rasulullah saat 

hijrah ke Madinah tetapi berkali-kali ia 

dan kudanya terperosok ke dalam bumi 

adalah …. 

a. Malik bin Suraqah 

b. Suraqah bin Malik 

c. Suraqah bin Naufal 

d. Naufal bin Suraqah 

e. Waraqah bin Naufal 
 

23. Menurut riwayat yang sahih, Nabi 

Muhammad pertama kali diangkat 

menjadi rasul pada … 

a. 27 Ramadhan saat usianya 40 tahun 

b. 17 Ramadhan saat usianya 40 tahun 

c. 27 Ramadhan saat usianya 25 tahun 

d. 17 Ramadhan saat usianya 25 tahun 

e. 17 Ramadhan saat usianya 30 tahun 
 

24. Malaikat Jibril datang untuk membacakan 

wahyu yaitu …. 

a. Qs. Al-Fatihah 

b. Qs. Al-Baqarah 

c. Qs. Al-‘Alaq 

d. Qs. An-Nas 

e. Qs. Al-Ikhlas 
 

25. Seorang penulis dari barat menempatkan 

Nabi Muhammad sebagai tokoh no.1 

paling berpengaruh di dunia. Penulis 

tersebut adalah … 

a. Karen Amstrong 

b. Michael H. Hart 

c. Neil Armstrong 

d. Barnabas 

e. W. Montgomery Watt 
 

26. Agar tidak menimbulkan kekacauan di 

kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah 

memulai dakwahnya dengan sembunyi-

sembunyi atau yang disebut dengan …. 

a. Dakwah bil-Jahar 

b. Dakwah bis-Sir 

c. Dakwah di Bukit Sofa 

d. Dakwah di rumah 

e. Dakwah Islamiyah 
 

27. Hanya segelintir orang yang mula-mula 

mengikuti seruan dakwah Nabi. Mereka 

ini kemudian disebut sebagai … 

a. Al-Arqam 

b. Al-Awwalin 

c. As-Sabiqunal Awwalun 

d. Al-Muhajirin 

e. Al-Ansar 
 

28. Diantara golongan yang mula-mula 

menerima Islam dari kalangan anak-anak 

adalah … 

a. Abu Bakar as-Siddiq 

b. Umar bin Khattab 

c. Usman bin Affan 

d. Ali bin Abi Thalib 

e. Arqam bin Abil Arqam 
 

29. Dakwah secara rahasia dan sembunyi-

sembunyi dilakukan oleh Rasulullah 

selama … 

a. Setahun  d. Empat tahun 

b. Dua tahun  e. Lima tahun 

c. Tiga tahun 
 

30. Setelah menerima wahyu untuk 

menyatakan dakwah secara terang-

terangan akhirnya Rasulullah pun 

melakukannya dengan terbuka. Dakwah 

ini disebut … 

a. Dakwah bil-Jahar 

b. Dakwah bis-Sir 

c. Dakwah Islamiyah 

d. Dakwah Awwaliyah 

e. Dakwah di depan Ka’bah 
 

31. Tentangan dan cemoohan tidak hanya 

datang dari masyarakat Quraisy, tetapi 

juga datang dari paman rasulullah sendiri, 

yaitu …. 
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a. Abu Thalib  d. Abu Quhafah 

b. Al-Abbas  e. Hamzah 

c. Abu Lahab 
 

32. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa 

kaum Quraisy menolak dakwah Nabi 

Muhammad saw. Kecuali … 

a. Kesombongan dan keangkuhan 

b. Fanatisme buta terhadap nenek 

moyang 

c. Persaingan kekuasaan 

d. Ketakutan akan mengeringnya air 

zam-zam 

e. Ketakutan akan jatuhnya ekonomi 
 

33. Nabi juga menunaikan dakwah kepada 

suku-suku arab di luar Makkah. Beliau 

pernah datang ke salah satu suku tetapi 

malah diusir, disoraki, dan dilempari 

batu, suku tersebut adalah …. 

a. Kindah  d. Bani Kalb 

b. Najjar  e. Thaif 

c. Bani Hanifah 
 

34. Akhirnya tanda-tanda penerimaan datang 

dari para peziarah haji yang cukup jauh 

dari Makkah, tempat dimakamkan 

ayahanda nabi Muhammad. Tempat 

tersebut adalah …. 

a. Yasrib  d. Thaif 

b. Yaman  e. Hunain 

c. Irak 
 

35. Setelah kedatangan orang-orang Madinah 

untuk menerima Islam, nabi mengutus 

sahabatnya untuk mengajarkan Islam di 

sana. Sahabat itu bernama …. 

a. Abu Bakar as-Sidiq 

b. Ali bin Abi thalib 

c. Mush’ab bin Umair 

d. Umar bin Khattab 

e. Usman bin Affan 
 

36. Untuk menghindari bahaya penyiksaan di 

Makkah Nabi Muhammad menyarankan 

para pengikutnya untuk hijrah ke Abisinia 

supaya mendapatkan perlindungan dari 

rajanya. Raja Abisinia itu bernama …. 

a. Nebukadnezar 

b. Pointus Pilatus 

c. Julius Caesar 

d. Najasyi 

e. Konstantin 
 

37. Raja Abisinia yang melindungi kaum 

muslim tersebut beragama … 

a. Majusi  d. Yahudi 

b. Politheis  e. Hindu 

c. Nasrani 
 

38. Sejak menerima wahyu pertama, nabi 

Muhammad diangkat menjadi nabi. 

Kemudian beliau ditugaskan menjadi 

rasul setelah menerima wahyu surah …. 

a. Al-Fatihah  d. Al-Ikhlas 

b. Al-Baqarah  e. Ad-Dhuha 

c. Al-Muddassir 
 

39. Laki-laki pertama yang menerima Islam 

dari kalangan orang dewasa adalah …. 

a. Abu Bakar bin Quhafah 

b. Ali bin Abi Thalib 

c. Umar bin Khattab 

d. Usman bin Affan 

e. Hamzah bin Abdul Muthalib 
 

40. Dakwah Nabi di Makkah dilaksanakan 

selama … 

a. 10 tahun  d. 13 tahun 

b. 11 tahun  e. 15 tahun 

c. 12 tahun 


