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NASKAH SOAL
SPMB REGULER UIN IMAM BONJOL PADANG

TAHUN AKAMDENIK 2018/2019
PROGRAM S.1 dan D.III

Mata Ujian
Hari/Tanggal

: Pengetahuan Agama
: Selasa, 24 juli 2018

Pukul
Waktu

: 10.15 – 12.15 WIB
: 120 Menit

Petunjuk :
1. Mulailah dengan membaca basmalah dan berdoa.
2. Jawablah soal berikut dengan cara memilih salah satu huruf a, b, c, atau d yang saudara

anggap benar dengan acara menyilangi (X) pada lembaran jawaban yang telah disediakan.

SOAL :

1. Perang Badar yang dilakukan umat muslim yang hanya memiliki tentara lebih kecil dari
pada tentara kafir Mekah mendapatkan kemenangan yang gemilang disebabkan …
a. Tentara kafir Mekah memiliki persenjataan yang tidak lengkap
b. Mengikuti segala perintah dan instruksi yang telah disusun oleh Nabi SAW
c. Umat muslim memiliki persenjataan yang lebih lengkap
d. Kaum kafir Mekah tidak memiliki tentara-tentara yang handal

2. Kelompok masyarakat muslim Mekah yang hijrah ke Madinah disebut …
a. anshar b. mukminin c. muslimin d. muhajirin

3. Perang yang dilakukan oleh Bani Abbas terhadap Bani Umayyah sebagai perlawanan
secara terang-terangan terjadi di wilayah....
a. Baghdad b. Hulu Tigris c. Zab Hulu d. Damaskus

4. Al-Qur’an memberikan tuntunan kepada orang beriman untuk bertanggung jawab
menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka, karena gambaran neraka di isi oleh
manusia dan batu-batuan serta diawasi oleh malaikat yang ….
Ayat Al-Qur’an yang menjelaskannya adalah …
a. Surat Taha ayat 132
b. Surat al-Nisa ayat 36
c. Surat al-Tahrim ayat 6
d. Surat al-Nahl ayat 125

5. Semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW terkenal atas keluhuran budinya sehingga
kaumnya memberikan gelar kepadanya dengan sebutan …
a. ar rasyid b. as shiddiq c. al amin d. as salam

6. Ketika agama Islam sudah mulai diajarkan secara terang-terangan, Paman Nabi
Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib telah banyak melakukan …
a. membantu Nabi dalam menyebarkan agama Islam
b. menjadi pelindung Nabi dalam menghadapi kaum kafir
c. memberikan bantuan dengan membiayai perjuangan Nabi dan memeluk Islam
d. mengikuti Nabi dalam melakukan dakwahnya kepada kaumnya

7. Nabi Muhammad tidak pernah putus asa dalam mengembangkan dakwahnya dengan
melakukan hijrah ke beberapa kota (daerah) ketika banyak tekanan yang dilakukan oleh
kaum kafir Mekah, alasannya adalah …
a. untuk melindungi dirinya dan keluarganya
b. untuk mendapatkan pengikut yang lebih banyak dan setia
c. untuk melindungi kaumnya dari penyiksaan
d. untuk mendapatkan tambahan pasukan agar dapat memerangi kaum kafir Mekah

8. Masyarakat Quraisy memaksa paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib untuk
membujuk Nabi agar menghentikan dakwahnya, namun Nabi menolak dan mengatakan
“Wahai pamanku, demi Allah sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan
di sebelah kiriku…” pernyataan Nabi ini bermakna bahwa …
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a. Nabi akan berhenti berdakwah apabila banyak pertentangan yang datang dari kaumnya
b. Nabi tidak akan berhenti berdakwah sampai Allah memberikan kemenangan supaya

aku berhenti berdakwah pasti aku tidak akan berhenti berdakwah, sampai Allah
memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan.

c. Nabi tidak akan berhenti berdakwah sampai dia menjadi pemimpin dalam kaumnya
d. Nabi akan berdakwah terus sebab dia merasa yakin dia akan menang

9. Wahyu yang pertama turun ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul adalah:
a. wal Ashr b. waddhuha c. al fatihah d. Iqra’

10. Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengarkan ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh
adiknya (Fatimah) dalam Surah di bawah ini …
a. Iqra’ ayat 1-5 b. al fatihah ayat 1-7 c. Taha ayat 1-8 d. al muddassir 1-7

11. Nama-nama di bawah ini adalah para sahabat dan juga pemimpin pada masa Khulafaur
Rasyidin, mereka adalah …
a. Abu Bakar as Shiddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Muawiyah
b. Abu Bakar as Shiddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Muaz bin Jabal
c. Abu Bakar as Shiddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib
d. Abu Bakar as Shiddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Abu Thalib

12. Munculnya gerakan pembaharuan dalam dunia Islam disebabkan oleh faktor di bawah ini,
kecuali …
a. Timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran asing yang masuk yang

mengganggu umat Islam
b. Tumbuhnya ajaran takhyul, bid’ah dan khurafat
c. Dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan peradaban dunia di

dominasi oleh umat Islam
d. Terjadinya persentuhan dengan Barat yang menyadarkan para tokoh Islam mengenai

keterbelakangan umat Islam
13. Para Penguasa yang menggantikan kududukan Rasulullah SAW sebagai kepala

pemerintahan disebut..
a. amir b. khalifah c. Imamah d. ra’in

14. Lembaga kenegaraan pada masa khalifah Umar bin Khattab yang bertugas mengurusi
keuangan adalah…
a. Diwan al Kharaj b. baitul mal c. Asuransi d. Diwan al Jund

15. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 menyebutkan haram memakan, kecuali …
a. darah
b. daging babi
c. yang disembelih atas nama selain Allah
d. bangkai ikan dan belalang

16. Asbab al-Nuzul adalah penafsiran yang akan memberikan pemahaman yang baik
terhadap …
a. Al-Qur’an b. Al-Hadist c. At-Tafsird. As-Sunnah

17. Asbab al-Wurud adalah penafsiran yang akan memberikan pemahaman yang baik
terhadap …
a. Al-Qur’an b. Al-Hadist c. At-Tafsir d. As-Sunnah

18. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pendiri kekhalifahan Dinasti Abbasiyah, kecuali.....
a. Muhammad bin Ali
b. Abu Ja’far al-Mansur
c. Abu Muslim al-Khurasani
d. Abu Abbas as-Saffah

19. Nama suku non Arab yang mendapat perlakuan kurang wajar pada masa pemerintahan Bani
Umayyah adalah….
a. Badui b. Khazraj c. Mawali d. Quraidzah

20. Tafsir bil ra’yi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan …
a. Ijtihad dan pemikiran mufassir c. perasaan dan hati nurani mufassir
b. Pendapat sahabi yang dikutip mufassir d. nash yang diruju’ mufassir
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21. Khalifah terakhir yang memerintah pada masa Bani Umayyah adalah….
a. Marwan bin Muhammad
b. Yazid bin Abd. Malik
c. Yazid bin Walid
d. Marwan bin Hakam

22. Strategi awal yang diterapkan Muhammad bin Ali agar usaha propagandanya mendapat
keberhasilan dengan cara menggunakan nama….
a. Bani Muthalib
b. Bani Abbas
c. Bani Kinanah
d. Bani Hasyim

23. Kelompok yang setuju dan mendukung keputusan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada
peristiwa Takhim adalah...
a. Syi’ah b. Sunni c. Khawarij d. Umayya

24. Isu yang diangkat para pendiriBani Abbas agar usahanyamendapatrespon yang cepat dari
rakyatadalahtentang….
a. Perekonomian b. hak asasi manusia c.Pendidikan d. keadilan

25. Untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah, kelompok ini menggunakan tiga kota
sebagai tempat pusat pergerakan, yaitu ....
a. Humamiah, Khurasan, dan Kufah
b. Baghdad, Suriah, dan Khurasah
c. Damaskus, Khurasan, dan Kufah
d. Hasyimiyah, Khurasan, dan Kufah

26. Tokoh Panglima perang yang ditunjuk oleh Ibrahim Al Imam adalah...
a. Abu Abbas As-Saffah
b. Harun Ar-Rasyid
c. Abu Jafar Al-Mansur
d. Abu Muslim Al-Khurasani

27. Pemerintahan dinasti Abbasiyah berpusat di kota…
a. Baghdad b. Makkah c. Madinah d. Damaskus

28. Berdirinya Dinasti Abbasiyah bersamaan dengan runtuhnya Bani Umayyah yaitu pada
tahun ....
a. 675 M
b. 700 M
c. 725 M
d. 750 M

29. Khalifah pertama Dinasti Abbasiyah adalah ...
a. Abu Ja’far Al Mansur
b. Abu Abbbas Ash Shaffah
c. Harun Al-Rasyid
d. Abdullah Al-Makmun

30. Nama surat At Tiin diambil dari kata ”At Tiin” yang terdapat pada ayat ….
a. Pertama b. Kedua c. Ketiga d. Keempat

31. Berdasarkat Q.S. At-tiin : 6 orang yang beriman dan beramal shaleh akan mendapatkan ….
a. Rizki yang berlimpah
b. Pahala yang tidak terputus
c. penghormatan dari masyarakat
d. Keberkahan di dunia dan akhirat

32. Manusia yang tidak beriman dan tidak beramal shaleh akan dikembalikan Allah ke ….
a. dalam neraka jahanam
b. Tempat yang serendah-rendahnya
c. Alam akhirat yang kekal
d. Jurang kehinaan
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33. Allah akan memberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya kepada orang yang ….
a. berjihad di jalan Allah
b. membaca shalawat kepada Nabi
c. beriman dan beramal shaleh
d. bertaqwa dan rendah hati

34. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tiin ayat 4: kandungan makna yang paling tepat
dalam ayat tersebut adalah “bahwa Allah SWT…. “.
a. memberikan akal dalam bentuk yang sempurna.
b. menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya
c. akan melemparkan manusia yang tidak mau bersyukur.
d. menyempurnakan manusia dalam bentuk yang indah-indahnya

35. Yang termasuk kelebihan orang berilmu adalah ,….
a. Bahagia dunia dan akhirat
b. Bisa berhitung
c. Dapat membaca
d. Sengsara dalam hidupnya

36. Apabila hari kiamat terjadi, seluruh ummat manusia akan dikumpulkan di, …
a. Neraka
b. Surga
c. Padang Mahsyar
d. Padang Sahara

37. Hari kiamat biasa juga disebut yaumul ba’ats yang artinya, …
a. Hari kebangkitan
b. Hari kebahagiaan
c. Hari Pembalasan
d. Hari Pertimbangan

38. Hari perhitungan amal seluruh umat manusia disebut …
a. Yaumul mahsyar
b. Yaumul ba’ats
c. Yaumul Kiyamah
d. Yaumul khulud

39. Kiamat kubro merupakan peristiwa yang amat dahsyat, diawali dengan tiupan sangkakala
yang pertama. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah ….
a. Jibril
b. Mikail
c. Israfil
d. Israil

40. Batas antara alam dunia dan alam akhirat disebut alam ….
a. Barzakh
b. Makhsyar
c. Ghaib
d. Bathin

41. Ajaran Islam membenarkan toleransi dalam berbagai bidang kecuali dalam masalah ….
a. ekonomi dan sosial
b. aqidah dan ibadah
c. politik dan budaya
d. kemanusian dan kemasyarakatan

42. Pemahaman makna lafaz wal mau’idzotilhasanati “�isebu �L�O�buD” pada ayat ini adalah …
a. Memberi nasehat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf

pengetahuan mereka yang sederhana
b. Memberi nasehat disertai ancaman
c. Memberikan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan tingkatan umur
d. Memberikan nasehat dan berdebat dengan masalah yang mereka hadapi
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43. Arti lafaz biman dholla ” �R ��� “ pada ayat ini adalah ...
a. Siapa saja yang dapat petunjuk c. siapa saja yang membangkang
b. Siapa saja yang tersesat d. siapa saja yang menentang

44. Allah berfirman dalam Al-qur’an yang artinya “hai orang-orang yang beriman, peliharalah
dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ...,
makna yang digaris bawahi dalam kalimat di atas tertuju kepada …
a. Tanggung jawab keluarga ada pada semua orang
b. Tanggung jawab keluarga ada pada masyarakat sekelilingnya
c. Tanggung jawab keluarga ada pada orang tuanya
d. Tanggung jawab keluarga ada pada negaranya

45. Malaikat yang disifati dengan ghilazdon “ �ad “ yang artinya sifat yang …
a. Buruk dan busuk fisiknya c. kasar perkataan dan ucapannya
b. Kasar dan buruk jasmaninya d. keras dan sadis bentuknya

46. Sasaran dakwah yang dituju dari kata �isebu �L�O�bu adalah …
a. Kelompok bangsawan c. kelompok awam
b. Kelompok intelektual d. kelompok penguasa

47. � uOlomp uOimp buهس� pهسمم� هس� sambungan ayat di bawah ini adalah …
a. ���a�bu uOlompD c. ��im �mu �bDpD
b. �O��bu uOlompD d. �buObuهس� uOlomp

48. Waulil amri minkum “��im �mu �bDpD ” arti kutipan ayat ini adalah …
a. Para ulama di antara kamu c. para pemimpin di antara kamu
b. Para pengajar di antara kamu d. para pahlawan di antara kamu

49. Anil jahiliin “ �oam��bu �� “, makna dari ayat ini adalah …
a. Orang yang bodoh dalam ilmu pengetahuan
b. Orang yang bodoh disebabkan kurang akalnya (tidak waras)
c. Orang bodoh yang tidak punya pikiran dan sombong
d. Orang bodoh yang tidak mau menerima ajakan untuk berbuat baik dan tidak mau

saling memaafkan
50. Perbuatan yang mulia dan lebih baik adalah perbuatan, kecuali …

a. Memberi maaf kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kita
b. Orang yang tidak membalas perbuatan salah orang lain kepada kita
c. Tidak menghasut orang lain untuk tidak memberi maaf dan tidak memaafkan
d. Membalas perbuatan salah orang lain yang setimpal dengan perbuatan yang

dilakukannya
51. Di bawah ini yang tidak termasuk mustahik zakat adalah....

a. Fakir dan miskin c. Orang-orang yang dililit hutang
b. Untuk pembangunan masjid d. Berjihad di jalan Allah

52. Di antara harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah....
a. Emas, perak, dan tembaga c. Hasil pertanian, perdagangan, emas
b. hasil pertanian,emas,mobil
c. Hasil pertanian, perdagangan, emas
d. Hasil perdagangan, perak, tembaga

53. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar.....
a. 2,5 liter c. 2,5 kg
b. 3 kg d. 3 liter

54. Hikmah zakat bagi orang yang mengeluarkannya, kecuali.....
a. Mengikis sifat kikir c. Menyucikan jiwa dan hartanya
b. Hartanya bertambah d. Perwujudan rasa syukur Marwan bin Muhammad

55. Ketentuan atau ketetapan Allah dari zaman azali disebut.....
a. Qadar c. Hikmah
b. Qadha d. Perintah
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56. Takdir Allah yang tidak bisa dirubah dengan berusaha dan doa disebut...
a. Mu’allaq b. Mubram c. Nasib d. Cobaan

57. Berikut ini yang termasuk takdir mu’allaq adalah....
a. Bodoh c. Ajal
b. Mati d. Jenis kelamin

58. Semua yang terjadi sekarang ini telah tertulis di...
a. Lauhil mahfuz c. Kitab suci
b. Akhirat d. Kitab Al-Qur’an

59. Al-Qur’an pertama kali diturunkan pada...
a. 17 Rajab c. 27 Ramadhan
b. 17 Ramadhan d. 20 Ramadhan

60. Pengertian ibadah menurut bahasa adalah...
a. Taat b. Tunduk dan patuh c. Merendahkan diri dan hina d. Semuanya benar

61. Ibadah terbagi dua, yaitu mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang termasuk ibadah mahdhah
adalah.....
a. Shalat, puasa, dan haji
b. Puasa, zakat, dan amar ma’ruf nahi mungkar
c. Haji, puasa, dan berlaku adil
d. Shalat, haji, dan bekerja dengan disiplin

62. Orang yang mati syahid dalam peperangan maka jenazahnya......
a. Perlu dimandikan dan dishalatkan
b. Perlu dimandikan dan tidak perlu dishalatkan
c. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dishalatkan
d. Tidak perlu dimandikan dan dishalatkan

63. Hukum memandikan jenazah muslim...
a. Sunnah b. Wajib c. Mubah d. Makruh

64. Cara seorang perempuan yang ingin bersuci setelah mengalami haid atau menstruasi
adalah...
a. Berwudu
b. Mandi wajib
c. Bertayamum
d. Mandi biasa

65. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi....
a. Musa as c. Daud as
b. Isa as d. Nuh as

66. Mengerti dengan bahasa hewan adalah mukjizat dari Nabi....
a. Daud as c. Musa as
b. Sulaiman as d. Isa as

67. Bisa mengeluarkan air dari ujung-ujung jari adalah mukjizat dari Nabi...
a. Idris as c. Muhammad SAW
b. Isa as d. Musa as

68. Nama-nama rasul ulul azmi disebutkan di bawah ini kecuali....
a. Nabi Muhammad SAW
b. Nabi Nuh as
c. Nabi Ibrahim as
d. Nabi Sulaiman as

69. Di antara macam air yang dipakai untuk bersuci adalah air musta’mal, maksudnya
adalah......
a. Air yang yang sudah dipakai
b. Air sumur
c. Air yang terkena sinar matahari
d. Air sungai
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70. Daman masfuha adalah salah satu bentuk najis, artinya......
a. Darah beku
b. Darah yang mengalir
c. Darah yang bercampur nanah
d. Darah hitam

71. Membersihkan najis dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya
dicampur dengan tanah adalah cara membersihkan najis dalam bentuk..
a. Kotoran manusia c. Jilatan anjing
b. Nanah d. Air seni (baul)

72. Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum shalat disebut...
a. Syarat shalat c. Wajib shalat
b. Rukun shalat d. Sunnah shalat

73. .... �uOuOm ���ma �oimb�bu �a� ��a �abu �R
Maksud dari potongan ayat di atas adalah........
a. Shalat mesti dilakukan diawal waktu
b. Lebih baik shalat dari pada tidur
c. Shalat itu diwajibkan bagi orang mukmin
d. Shalat-shalat wajib itu sudah ditentukan oleh Allah waktu pelaksanaannya

74. Tuma’ninah dalam melaksanakan gerakan shalat termasuk.....
a. Wajib shalat c. Rukun shalat
b. Syarat shalat d. Sunnah shalat

75. Duduk iftirasy dilakukan pada.....
a. Tasyahud awal
b. Duduk di antara dua sujud
c. Tasyahud akhir
d. Sujud syukur

76. Shalat sunat yang dilakukan karena adanya gerhana bulan disebut...
a. Shalat kusuf c. Shalat khauf
b. Shalat khusuf d. Shalat istisqa’

77. Di bawah ini termasuk rukun shalat jenazah, kecuali...
a. Berniat c. Membaca shalawat atas Nabi
b. Berdoa untuk orang mukmin d. Membacakan doa untuk mayat

78. Sujud yang dilakukan karena lupa pada jumlah rakaat shalat disebut...
a. Sujud tilawah c. Sujud syukur
b. Sujud sahwi d. Semua jawaban salah

79. Perintah untuk melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadhan dijelaskan oleh Allah dalam
Surat......
a. Al-Baqarah ayat 182 c. Al-Baqarah ayat 183
b. Al-Baqarah ayat 184 d. Al-Baqarah ayat 185

80. Yang termasuk membatalkan puasa, kecuali....
a. Muntah dengan sengaja c. Istimna’
b. Makan dan minum sengaja d. Berkumur-kumur pada siang hari

81. Orang yang dikenai kewajiban qadha bila tidak puasa pada bulan Ramadhan, kecuali....
a. Orang sakit c. Ibu hamil dan menyusui
b. Musafir d. Orang tua renta yang tidak kuat puas

82. �slbu ��� هس�هس� �D �sobu ��� � هس�هس�
Maksud dari potongan ayat di atas adalah..............
a. Allah menginginkan kebahagiaan bagimu, dan tidak kesengsaraan
b. Allah menginginkan kesuksesan bagimu, dan tidak kegagalan
c. Allah menginginkan kemudahan bagimu, dan tidak kesulitan
d. Allah menginginkan kebenaran bagimu, dan tidak kesalahan
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83. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang niatnya digabungkan ketika ihram disebut........
a. Haji ifrad c. Haji tamattu’
b. Haji qiran d. Umrah qiran

84. Perbedaan rukun haji dan umrah terletak pada...
a. Ihram b. Tawaf c. Wukuf d. Sa’i

85. Seorang muslim tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari......hari
a. 4
b. 5
c. 3
d. 2

86. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa, pernyataan ini
terdapat dalam al-Qur’an, surat....
a. Al-Maidah ayat 3
b. Al-Maidah ayat 10
c. Al-Hujurat ayat 10
d. Al-Hujurat ayat 13

87. Di antara amalan manusia yang tidak pernah terputus pahalanya, meskipun sudah
meninggal dunia adalah....
a. Ilmu yang bermanfaat
b. Ibadah puasa
c. Ibadah sholat
d. Berinfak dan bersedekah

88. Di bawah ini termasuk wajib haji, kecuali...
a. Tahallul c. Menyentuh hajar aswad
b. Melontar jumrah d. Mabit di Mina

89. Surat al-Maidah ayat 3 diturunkan pada....
a. Tanggal 9 Zulhijjah c. Tanggal 11 Zulhijjah
b. Tanggal 10 Zulhijjah d. Tanggal 12 Zulhijjah

90. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad adalah dalil dari sifat Allah....
a. Qiyamuhu binafsihi c. Mukhalafatu lil hawadisi
b. Wahdaniyat d. Qudrah

91. Qul huwa Allahu ahad adalah dalil dari sifat Allah.....
a. Wahdaniyat c. Qudrah
b. Sama’ d. Qiyamuhu binafsihi

92. Sifat Allah ash-Shamad, berarti........
a. Maha benar
b. Yang Maha Suci
c. Yang Maha Pencipta arwah
d. Allah tempat begantung segalanya

93. Sifat Allah al-Halim, berarti........
a. Yang Maha Pengasih
b. Yang Maha Santun
c. Yang Maha Mencintai
d. Yang Maha Lembut

94. Ayat Al-Qur’an pertama kali turun di.....
a. Mekah c. Gua Tsur
b. Gua Hira d. Jabal Nur

95. Berikut ini yang termasuk arti darial-Alaq adalah...
a. Segumpal daging c. Segumpal nanah
b. Segumpal darah d. Segumpal air

96. Manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Pernyataan ini disebutkan dalam
surat....
a. Al-Maidah ayat 3 c. Al-Hujurat ayat 10
b. Al-Maidah ayat 10 d. Al-Hujurat ayat 13
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97. Tawadu’ dalam bahasa Arab berarti....
a. Rendah hati c. Menghinakan diri
b. Lemah lembut d. Berbangga diri

98. Penuh harap atas rahmat dari Allah adalah maksud dari sifat....
a. Sabar c. Raja’
b. Istiqamah d. Ikhlas

99. Yang tidak termasuk hak seorang muslim kepada muslim lainnya adalah...
a. Apabila ia meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya
b. Mengucapkan salam saat bertemu
c. Saling memberi hadiah
d. Apabila ia sakit cukup mengirim hadiah

100. Surat al-Hujurat ayat 11 menjelaskan tentang....
a. Wajibnya mencari teman yang baik
b. Saling menasehati di antara teman
c. Mengunjungi teman yang sakit
d. Larangan memberi julukan yang buruk kepada teman

Selamat ujian !


