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A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. Surat Al Kahfi terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat makiyah, merupakan 
urutan surat yang ke …. 

a. 18 
b. 17 

c. 14 
d. 10 

2. Surat Al Baqarah termasuk surat madaniyah, Al Baqarah artinya …. 
a. sapi betina 

b. lebah 
c. nyamuk 
d. sapi jantan 
e. lalat 

3. Orang kafir Quraisy yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak kompromi bergantian 

dalam melaksanakan ibadah sehingga turun surat Al Kafirun adalah …. 
a. Utbah bin Rabi’ah 

b. Abdul Muttalib 
c. Abu Jahal 

d. Ubay bin Khalaf 
e. Salman al Farisi 

4. Apabila ada mad tab’i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat terdapat hukum 
bacaan …. 

a. mad far’i 
b. mad badal 
c. mad wajib muttasil 
d. mad jaiz munfasil 
e. mad ‘arid lissukun 

5. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim maka hukum bacaannya adalah …. 
a. izhar safawi 
b. ikhfa safawi 
c. iqlab 

d. idgam mimi 
e. idgam bigunnah 

6. Dalam surat Yunus ayat 41, orang yang sudah melakukan dakwah Islam, tetapi yang 
diajaknya tetap mendustakan, maka …. 

a. tanggung jawabnya makin berat 
b. akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat 
c. akan disiksa bersama orang-orang yang sesat 
d. terbebas dari beban tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya 
e. harus tetap sabar, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar 
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7. Surat madaniyah adalah surat yang diturunkan …. 

a. sesudah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah 
b. sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah 
c. di Mekah 
d. di Madinah 
e. di Saudi Arabia 

8. Dalam istilah agama Islam, toleransi sering disebut …. 
a. Tabayun 
b. Tasamuh 
c. Tadakhul 

d. Tawaquf 
e. Tafakur 

9. Al Kahfi dijadikan nama sebuah surat, mengandung arti …. 
a. Gua 
b. Gunung 
c. Pemuda 
d. Penghuni surge 
e. Pertolongan Allah 

10. Berikut ini adalah kandungan surat Al Kafirun, kecuali …. 
a. tidak ada persamaan cara ibadah umat Islam dengan orang kafir 
b. kita dilarang menyembah sembahan orang kafir 
c. kita diperintahkan untuk fanatik terhadap agama 

d. kita dianjurkan untuk fanatik golongan 
e. kita dilarang bekerja sama dengan masalah Alquran dan aqidah 

11. Berikut ini yang termasuk hikmah toleransi adalah …. 

a. menjadikan kehidupan damai, aman, dan tentram 
b. menjadikan sikap kita lemah 
c. menghilangkan ketegasan dalam mengambil keputusan 
d. direndahkan kehormatan kita oleh orang lain 
e. terjadinya penjajahan terhadap umat Islam 

12. Dalam bertoleransi dengan penganut agama lain, sikap kita sebagai umat Islam adalah 
…. 

a. harus menunjukkan sikap mengalah supaya tidak terjadi perselisihan 

b. tidak mencampuri urusan apa pun dengan penganut umat Islam 
c. bersikap sewajarnya dalam segala bentuk urusan 

d. tidak mencampuri masalah kehidupan beragama mereka 
e. tidak peduli, karena mereka nonmuslim 

13. Iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada orang lain merupakan …. 
a. akhlakul karimah 

b. akhlakul mahmudah 
c. akhlakul mazmumah 

d. akhlakul hasanah 
e. akhlakul khair 
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14. Hukum melaksanakan alat jumat di masjid bagi seorang wanita adalah …. 

a. fardu ‘ain 
b. fardu kifayah 
c. mubah/boleh 
d. sunah muakkad 
e. haram 

15. Lafal dari syrat Al Jumu’ah [62] ayat 9 yang berbunyi 

 
 

a. dan tinggalkanlah 
b. maka bertebaranlah 

c. untuk mengingat Allah 
d. untuk kembali kepada Allah 
e. memohon kepada Allah 

 

 

B. Kunci jawaban diatas. 

 

1. A 

2. A 

3. C 

4. C 

5. D 

6. D 

7. A 

8. B 

9. A 

10. D 

11. A 

12. D 

13. C 

14. C 

15. D 
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