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S : Orang-orang yang berada dalam kesesatan sering kali diperpanjang umurnya
oleh Allah agar mereka selalu bergelimang dengan kesenangan bahkan
sewenang-wenang terhadap orang lain, barulah sadar bahwa dia orang lemah
dan tidak berdaya sedikitpun. Bacakan ayat yang berkaitan dengan hal tersebut.
J

:

                  
       

( QS. Maryam : 75 )
2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………      
J

: Al-Baqarah : 35
               
  

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                    
  
Surat Al Isra’, (17), 111
J

4.

: Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak
mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang
memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang
sebesar-besarnya.

S : Apa yang disebut Mad Wajib Muttashil, berikan contohnya !
J

: Apabila Mad Thabi’i bertemu hamzah dalam satu kata,
seperti : ﺟـــﺎء

5.

S : Apa pengertian Aqidah menurut istilah agama Islam ?
J : Aqidah ialah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya yang membuat
jiwa tenang dan tenteram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan seseorang
yang bersih dari kebimbangan atau keraguan.
1

6.

S : Ada seorang sahabat yang pernah didoakan khusus oleh Rasulullah saw dengan
doa sebagai berikut:

J
7.

Siapakah Sahabat dimaksud?
: Ibnu Abbas

S : Dengarkan baik-baik, apa nama lagu yang akan dilantunkan pada ayat berikut
ini ? Q.S. Al-Baqarah: 21
           
J

8.

: Rast

S : Sebutkan hadis Nabi saw. yang membedakan nilai zakat pertanian yang
menggunakan system tadah hujan dan yang menggunakan sistem
mekanik/biaya!
J

:

9.

S : Where do moslems gather on the ninth of Dzulhijja?
J : Moslem who perform hajj must gather at Arafat on the ninth of Dzulhijja.

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
            
J

(Yusuf : 93)
: Nabi Yusuf: Dia mberikan baju gamisnya kepada saudara-saudaranya dan
disuruhnya mereka membawanya pulang ke negerinya. Dan apabila mereka
sudah sampai supaya dengan segera baju gamisnya itu diletakkan ke wajah
beliau, niscaya akan melihatlah dia karenanya dan akan lepaslah kotoran yang
menutupi matanya itu. Selain dari itu, Yusuf juga meminta kepada saudaranya
supaya mendatangkan segenap keluarganya ke Mesir

11.

S : Para Fuqoha membagi hukum Islam kepada berapa bagian, sebutkan!
J : Hukum Islam terbagi kepada 5 macam yaitu; 1. Wajib, 2. Sunnat, 3. Haram, 4.
Makruh, 5. Mubah.

12.

S :

               
  
2

J

:

13.

S : Setelah Fathu Makkah, tepatnya pada tahun 9 H, banyak berdatangan delegasi
bangsa Arab dari berbagai penjuru untuk menghadap Rasulullah. Apa sebutan
tahun 9 H ini?
J : Amul Wufud.

14.

S : Orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang menderita pada umumnya
harus menjadi perhatian negara dan kita semua. Al-Qur’an menyebut pendusta
agama orang yang mengabaikan anak yatim dan menolak memberi makan fakir
miskin. Bacakan ayat tentang hal tersebut?
J : Al-Maa’uun : 1 – 3
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S : Untuk menjaga hubungan sosial antaranggota masyarakat maka tidak
diperkenankan ada di antara mereka yang menzalimi orang lain. Allah melarang
memakan harta di antara mereka dengan cara-cara yang bathil. Bacakan
potongan ayat tentang larangan tersebut!
J : Al-Baqarah : 188
              
  

2.

S : Sempurnakan ayat berikut :
..........................................    

J

3.

:

               

Ali Imran : 105
S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik ! (QS : AnNaba' : 31-34)
            
J

: (31. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan,) (32.
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, 33. dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
34. dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).

4.

S : Apa yang dimaksud dengan IDGHAM MA'A GUNNAH?, sebutkan hurufhurufnya!
J : IDGHAM MA'A GUNNAH : Memasukkan huruf dengan dengung

5.

S : Dalam ajaran Islam pergaulan diantara sesama muslim sangatlah dianjurkan,
agar tercipta sebuah jalinan sosial yang harmonis. Rasulullah SAW merinci halhal yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya. Bacakan
hadist yang berkenaan dengan hal ini !
J

:

ﺎ
6.

S : Huruf-huruf hijaiyah yang ada pada awal beberapa surah (fawatih al-suwar)
terdiri atas satu sampai dengan lima huruf. Sebutkan huruf tunggal apa sajakah
yang mengawali sebuah surah dalam Al-Qur’an!
4

J
7.

: Huruf shad ()ص, qaf ()ق, dan nun ()ن

S : Pahami baik-baik, apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut ini ? Q.S. AlInsaan: 9
          
J

8.

: Jiharka

S : Bacakan hadis Nabi saw, yang menyatakan sunnat sholat tahiyyatul masjid dua
rakaat bagi orang yang memasuki masjid!
J

:

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:And man says,
"What is [wrong] with it?" (Q.S. Zalzalah: 3)
J :
    

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                  
(Ali Imran : 35)
J

11.

: Istri Imran yang sedang hamil. Dia menazarkan anak yang masih dalam
kandungannya itu untuk dijadikan abdi yang selalu berkhidmat untuk beribadah
di Baitulmakdis. Anak itu semata-mata telah diikhlaskan untuk berbakti di sana.
Dia memohon agar nazarnya ini diterima. Allah Maha Mengetahui niatnya yang
suci, dan mendengar pujiannya kepada Allah ketika ia bermunajat. Hal-hal inilah
yang menyebabkan doanya terkabul.

S : Sebutkab 3 jenis barang yang wajib dikeluarkan zakatnya!
J

12.



: 1. Binatang Ternak, 2. Emas dan perak, 3. Biji-bijian makanan yang
mengnyangkan, 4. Buah-buahan, 5. Harta Perdagangan.

S :

J

:

13.

S : Pada waktu Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur dalam perjalanan
menuju Madinah ada seorang kafir Quraisy yang mengejar sampai ke Gua.
Siapa nama orang yang dimaksud?
J : Suraqah bin Malik

14.

S : Setiap warganegara harus berusaha meraih kebahagiaan dalam hidupnya. Al5

J

Qur’an mengajarkan kita agar berdoa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
Bacakan potongan ayat tentang doa tersebut!
: Al-Baqarah : 201
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S : Salah satu yang merusak mentalitas generasi muda dinegara Repuplik
Indonesia ini adalah narkoba, termasuk perjudian dan bebasnya mengkonsumsi
minuman terlarang. Perbuatan terlarang itu mengandung dosa besar lebih dari
manfaatnya. Bacakan ayat Al-Qur’an mengenai hal tersebut.
J :
              
               
( QS. Al Baqarah : 219 )

2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………     
J

: Al-Baqarah : 64
              

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                  
J

4.

S : Apa yang disebut Mad Thabi’i, berikan contoh !
J

5.

Surat Yusuf, (12), 53
: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya
nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat
oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha
Penyanyang.

: Apabila harakat fathah yang diikuti oleh alif, atau harakat dhammah yang diikuti
oleh waw sukun, atau harakat kasrah yang diikuti oleh ya sukun, maka dibaca 2
harakat. Contoh : ﻧوﺣﯾــﮭﺎ

S : Sebutkan pengertian Islam!
J

: Islam ialah agama yang mengajarkan supaya umat manusia tunduk dan patuh
serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt.

6.

S : Apakah nama lain yang juga masyhur dari Surah al-Insan?
J : Ad-Dahr

7.

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan pada ayat berikut ini ?Q.S.
Ibrahim: 41
7

        
J
8.

: Shoba

S : Dalam ajaran Islam, apabila ada seseorang yang menderita dari sesama muslim,
maka kita wajib ikut merasakannya dan wajib memberi bantuan kepadanya.
Orang mu`min harus seperti satu tubuh dengan orang mu`min yang lainnya,
yakni saling mencintai, menyayangi, saling membantu dan saling menasehati.
Bacakan hadits yang berkenaan dengan hal ini!
J

:

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:The Night of
Decree is better than a thousand months. (Q.S. Al-Qadr: 3)
J :
      

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
               
    
(Ali Imran : 39)
J

11.

S : Ketika seorang muslim sakit/meninggal, maka sunat bagi muslim lainnya untuk
membezuk/ta’ziyah kepada saudara yang sedang sakit/meninggal tersebut.
Sebutkan 5 hak muslim atas muslim lainnya!
J

12.

: Nabi Zakaria: Ketika Nabi Zakaria masih berdiri di mihrab, dan baru selesai
berdoa. datanglah kepadanya Malaikat Jibril memberitahukan bahwa Allah SWT
akan menganugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki bernama Yahya.
Dialah kelak yang akan membenarkan membenarkan kalimat (yang datang) dari
Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari pengaruh hawa nafsu) dan seorang
Nabi dan keturunan orang-orang saleh.

: 1. Menjawab salam, 2. Menengok orang sakit, 3. Mengantar janazah, 4.
Menghadiri undangan, 5. Mendo’akan orang yang bersin

S :

             
   
8

J

:

13.

S : Apa penyakit yang diderita Rasulullah saw
meninggal?
J : Demam

yang menjadi sebab beliau

14.

S : Semua warganegara harus berupaya untuk hidup dalam kebenaran, lurus, dan
tidak menyimpang dari ajaran agama. Untuk itu kita harus terus memohon
petunjuk kepada Allah menuju jalan yang benar atau jalan lurus. Bacakan ayat
tentang hal tersebut!
J : Al-Fatihah : 6
        

9

MTQ NASIONAL XXV TAHUN 2014
DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CABANG FAHMIL QUR’AN

P.

SOAL PAKET REGU BABAK PENYISIHAN
1.

04

S : Banyak kerusakan dinegeri kita akibat dari perbuatan manusia. Oleh karna itu
Allah melarang mebuat kerusakan hal – hal yang sudah baik. Bacakan ayat Al –
Qur’an mengenai larangan merusak.
J

:

              

 

(QS. Al-A’raf : 56 )
2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………    
J

: Al-Baqarah : 75
                
  

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik ! (QS: Al-Lail
: 8-10)
         
J

4.

S :

J
5.

: 8. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup 9. serta
mendustakan pahala terbaik, 10. maka kelak Kami akan menyiapkan baginya
(jalan) yang sukar.
Surat yang diawali dengan Huruf Hijaiyah seperti

, , ﻃﻪ

disebut huruf apa

dalam istilah ‘Ulumul Qur’an?
: Huruful Muqaththa’ah

S : Sebutkan pengertian Ihsan!
J

: Ihsan ialah berbuat baik dengan niat ibadah kepada Allah dengan dilandasi
kesadaran dan keikhlasan.

6.

S : Apakah nama lain yang juga masyhur dari Surah al-Insan?
J : Ad-Dahr

7.

S : Dengarkan baik-baik, apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut ini ? Q.S. AlFurqan: 61

10

           
J

: Sika

8.

S : Ulama hadis dikelompokkan menurut waktu kepada Ulama Mutaqaddimin dan
Ulama Muta`akhkhirin. Tahun berapa Hijriyah kah sebagai tahun pemisah antara
kedua kelompok ini menurut Adz-Dzahaby ?
J : Tahun 300 Hijriyah

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Recite (read) in the
name of your Lord who created. (Q.S. Al-Alaq: 1)
J :
     

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
    
J

11.

    

      

(Ash-Shafat : 91 – 93)
: Nabi Ibrahim: Sesudah kaumnya pergi, maka Ibrahim as diam-diam ia menuju
tempat patung-patung itu, lalu dia berkata dengan maksud mengejek: "Mengapa
patung-patung itu tidak memakan makanan-makanan yang dihidangkan di
hadapannya. Tentu saja patung-patung itu tidak berkata apa-apa. Tetapi
kemudian Ibrahim as bertanya lagi: "Mengapa patung-patung itu tidak menjawab
pertanyaanku?" Kemudian dipukullah patung-patung itu dengan keras sampai
hancur berpotong-potong kecuali sebuah patung yang paling besar.

S : Apabila kamu junub, hendaklah kamu bersuci/mandi. Terdapat dalam Al Qur'an
Surat Al-Maidah, sebutkan potongan ayatnya!
J

:

Dan jika kamu junub maka mandilah.
12.

S :

J

:

13.

S : Siapakah yang diberi julukan Dzun Nurain yang artinya memiliki 2 cahaya?
J : Khalifah Usman bin Affan

14.

S : Negara demokrasi selalu mengutamakan prinsip musyawarah. Bacakan
potongan ayat tentang perintah atau pentingnya untuk selalu bermusyawarah
11

J

dalam berbagai urusan!Bacakan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut!
: Surah Ali Imran: 159; Asy-Syura: 38
            ................
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S : Seorang pemimpin harus bisa berlapang dada dan bersikap santun dalam
berinteraksi dengan rakyatnya. Rasulullah saw. senantiasa berlapang dada dan
bersikap santun terhadap orang-orang di sekelilingnya, sebab seandainya beliau
berhati kasar maka niscaya semua orang akan menjauh dari sekelilingnya.
Bacakan potongan ayat yang menggambarkan sikap Rasulullah tersebut!
J : Ali Imran : 159
.........                

2.

S : Sempurnakan ayat berikut :
....................................     
J

3.

:

Ali Imran : 6               

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : AtTakwir: 15-18)
              
J

: 15. Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang, 16. yang beredar dan
terbenam, 17. demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, 18. dan
demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,

4.

S : Berapa jumlah surat dalam Al-Qur’an yang dimulai dengan Fawatihus Suwar ?
J : Dua puluh sembilan surat

5.

S : Ada 4 sasaran /obyek perbuatan ihsan itu, sebutkan !
J

: 1.
Ihsan terhadap Allah, 2. Ihsan terhadap diri sendiri, 3. Ihsan terhadap
sesama manusia, 4. Ihsan terhadap makhluk lain.

6.

S : Membaca Al-Qur’an dengan baik, tenang, dan dengan tajwid yang benar
merupakan suatu keharusan. Bacakan dalil yang paling tepat tentang hal
tersebut!
J :
(٤ :  )اﻟﻣزﻣل    .....

7.

S : Pahami baik-baik, apa nama standar lagu yang akan dilantunkan berikut ini ?
Q.S. Saba’: 28
            
J

: Rast
13

8.

S : Apakah istilah untuk suatu amaliyah yang terus menerus dilakukan oleh Nabi
saw. beserta para sahabat, kemudian seterusnya diamalkan oleh generasigenerasi berikutnya sampai kepada kita ?
J : Sunnah

9.

S : In the Holy Qur-an, there is a surah named Fushilat. Actually this surah has
another name. What is another name of this surah?
J : Surah Haa Miim As Sajadah?

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
(Al Anbiyaa : 63)
J

         

: Nabi Ibrahim: Dia menjawab atas penghancuran patung-patung yang dituduhkan
kepadanya. Dia menjawab `Sebenarnya patung yang besar itulah yang
melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat
berbicara’ Jawaban Ibrahim ternyata sangat mengagetkan mereka, sebab tidak
sesuai dengan harapan mereka;

11.

S : Benda najis antara lain adalah; bangkai binatang darat yang berdarah selain dari
mayat manusia. Benarkah ungkapan di atas?
J : Benar

12.

S :
J

:

13.

S : Fathu Makkah (Penaklukan kota Mekah) yang terjadi pada tahun 8 H/ 630
Masehi. Ibn Hazm menyatakan bahwa penaklukan kota Mekah berlangsung
damai, tidak dengan kekerasan. Siapakah yang memimpin Fathu Makkah
tersebut?
J : Rasulullah SAW

14.

S : Menghemat sumber-sumber energi merupakan kewajiban kita bersama, karena
bukan hanya milik kita tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Orang
yang tidak mematikan lampu dan alat elektronik pada saat tak digunakan
termasuk mubazir. Bacakan potongan ayat yang melarang manusia berbuat
tabzir!
J : Al-Isra’ : 26 – 27
             .......................
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S : Orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang menderita pada umumnya
harus menjadi perhatian negara dan kita semua. Al-Qur’an menyebut pendusta
agama orang yang mengabaikan anak yatim dan menolak memberi makan fakir
miskin. Bacakan ayat tentang hal tersebut?
J

:

   

    

    

 

Al-Ma’un: 1-3
2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
          
J

: Al-Baqarah : 68
                     
   

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                 
Surat Yunus, (10), 106
J

: Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan
tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat
(yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orangorang yang zalim".

4.

S : Apa yang dimaksud dengan ISYMAM, dan berikan contoh!
J : ISYMAM : menghimpun kedua bibir seperti sedang menyebut huruf yang
berharokat dhommah tanpa terdengar suara.

5.

S : Sikap optimisme dalam menghadapi persoalan merupakan sikap terpuji. Oleh
karena itu setiap hamba Allah tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah,
sebab yang berputus asa terhadap rahmat Allah hanyalah orang kafir. Sebutkan
bunyi ayat dimaksud.
J :
                  
  
16

Yusuf : 87
6.

S : Surah-surah dalam Al-Qur’an dapat diklasifikasi berdasarkan jumlah ayatnya.
Apakah istilah yang digunakan untuk menyebut surah yang jumlah ayatnya
sekitar seratus, seperti Surah Yusuf, Surah Al-Isra’, dll.?
J : Al Mi’un

7.

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut ini ! Q.S. Al-Ahqaaf: 31
              
J

: Nahawan

8.

S : Apakah tiga unsur pokok yang terkandung pada sebuah hadis ?
J : Rawi, sanad, dan matan hadis

9.

S : During the life of Rasulullah SAW, There are the Battles called Ghazwah and
Sariyyah. What is the meaning of Sariyyah?
J : Sariyyah = the Beatle that was not leaded by the Prophet but Sahabah instead.

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
               
(Al Anbiyaa : 79)
J

 

: Nabi Daud a.s.: Dia diberi karunia yang lain bahwa Nabi Daud telah diberi Allah
pengetahuan dan keterampilan dalam kepandaian membuat baju besi yang
dipergunakan orang-orang di zaman itu sebagai pelindung diri dalam
peperangan. Pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bersyukur atas
karunia yang sudah dilimpahkan-Nya.

11.

S : Dalam jual beli dikenal istilah Khiyar. Sebutkan macam-macam khiyar!
J : 1. Khiyar majlis
2. Khiyar syarat
3. Khiyar ‘aibi (cacat)

12.

S :
J

:

13.

S : Apa yang dimaksud dengan Ghazwah?
J : Peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi

14.

S : Sumber daya alam Indonesia sangat besar. Oleh karena itu harus dipergunakan
sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat.Sumber daya alam itu
merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri.Bacakan potongan ayat tentang
pentingnya selalu mensyukuri nikmat Allah agar terus ditambah oleh Allah!
17

J

: Ibrahim : 7
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S : Dalam kehidupan ini tidak ada seorang manusia yang mengetahui segalagalanya. Al-Qur’an menganjurkan agar bertanya kepada ahlinya jika ada sesuatu
yang tak diketahui. Bacakan potongan ayat yang menjelaskan anjuran tersebut!
J : Al-Nahl: 43, al-Anbiya’: 7
       ............................

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
.......................     
J

:

                 
     

Ali Imran : 27
3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik ! (QS : AlBalad : 4-6)
                 
J

4.

: 4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
5. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun yang
berkuasa atasnya? 6. Dan mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang
banyak.

S : Apa yang disebut Mad Badal, berikan contohnya !
J

: Apabila Mad Thabi’i yang terjadi pada alif, waw dan ya yang merupakan
pengganti dari hamzah, seperti :  إﯾﻣــﺄن- آﻣن

5.

S : Akidah diyakini atas dasar keyakinan individu dan kekuatan akal pikiran semata
bukan atas dasar tuntunan dari Allah. Benarkah ungkapan tersebut?
J : Salah

6.

S : Salah satu hikmah Al-Qur’an diturunkan secara bertahap adalah untuk
memantapkan hati dan pemahaman Nabi Muhammad saw sebagaimana
dipahami dari Surah al-Furqan: 32. Berapa lama pewahyuan Al-Qur’an
berlangsung?
J : Antara 22-23 tahun (22 tahun, 2 bulan, 22 hari)

7.

S : Pahami baik-baik apa nama standar lagu yang akan dilantunkan berikut ini ?
Q.S. Hud: 112
19

             
J

: Bayyati

8.

S : Apakah sebutan lain untuk perawi yang terakhir yang telah menukil/mencatat
hadis pada kitabnya?
J : Mukharrij

9.

S : Al Qur-an has explained about the Evil that always whisper in one’s heart to
withdraw from Allah. Recite the verse
J :
    
Surah An Naas 4

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
(Shaad : 42)
J

11.

: Nabi Ayub: Karena ketaatan dan kesabaran Ayub menghadapi cobaan, Allah
SWT mengabulkan doanya dengan memerintahkan kepadanya agar
menghentakkan kakinya ke bumi. Kemudian dari bumi yang dihentak Ayub itu
memancarlah mata air yang sejuk. Lalu Nabi Ayub diperintahkan agar mandi dan
minum air itu. Lambat laun penyakit Nabi Ayub makin berkurang dan akhirnya
sembuh kembali seperti sedia kala.

S : Sebutkan jenis-jenis Thawaf?
J

12.

       

: 1. Thawaf Qudum, 2. Thawaf Ifadhoh, 3. Thawaf Wada’ 4. Thawaf Tahallul, 5.
Thawaf Nazar, 6. Thawaf Sunat

S :

J

:

٢٧
13.

S : Khalifah Abbasiyah dinamakan demikian, karena para pendiri dan penguasa
dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Siapakah
pendiri dinasti Abbasiyah ini?
J

14.

: Abdullah Al Saffah Ibn Muhammad in Ali ibn Abdullah ib Al-Abbas (Abu al Abbas
Abdulah Assafah)

S : Pemerintah Indonesia melarang perjudian dalam semua bentuknya. Hal ini
sejalan dengan firman Allah bahwa minuman keras, judi, berkurban untuk
20

J

berhala, mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dari
setan. Bacakan potongan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut
: Al-Maidah : 90
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S : Pembangunan harus melibatkan partisifasi seluruh unsur dan komponen
masyarakat, baik kaum pria maupun wanita. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa
pria dan wanita beriman dan beramal sholeh akan memperoleh balasannya, yaiti
kehidupan yang lebih baik dan pahala yang lebih baik. Coba bacakan ayat yang
menyatakan hal tersebut.
J

:

               
   

( QS. An-Nahl : 97 )
2.

S : Sempurnakan ayat berikut :
................         

J

:

                  
              

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                    
    
Surat Yunus, (10), 49
J

: Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula)
kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". tiap-tiap
umat mempunyai ajal. apabila telah datang ajal mereka, Maka mereka tidak
dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya).

4.

S : Apa yang dimaksud dengan ITHBAQ?
J : ITHBAQ : Meletakkan lidah yang menentangi langit-langit ke atas pada
penuturan huruf

5.

S : Dibawah ini beberapa hal yang harus kita imani di samping rukun iman, ialah...
J : 1. Isra Mi’raj, 2. Jin, 3. Arsy

6.

S : Pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Qur’an yang sebelumnya masih berserakan
di beberapa rumah Sahabat atas usul Umar bin Khatthab dikumpulkan menjadi
satu ikatan dan disimpan di sebuah tempat yang aman. Di rumah siapakah
kumpulan ayat Al-Qur’an itu disimpan?
22

J
7.

: Di rumah Hafshah binti Umar

S : Dengarkan baik-baik. Sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut ini
? Q.S. Al-An’am: 162
         
J

: Shoba

8.

S : Disebut juga dengan thariq atau wajah , yaitu jalan yang menyampaikan kita
kepada matan hadis. Apakah istilah masyhurnya?
J : Sanad

9.

S : Listen and translate please this verse into English
    
J

10.

: “All praise is (only) Allah’s the Lord of the worlds”

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
( Shaad : 43)
J

11.

: Harus dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan memakai air tanah.

S :

J

13.

: Nabi Ayub: Setelah penyakit nabi Ayub sembuh kembali seperti sedia kala,
kemudian dia menghimpun kembali keluarganya yang telah terpencar-pencar,
dan mereka dapat menyebarkan keturunan yang berlipat ganda, sebagai rahmat
Allah kepadanya dan kepada keturunannya.Allah SWT menegaskan bahwa
ketaatan dan kesabaran Ayub itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang
berakal dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia bahwa rahmat Allah SWT itu
dekat sekali.

S : Apabila bejana/tempat makan minum dijilat oleh anjing, bagaimana cara
mensucikannya!
J

12.

          

:

S : Peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW disebut
Ghazwah. Apakah nama peperangan yang tidak langsung dipimpin oleh Nabi?
23

J
14.

: Sariyyah

S : Setiap individu Muslim wajib menaati Allah dan Rasul-Nya serta pemegang
urusan/kekuasaan. Bacakan potongan ayat yang menegaskan hal itu!
J : An-Nisa : 59
.....................           
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S : Apabila setiap warganegara meneladani Rasulullah saw dalam bersikap dan
berperilaku maka dunia ini akan damai. Bacakan potongan ayat yang
menyatakan bahwa Rasulullah saw adalah teladan!
J : Al-Ahzab : 21
                 

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
......................................    
J

:

                 

               

Al Baqarah : 197
3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik ! (QS : AlAdiyat : 6-8)
              
J

: 6. sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada
Tuhannya, 7. dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri)
keingkarannya), 8. dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada
harta.

4.

S : Di antara Fawatihus-suwar kita temui  طـــﮫ. Apa nama hukum mad pada lafazh
tersebut dan berapa panjang bacaannya ?
J : Mad thabi'I, panjangnya 2 harakat atau 1 alif.

5.

S : Fungsi manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah, apa arti khalifah?
J

: Penguasa bumi.

6.

S : Apabila Al-Qur’an ditafsirkan oleh Al-Qur’an sendiri atau oleh Al-Hadis maka
tafsir semacam itu disebut tafsir bir-riwayah. Apa nama lain dari tafsir bir-riwayah
itu?
J : Tafsir bi al-ma’tsur

7.

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut ini ! Q.S. Al-An’am: 155.
        
25

J

: Nahawan

8.

S : Disebut apakah kitab hadis yang didalamnya dikoleksikan oleh penyusunnya
hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat (umpamanya dari Abu
Hurairah saja ) dalam satu bab tertentu , kemudian yang diriwayatkan oleh
sahabat lain dalam bab lain pula secara khusus?
J : Musnad

9.

S : Translate into English: “Islam bukan agama yang hanya di masjid saja, tapi
agama perjuangan dan kehidupan”.
J : Islam is not only in the Mosque but for struggle and life.

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
( An Naml : 41)
J

            

: Nabi Sulaiman a.s. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pemimpin-pemimpin
kaumnya agar merubah sebahagian bentuk dari singgasana Balqis yang telah
sampai di hadapannya itu, karena ia ingin melihat apakah ratu Balqis
mengetahui bahwa yang didudukinya itu ialah singgasananya atau ia tidak
mengetahui sama sekali. Diharapkan agar ratu Balqis bertambah yakin bahwa
Sulaiman adalah Rasul Allah, ia tidak mengharapkan sesuatu selain keimanan
ratu Balqis dan kaumnya.

11.

S : Bolehkah bagi seorang muslim memakan daging hasil tangkapan dari anjing
buruan?
J : Boleh. (Al-Maidah :4).

12.

S :

J

:

13.

S : Sebelum Rasulullah melanjutkan hijrah ke Yatsrib, beliau dan Abu Bakar
bersembunyi terlebih dahulu di Gua Tsur. Siapakah orang Kafir Quraisy yang
mengejar sampai ke Gua tersebut?
J : Suraqoh bin Malik

14.

S : Manusia Indonesia harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya dari
negara-negara maju meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan.
Tidak ada rintangan yang tak ada solusinya. Itu sebabnya, Allah menegaskan
bahwa pada setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Bacakan ayat yang
berkenaan dengan hal tersebut!
J : Al-Insyirah (al-Syarh): 5 atau 6
         
26
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S

:

Menghemat sumber-sumber energi merupakan kewajiban kita bersama, karena
bukan hanya milik kita tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Orang
yang tidak mematikan lampu dan alat elektronik pada saat tak digunakan
termasuk mubazir. Bacakan potongan ayat yang melarang manusia berbuat
tabzir!

J

:

   

          

      

Al-Isra’: 26-27
2.

S

:

Sempurnakan ayat berikut :
.....     

J

:

                
  

3.

S

:

Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
            
    
Surat At Taubah, (9), 105
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

J

:

4.

S
J

:
:

Terbagi berapakah huruf Qalqalah? Sebutkan!
Qalqalah terbagi 2 : Qalqalah Kubra dan Shughra

5.

S

:

J

:

Dalil yang menyatakan bahwa manusia disuruh memakmurkan bumi, terdapat
dalam surah apa? bacakan!
Dalam Surah Hud, ayat 61
                  
           
28

6.

7.

S

:

J

:

S

:

Term wahyu di dalam Al-Qur’an tidak selamanya diartikan firman kepada nabi
dan rasul, karena Allah mewahyukan kepada lebah juga seperti pada
penggalan firman-Nya:

Apakah makna wahyu pada ayat tersebut?
Ilham
Pahami baik-baik apa nama standar lagu yang akan dilantunkan berikut ini ?
Q.S. Fathir: 34
            

8.

9.

J

:

Rast

S

:

J

:

Apakah istilah yang dipakai untuk arti : menerangkan tentang keadaan
periwayat, sanad dan derajat hadis yang terdapat pada suatu kitab yang belum
diterangkan keadaan periwayat, sanad dan derajatnya ?
Takhrij

S

:

Mention this ayat please! “And the mountains will be like carded wool”.

J

:

    
Q.S. Al Qori’ah : 5

10.

S

:

Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
            

11.

12.

J

:

Nabi Sulaiman a.s: Pada suatu hari Nabi Sulaiman as memeriksa barisan
tentaranya, termasuk di dalamnya tentara burung, tetapi ia tidak melihat burung
Hud-hud. Dengan nada marah dan heran ia berkata. "Mengapa aku tidak
melihat burung Hud-hud! Apakah aku tidak melihatnya ataukah burung Hudhud itu sendiri yang telah pergi tanpa minta izin kepadaku lebih dahulu? (An
Naml : 20)

S

:

Shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah, apa yang dimaksud dengan fardhu
kifayah?

J

:

Fardhu yang apabila ada seseorang yang mengerjakan maka orang Islam yang
lain terbebas dari kewajiban tersebut. Apabila tidak ada yang melaksanakan
maka semua orang Islam berdosa.

S

:

       
29

13.

14.

J

:

S

:

J

:

S

:

J

:

Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyiah (Ethiopia) pada gelombang kedua
sebanyak lebih kurang 100 orang Sebutkan nama pimpinan delegasi dalam
hijrah ke Habasyiah tersebut?
Ja’far bin Abu Thalib
Bom bunuh diri, membunuh manusia tak bersalah, adalah dosa besar. Allah
menegaskan bahwa, membunuh seorang manusia saja seolah-olah telah
membunuh seluruh umat manusia. Bacakan potongan ayat tentang hal
tersebut!
Al-Maidah : 32
            .................................
......................        
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11

Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat. Suami sebagai kepala
rumah tangga harus bergaul dengan isteri dan anggota keluarganya dengan
baik. Bacakan potongan ayat yang mewajibkan suami bergaul (mu’asyarah)
dengan isterinya secara baik!
An-Nisa : 19
             ...............
 

2.

S

:

Sempurnakan ayat berikut :
.........................      

J

:

                 

          

Ali Imran : 19
3.

S

:

Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik ! ( QS : AlFajr : 6-8 )
                 

4.

5.

6.

J

:

6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap
kaum 'Aad? 7. (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan
yang tinggi, 8. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negerinegeri lain

S

:

Apa yang disebut Mad 'Iwadh, berikan contohnya !

J

:

Apabila ada fathah tanwin (ditulis dengan alif) dibaca waqaf. Mad terjadi sebagai
ganti dari tanwin. Contoh :  ﻛﺑــﯾرا- ﺣﻛﯾـــﻣﺎ

S

:

Firman Allah dalam QS. Al-A’raf, ayat 56,

J

:

Apa maksud ayat di atas?
Allah melarang manusia berbuat keusakan di muka bumi

S

:

Lafaz basmalah, selain terdapat pada Surah al-Fatihah (bagi yang
menganggapnya sebagai ayat pertama), juga terdapat dalam Surah yang lain.
31

J

:

Pada Surah apakah lafaz basmalah itu lengkap disebutkan?
Surah al-Naml: 30
        

7.

S

:

Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini !Q.S. Al-Ahzab:
41-42
           

J

:

Jiharka

S

:

J

:

Apakah istilah yang dipakai untuk : sesuatu yang dikabarkan Allah kepada Nabi
lewat ilham atau mimpi kemudian Nabi sampaikan makna dari ilham atau mimpi
tersebut dengan ungkapan kata Beliau sendiri?
Hadits Qudsiy

9.

S
J

:
:

Why was Islam stated to the final message to humanity?
Because the message brought from the Creator by the prophet Muhammad
guides man to the right path and everlasting happiness.

10.

S

:

Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?

8.

               
              

11.

12.

13.

J

:

Nabi Musa: Akhirnya sampailah Musa ke sebuah mata air di kota Madyan dan
dilihatnya di sana orang-orang sedang ramai berdesak-desakan mengambil air
dan memberi minum binatang ternak mereka. Nampak olehnya dua orang gadis
memegang dan menahan tali kambingnya yang selalu hendak maju ke arah
orang-orang yang mengambil air karena sudah sangat haus. Melihat hal itu
mendekati kedua gadis itu hendak menanyakan mengapakah tidak ikut, bersama
orang banyak mengambil air dan memberi minum kambing mereka. Kedua
wanita itu menjawab: `Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum
pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami
adalah orang tua yang telah lanjut umurnya (Al Qashash : 23)

S

:

Dalam hukum munakahat ada beberapa istilah yang dipakai, diantaranya adalah
istilah fasakh. Apa yang dimaksud dengan istilah tersebut?

J

:

Fasakh : Pembatalan pernikahan akibat pengaduan isteri kepada hakim
terhadap suaminya yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

S

:

J

:

S

:

Apakah nama lain perang Khandaq?
32

14.

J

:

Perang Ahzab

S

:

J

:

Indonesia adalah jamrud di khatulistiwa. Saking banyaknya nikmat Allah yang
dianugerahkan kepada manusia, tak seorang pun warganegara mampu
menghitung seluruhnya. Bacakan potongan ayat yang menegaskan
ketidakmampuan manusia menghitung nikmat Allah.
Ibrahim : 34
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S : Setiap warganegara harus berusaha meraih kebahagiaan dalam hidupnya. AlQur’an mengajarkan kita agar berdoa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
Bacakan potongan ayat tentang doa tersebut!
J

:

Al-

              
Baqarah: 201

2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………        
J

: Al-Baqarah : 29
                
   

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                

Surat Ar Ra’ad, (13), 26 

J

: Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki.
mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, Padahal kehidupan dunia itu
(dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit).

4.

S : Apa yang dimaksud dengan SAKTAH?
J : SAKTAH : Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas.

5.

S : Sebutkan pengertian kafir menurut agama Islam!
J : Kafir ialah siapa saja yang mengingkari atau tidak percaya kepada Kearasulan
Nabi Muhammad saw. atau tidak percaya kepada agama yang diajarkan olehnya
berasal dari Allah swt.

6.

S : Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, menjadi pembeda
antara yang haq dengan yang bathil, dan diturunkan pertama kali di bulan
Ramadhan sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Al-Qur’an. Bacakan ayat yang
menunjukkan bahwa Al-Qur’an diturunkan di bulan Ramadhan!
J : Al-Baqarah : 185
…..             
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7.

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Hud: 90.
          
J

: Sika

8.

S : Disebut apakah : orang yang bertemu Rasulullah saw. dengan pertemuan yang
wajar sewaktu Rasulullah saw. masih hidup dalam keadaan islam dan beriman
?
J : Sahabat

9.

S : In technology we know about Iron or Steel. Actually, this is the name of a surah
in the Holy Qur-an. What the name of this surah?
J : Surah Al Hadiid

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
               
( Al Qashash :
J

            

25)
: Nabi Musa: Dengan tak disangka sangka, datanglah kepada Nabi Musa salah
seorang dari kedua dara itu dengan agak malu-malu dan berkata kepadanya,
bahwa bapaknya mengundang Musa datang ke rumahnya untuk sekadar
membalas budi baik Musa yang telah menolong mereka mengambil air minum
dan memberi minum binatang ternak mereka. Maka tatkala Musa mendatangi
bapaknya (Syuaib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya),
Syuaib berkata: `Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang
yang zalim itu’.

11.

S : Rukun Wudhu ada 6, Rukun keberapakah “Membasuh kedua tangan hingga ke
siku”?
J : Rukun ke-3.

12.

S :



             
        

J

13.

:

S : Keterangan yang masyhur menyebutkan Perang Badar terjadi pada tanggal 17
Ramadhan. Tahun berapa dari tahun Hijriah terjadinya perang Badar tersebut?
35

J
14.

: tahun ke 2 Hijriah

S : Keluarga adalah unit terkecil dalam struktur sosial. Setiap warganegara wajib
melindungi diri dan keluarganya dari berbagai malapetaka. Bacakan potongan
ayat yang menyuruh manusia menyelamatkan diri dan keluarganya dari api
neraka!
J : Al-Tahrim : 6
........................       
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S : Sumber daya alam Indonesia sangat besar. Oleh karena itu harus dipergunakan
sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Sumber daya alam itu
merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri. Bacakan potongan ayat
tentang pentingnya selalu mensyukuri nikmat Allah agar terus ditambah oleh
Allah!
J

2.

13

:

Ibrahim: 7             

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………
J

       

: Al-Baqarah : 23
                

   

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                  
    
Surat As Syura, (42), 20
J

: barang siapa yang menghendaki Keuntungan di akhirat akan Kami tambah
Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki Keuntungan di
dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari Keuntungan dunia dan tidak ada
baginya suatu bahagianpun di akhirat.

4.

S : Apa yang dimaksud dengan Waqf QABIH?
J : Waqf QABIH : Waqf yang paling jelek

5.

S : Ditinjau dari sifatnya cara beriman kepda Allah terbagi kepada 2 macam,
sebutkan!
J

6.

: Beriman kepada Allah secara ijmali (secara garis besarnya), 2. Beiman kepada
Allah secara tafshiliy (secara terinci)

S : Apabila seseorang mendengar bacaan Al-Qur’an ia harus diam dan
mendengarkan dengan khusyu’. Bacakan ayat yang memerintahkan hal
demikian!
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J

: Surah al-A’raf : 204
        

7.

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Yunus: 5
              

          

J

: Bayyati

8.

S : Disebut apakah : orang –orang yang mengalami hidup pada zaman jahiliyyah
dan hidup pada zaman Nabi saw. dalam keadaan islam , tetapi tidak sempat
bertemu/ melihat langsung Rasulullah saw. ?
J : Mukhadlramin

9.

S : A closed friend as well as a father in law of Rasulullah PUBH (SAW), Khalifah
Umar ibnul Khattab got a nick name from Rasulullah SAW and recorded in the
book of Nafail Al Quraisy. What is that name and what is the meaning?
J

10.

: Al Farouq = partition

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
( An Naml : 17 )
J

         

: Nabi Sulaiman: Dia telah dapat membentuk suatu bala tentara yang terdiri dari
berbagai macam-macam jenis makhluk Allah, seperti jin, manusia, burungburung dan binatang-binatang yang lain yang setiap saat dapat dikerahkan untuk
memerangi orang-orang yang tidak mau mengindahkan seruannya. Semua
tentara tersusun rapi, bersatu dan berkumpul di bawah pimpinannya.

11.

S : Apakah hilang akal karena mabuk atau gila, termasuk yang membatalkan
wudhu?
J : Ya, termasuk yang membatalkan wudhu

12.

S :

     

38

J

:

13.

S : Siapakah nama Pendeta terkenal yang berkomentar bahwa yang datang kepada
Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menerima wahyu pertama adalah
Malaikat Jibril?
J : Waraqah bin Naufal

14.

S : Bencana dan musibah seringkali melanda negeri kita. Al-Qur’an mengajarkan
kepada kita apabila seseorang ditimpa musibah maka yang pertama ia lakukan
menyadari bahwa segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada-Nya.
Bacakan ayatnya!
J : Al-Baqarah : 156
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S : Ciri masyarakat pekerja keras adalah selalu menghindari hal-hal yang tak
berguna bagi kehidupannya. Salah satu ciri orang-orang beriman yang selalu
beruntung adalah menjauhi perbuatan sia-sia, sebagaimana dijelaskan dalam AlQur’an surah al-Mukminun. Bacakan ayat dimaksud!
J : Al-Mukminun : 3
     

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
...........................       
J

:

                 

   

Al Baqarah : 158
Sempurnakan ayat berikut
...........................       
3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik ! ( QS : AlFajr : 6-8 )
                 
J

4.

: 6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap
kaum 'Aad? 7. (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan
yang tinggi, 8. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negerinegeri lain

S : Ada berapa Huruf-huruf pada Fawatihus-suwar yang harus dibaca 6 harakat,
sebutkan !
J

: Ada 8 huruf, terkumpul dalam lafazh

 ﺳﻨﻘﺺ ﻋـــﻠﻤﻚ- ﻧﻘﺺ ﻋﺴــﻠﻜﻢ
5.

S : Apa yang disebut wajib akli (aqly)?
J : Wajib akli ialah perkara yang mesti dan pasti begitu adanya, berdasarkan akal
pikiran sehat.

6.

S : Allah swt menurunkan Al-Qur’an dan senantiasa memeliharanya, sebagaimana
dipahami dari Surah al-Hijr: 9. Bacakan ayat dimaksud!

40

J

7.

       

:

S : Simak baik-baik, apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini !Q.S AlHujurat:10 :
           
J

: Hijaz

8.

S : Apakah sebutan untuk : orang-orang yang menjumpai sahabat dalam keadaan
islam dan iman, baik perjumpaannya itu lama ataupun sebentar ?
J : Tabi’in

9.

S : What is the name of the longest and the shortest surah in the Holy Qur-an?.
J

10.

: Surat Al Baqarah and Surah Al Kautsar

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                   
     
J

: Dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya( Kan’an ) ketika trejadi banjir besar.
Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik perahu ,tetapi anaknya tidak mau turut
masuk dengan alasan bahwa ia bisa berlindung ke atas gunung untuk
memelihara dirinya dari bahaya air bah (topan) yang mengancam itu. Nabi Nuhpun berkata: "Tidak ada yang melindungi hari Ini dari azab Allah selain Allah
(saja) yang Maha penyayang". Namun gelombang air bah menjadi penghalang
antara keduanya, dan
jadilah anak itu termasuk orang-orang yang
ditenggelamkan. (Huud : 43)

11.

S : Sebutkan tiga hal yang menyebabkan mandi wajib!
J : 1. Keluar mani, 2. Meninggal duania (mati), 3. Haid, 4. Nifas 5. Melahirkan.

12.

S :

J

13.

:

S : Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ra, terjadi pertempuran hebat melawan
tentara Persi. Tentara Islam menang bahkan Hilal Bin al-Qomah berhasil
membunuh Jenderal pihak lawan. Siapakan nama jenderal itu?
41

J
14.

: Rustum

S : Bekerja keras dalam membangun negera dan bangsa merupakan tuntunan
agama yang harus dilaksanakan. Allah mengimbau manusia apabila telah
menyelesaikan satu pekerjaan maka segeralah beralih ke pekerjaan lain.
Bacakan ayatnya!
J : Al-Insyirah : 7
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S : Negara Kesatuan Republik Indonesia berazaskan Pancasila dimana setiap
warga negara diwajibkan beragama dan tidak ada paksaan untuk memeluk
agama tertentu. Dalam al Qur’an telah dinyatakan hal yang berkaitan dengan
itu.Bacakan ayatnya!
J :

(QS. Al Baqarah : 256)
2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
...................................................     
J

: Ali Imran : 31
               

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
              
Surat Ar Ruum, (30), 41 
J

: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat)
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

4.

S : Qira'at siapakah dan diriwayatkan oleh siapa yang kita pakai di Indonesia?
J : Qira'at Ashim diriwayatkan oleh Hafsh.

5.

S : Apa yang disebut dengan mustahil akli (aqly)?
J : Mustahil akli ialah ketetapan akal terhadap sesuatu perkara, bahwa sesuatu itu
tidak mengkin terjadi, tidak mungkin ada dan segalanya tidak mungkin.

6.

S : Apa nama populer dari Surah Bara’ah itu?
J : At-Taubah

7.

S : Dengarkan dan simak baik-baik, apa nama lagu yang akan dibacakan pada ayat
berikut ini? Q.S. Al-A’raf: 204
        
J

8.

: Rast

S : Siapakah tabi’iy yang paling utama menurut Imam Ahmad ?
43

J
9.

( PIH 32 )

S : Somebody is traveling for Tourism. Can he do his praying with Jama’ and
Qashar.
J

10.

: Said Ibnu Musayyab

: He can do his sholat with Jama’ or Qashar because he is traveling.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
              
J

11.

S : Sebutkan dua macam zakat hasil usaha kontemporer !
J

12.

: Nabi Yusuf: Dalam suatu musyawarah mereka mengusulkan agar Yusuf dibunuh
saja, atau dibuang ke tempat yang jauh sehingga ia tidak mungkin kembali.
Dengan demikian bila Yusuf sudah tiada atau tersingkir ke negeri yang jauh
tentulah ayah mereka akan kembali memperhatikan dan menyayangi mereka
lagi. Mereka membujuk diri mereka sendiri dengan mengatakan meskipun
mereka telah berdosa tetapi pintu tobat masih terbuka lebar bagi mereka semua
dan menjadi orang baik. (Yusuf : 9)

: 1. Zakat hasil usaha perkebunan/pertanian
2. Zakat hasil peternakan dan perikanan

S :
J

?

:

13.

S : Pada awalnya tulisan al-quran belum bertitik dan berharokat. Sebutkan dua
orang yang sangat berjasa, dengan memberikan tanda titik di setiap akhir kata
dan yang memberi tanda harokat tersebut ?
J : Abul Aswal ad-Du’ali
Khalil bin Ahmad

14.

S : Keragaman di dunia ini adalah suatu keniscayaan. Allah menciptakan manusia
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal, bukan
saling memusuhi. Bacakan ayat atau potongan ayat yang menjelaskan hal
tersebut!
J : Al-Hujurat : 13
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S : Manusia yang mempunyai akal dan nafsu bisa mempertimbangkan dengan
benar segala sikap dan perbuatan yang dilakukan. Al-Qur’an mengingatkan agar
kita tidak terpengaruh godaan setan yang akan menjerumuskan kepada hal yang
jahat dan munkar. Bacakan ayat Al-Quran yang mengungkap hal tersebut :
J

:

               

                   
( QS. An-Nur. 21 )   
2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………
J

       

: Al-Baqarah : 19
               

    

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
            
        
J

Surat An Nahl, (16), 14
: Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat
memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari
lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar
padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya
kamu bersyukur.

4.

S : Surat apakah dalam Al Qur’an yang tidak diawali dengan Basmallah?
J : Surat At-Taubah

5.

S : Dalam al-Qur’an digambarkan bahwa Rasulullah berakhlaq lemah lembut, tidak
bersikap keras dan kasar. Andaikan beliau bersikap kasar, tentu umat akan
menjauhinya. Sebutkan bunyi ayat yang menggambarkan akhlak Rasulullah
tersebut.
46

J

:

                 

                

Ali Imran : 159
6.

S : Apa istilah yang digunakan untuk ilmu yang membahas tentang tulisan asli AlQur’an?
J : Ilmu Rasam Utsmani

7.

S : Sebutkan, lagu apakah yang akan diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al-Rahman:
14-15
            
J

: Nahawan

8.

S : Apa pendapat Imam Bukhari pada sanad berikut ini : Malik dari Nafi’ dari Ibnu
Umar?
J : Sanad yang paling shahih (dinamakan silsilatudz-dzahab)

9.

S : If we see the Actors. Free Sex are grouped into two clusters; Muhshan and
Ghairu Muhshan. What is the meaning of Ghairu Muhshan?
J

10.

: Ghairu Muhshan is an act of Free Sex committed by Un-Married Person

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                
J

: Nabi Yusuf: Rupanya masih ada di antara mereka yang tidak mau melaksanakan
usul untuk membunuh Nabi Yusuf, karena dan masih mengalir dalam tubuhnya
rasa kasih sayang terhadap saudaranya. Salah seorang di antara mereka
berkata: `Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur
supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat’.
Akhirnya usul ini mereka terima dengan baik. (Yusuf : 10 )

11.

S : Sebutkan 3 macam mandi sunnat!
J :
1. Mandi pada hari sebelum jum’at, 2. Mandi pada dua hari raya, 3. Mandi
orang gila apabila ia telah sembuh dari gilanya, 4. Mandi tatkala hendak
berihram, 5. Mandi sehabis memandikan mayit 6. Mandi orang kafir
setelah masuk islam

12.

S :

        

47

J

:

13.

S : Dalam catatan sejarah, ada sepuluh jabatan tinggi yang dibagi-bagikan kepada
kabilah-kabilah asal suku Quraisy, semenjak suku Quraisy menjadi suku yang
mendomasi masyarakat Arab. Salah satunya dari jabatan tinggi tersebut adalah
Siqayah. Apakah tugas dari jabatan tersebut?
J : pengawas mata air zamzam untuk dipergunakan oleh para peziarah

14.

S : Sebagai warganegara Republik Indonesia tercinta kita harus tetap menjaga dan
memupuk rasa persaudaraan. Apabila ada kawan kita yang bertengkar atau
bermusuhan maka kewajiban kita untuk mendamaikan mereka. Bacakan
potongan ayat yang menjelaskan hal tersebut!
J

: Al-Hujurat : 10
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S : Berbagi dengan orang lain adalah hal yang sangat indah dalam kehidupan.
Apabila di suatu majelis kita diminta orang untuk berbagi tempat duduk maka
sebaiknya kita bergeser dengan ikhlas. Bacakan potongan ayat yang
menerangkan hal tersebut!
J : Al-Mujadilah : 11
......              

2.

S : Sempurnakan ayat berikut:
................................           
J

:

                     
   

Al Baqarah : 68
3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : Al –
Fajr : 24-26 )
               
J

: 24. Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal
saleh) untuk hidupku ini".25. Maka pada hari itu tiada seorangpun yang
menyiksa seperti siksa-Nya 26. dan tiada seorangpun yang mengikat seperti
ikatan-Nya.

4.

S : apa yang dimaksud dengan Waqf ?ز
J : Waqf  ز: Waqf Mujawwad / dibolehkan waqf

5.

S : Inti pendidikan akhlaq adalah Tauhid, oleh karena itu setiap orang tua harus
memprioritaskan pendidikan untuk menjauhkan faham dan perbuatan syirik
kepada putra-putrinya, seperti yang dinasehatkan oleh seorang tokoh bijaksana
yang dikisahkan dalam Al-Qur’an. Sebutkan bunyi ayat tersebut !
J

:

               
Luqman : 13

6.

S : Apa nama populer dari surah Al-Qur’an yang permulaannya sebagai berikut:
         
J

7.

: Surah al-Mulk (Tabarak)

S : Simak baik-baik, apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al49

Hujurat: 10.
           
J

: Hijaz

8.

S : Hadis seperti apakah yang menempati rangking tertinggi hadis shahih ?
J : Hadits yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim

9.

S : As A Prophet that has a Critical and Rational Thought, Prophet Musa receives a
wahyu from Allah SWT that he has to study with someone who got the
knowledge from Allah SWT.
J

10.

: Khidhir AS

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                 
  
J

: Nabi Nuh: Ayat ini diterangkan bahwa Nuh a.s. membuat bahtera penyelamat itu
sesuai dengan perintah dan petunjuk-petunjuk yang diwahyukan oleh Allah
kepadanya. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka
mengejeknya. Berkatalah Nuh: `Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya
kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami) (Huud :
38)

11.

S : Anda diminta menyebutkan 5 hal yang dilarang bagi orang yang junub!
J : 1. Shalat,
2. Tawaf,
3. Menyentuh/Membawa Al-Qur’an, 4. Membaca AlQur’an, 5. Berhenti/Tinggal di masjid

12.

S :

J

13.

:

S : Dalam usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut untuk pertama kali dalam
kafilah dagang ke Syria (Syam) yang dipimpin oleh Abu Thalib. Dalam
perjalanan ini, di Bushra, Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta Kristen.
Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad sesuai dengan
petunjuk cerita-cerita Kristen dan menasihatkan agar Abu Thalib jangan terlalu
jauh memasuki daerah Syria sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi
mengetahui tanda-tanda ini. Siapakah nama Pendeta tersebut?
J : Buhairah
50

14.

S : Sila ketiga Pancasila mengamanatkan untuk terus menjaga persatuan Indonesia.
Dalam konteks beragama kita harus menjaga toleransi antarumat beragama dan
inter umat beragama. Allah memerintahkan untuk selalu berpegang teguh pada
tali (agama) Allah dan melarang bercerai berai. Bacakan potongan ayat yang
menjelaskan perintah dan larangan tersebut.
J : Ali Imran : 103
....................           
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S : Dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa kita harus menjaga persatuan dan
kesatuan Al-Qur’an mengajarkan kita agar tidak bercerai berai mengalami
disintegrasi dan saling bermusuhan karna hal itu akn melemahkan kekuatan dan
wibawa serta mengakibatkan kegagalan. Bacakan ayat yang dimaksud!
J

:

               
                 
               
   
( QS. Al-Anfal. 46 / Ali Imran. 112 )

2.

S : Sempurnakan ayat berikut:
................................     

J

:

               
Ali Imran : 185           

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
           
J

Surat Yasin (36) : 65
: Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan
mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu
mereka usahakan.

4.

S : Sebutkan sifat-sifat huruf Ra!
J : Tafkhim dan Tarqiq

5.

S : Dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memelihara etika pergaulan, antara
lain sikap berjalan harus wajar dan dalam berbicarapun harus dengan suara
yang wajar pula. Sebutkan bunyi ayat al-Qur’an yang menjelaskan hal tersebut.
J

:

            
52

Luqman : 19
6.

S : Al-Qur’an mempunyai banyak nama sesuai dengan fungsi dan perannya, seperti
Al-Zikra, Al-Syifa, Al-Kitab, dll. Apa nama Al-Qur’an yang menunjukkan fungsinya
sebagai pembeda antara yang haq dengan yang bathil?
J : Al-Furqan

7.

S : Sebutkan, apa nama lagu yang akan dibacakan pada ayat berikut ini ? Q.S. Qaf:
5.
        
J

: Jiharka

8.

S : Apakah istilah untuk : menyimpangnya seorang yang tsiqah dari orang yang
lebih tsiqah darinya. (penyimpangan seorang perawi dari orang yang lebih rajih
darinya )?
J : Syudzudz

9.

S : Who was the son of Prophet Zakaria that becomes a Prophet too?
J

10.

: Prophet Yahya

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
     

          
    

J

: Nabi Nuh: Pada waktu terjadinya banjir itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar
Dia memusnahkan seluruh orang-orang kafir dengan menenggelamkan mereka.
Permohonan Nuh ini dikabulkan Allah SWT. Sebab-sebab yang mendorong Nabi
Nuh berdoa kepada Allah agar Dia memusnahkan seluruh orang-orang kafir,
yaitu:
1. 1. Jika ada di antara mereka yang dibiarkan tinggal, tentulah yang tinggal itu
akan berusaha menyesatkan hamba-hamba Allah yang beriman.
2. 2. Jika ada di antara mereka yang tinggal tentulah akan menurunkan anak-anak
yang kafir. ( Nuh : 26 – 27 )

11.

S : Sebutkan jenis benda zakat berdasarkan firman Allah dalam surat Al An’am ayat
141

J
12.

: Buah-buahan / tanam-tanaman / biji-bijian (hasil bumi)

S :
53

J

.ﻓﺎﻟﻴﻤﺒﺎﻧﺞ

:

13.

S : Tercatat paling tidak 5 orang teman dekatnya yang telah diislamkan oleh
Khalifah Abu Bakar. Sebutkan 2 (dua) orang saja
J : Usman bin Affan,
Abdur-Rahman bin Auf ,
Zubair bin Awwam,
Sa’ad bin Abi Waqqash dan
Thalhah bin Ubaidillah

14.

S : Berdakwah di jalan Allah haruslah dengan cara-cara yang baik, tidak dengan
paksaan, tekanan, dan kekerasan. Bahkan, mendebat pun harus dengan caracara yang baik dan santun. Bacakan ayat yang menjelaskan tentang perintah
berdakwah dengan cara-cara yang bijak.
J : An-Nahl : 125
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S : Menceritakan kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada kita dengan
maksud bersyukur dan tahaddus binni’mah, bukan riya’ dan sombong,
dianjurkan oleh Al-Qur’an. Bacakan ayat yang menyuruh manusia menceritakan
nikmat-nikmat Allah yang kita terima!
J : Ad-Dhuha : 11
    

2.

S : Sempurnakan ayat berikut:
...................................................   
J

:

             

           

Ali Imran : 110
3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
Surat Saba (34)

              
: 34

J

: Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatanpun,
melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya
Kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya".

4.

S : Apa yang dimaksud dengan huruf QALQALAH, sebutkan huruf-hurufnya!
J : QALQALAH : memantulkan sebutan huruf.

5.

S : Kemukakan kepada kami dalil tentang akhlak dari ayat al-Qur’an!
J :
(al Qalam : 4 )     

6.

S : Apa sebutan bersama kedua surah yang terakhir dalam susunan mushaf AlQur’an: al-Falaq dan al-Nas?
J : Surah al-Mu’awwizatain

7.

S : Simak baik-baik, lagu apakah yang akan diperdengarkan berikut ini ? Q.S. AlAhzab: 45.
55

       
J

: Sika

8.

S : Sebuah Kitab kecil yang sangat terkenal di seluruh dunia bahkan ada beberapa
syarah kitab ini, padahal ia hanya berisi kumpulan hadis-hadis yang tidak
sampai 50 hadis. Kitab apakah itu?
J : Al-Arba’in anNawawiyyah

9.

S : When was the first Holy Qur-an Revealed and where was in happened?
J

10.

: In the Month of Ramadhan and in the Cave of Hira’

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                 

J

: Nabi Isa a.s. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah swt. mengabulkan doa
Nabi Isa atas permintaan pengikutnya tersebut. Dia (Allah) akan menurunkan
hidangan sesuai dengan permintaan mereka itu. Tetapi dengan syarat bahwa
sesudah turunnya hidangan itu, tak boleh ada di antara mereka yang masih saja
tetap kafir, atau kembali kafir sesudah beriman, karena apabila masih saja ada
yang demikian, maka sikap dan perbuatan itu adalah keterlaluan, dan Allah akan
mengazabnya dengan azab yang luar biasa hebatnya yang tidak pernah
ditimpakah-Nya kepada orang kafir lainnya di dunia (Al Maidah : 115)

11.

S : Di dalam ibadah haji ada istilah nafar awal dan rafar tsani. Coba anda
jelaskan apa yang disebut nafar awal dan nafar tsani?
J : Nafar awal yaitu jamaah haji yang mabit (nginap) di mina selama 2 hari
kemudian meninggalkan mina setelah melontar jumrah sebelum terbenam
matahari sedangkan nafar tsani adalah jemaah haji yang mabit/nginap di mina
selama tiga malam. (tanggal 11, 12 dan 13 dzul Hijjah).

12.

S :
J

ﺑﻨﺠﺮﻣﺎﺳﲔ

:

13.

S : Siapakah nama pemuda yang gagah dan tampan yang akan ditukarkan oleh
Walid bin Mughirah kepada Abu Thalib sebagai pengganti Nabi Muhammad
SAW?
J : Umarah Ibn Walid

14.

S : Ritual agama tidak dapat dicampuradukkan, karena itu, penting untuk saling
menghormati antarumat beragama, hidup berdampingan dalam mewujudkan
negara dan bangsa yang sejatera, adil dan makmur. Bacakan ayat yang
56

J

menegaskan bagi setiap orang dapat menjalankan agamanya masing-masing!
: Al-Kafirun : 6
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S : Manusia
dengan
akal
budinya
harus
Bisa
memikirkan
dan
mempertimbangkansegala sikap dan keputusan yang akan diambil. Al –Qur’an
mengajarkan bahwa kita tidak boleh bersikap mengikuti sesuatu tanpa ada
pertimbangan pengetahuan sedikitpun. Bacakan ayat yang menyatakan hal
tersebut.
J

:

(

                 
QS. Al-Isra : 36 )

2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………     
J

: Al-Baqarah : 64
              

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                    
  
Surat Al Jatsiah, (45), 24
J

: Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja,
kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain
masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu,
mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.

4.

S : Sebutkan huruf-huruf SYAJARIYAH!
J :

5.

S : Apabila perbuatan itu baik atau mulia menurut pandangan akaldan ajaran syara’,
maka perbuatan tersebut disebut apa?
J : Akhlaqul Karimah/Mahmudah, atau disebut juga Moral Religius.

6.

S : Meskipun Rasulullah saw menyebut dirinya sama dengan manusia biasa, tetapi
beliau menerima wahyu yang membedakannya dengan manusia lain. Bacakan
ayat yang menerangkan hal tersebut!
J : Al-Kahfi : 110
58

…..            
7.

S : Lagu apakah yang akan diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Qaf: 39.
            
J

8.

S : Apakah istilah dalam Musthalah Hadits untuk : orang yang ucapan dan
perbuatannya dapat dipercaya?
J

9.

: 'Adl

S : What is the meaning of Syirkah?
J

10.

: Bayyati

: Syirkah = An agreement between two or more people with the investment
amongst them having the business themselves.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
          
J

: Nabi Yusuf: (Yusuf berkata) membela dirinya ("Dia menggodaku untuk
menundukkan diriku kepadanya," dan seorang saksi dari keluarga wanita itu
memberikan kesaksiannya) sepupu. Kemudian saksi itu mengatakan ("Jika baju
gamisnya koyak di muka) pada bagian muka Yusuf (maka wanita itu benar dan
Yusuf termasuk orang-orang yang dusta."). (Yusuf : 60)

11.

S : Sebutykan rukun sholat uang ke 10!
J : Rukun sholat yang ke sepuluh: Membaca Tasyahhud Akhir.

12.

S :

J

:

13.

S : Siapakah orang yang diutus oleh kaum Musyrikin Quraisy untuk membujuk Nabi
Muhammad SAW yang menawarkan tahta, wanita dan harta asal nabi SAW
bersedia menghentikan dakwahnya?
J : Utbah bin Rabiah

14.

S : Manusia diciptakan berbeda-beda dari segi warna kulit, etnis, bahasa, dsb. Bagi
Allah dalam hal memandang manusia, yang terpenting adalah ketakwaan yang
59

J

bersemi di dalam hati mereka, itulah yang termulia. Bacakan potongan ayat yang
berkaitan dengan hal tersebut!
: Al-Hujurat : 13
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S : Salah satu tanda orang beriman dan berilmu pengetahuan adalah sangat toleran
dan lapang dada terutama dalam pergaulan sosial. Apabila ada orang lain yang
memerlukan dan meminta berbagi tempat duduk maka dengan lapang dada ia
bergeser untuk memberi tempat duduk orang itu. Bacakan potongan ayat yang
menjelaskan hal tersebut!
J : Al-Mujadilah : 11
                
.............. 

2.

S : Sempurnakan ayat berikut:
..................................      

J

:

                
   
Al Baqarah : 23

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                
  
Surat An Nuur, (24), 51
J

: Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah
dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah
ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang
yang beruntung.

4.

S : Sebutkan huruf ISTITHALAH!
J :

5.

S : Apabila seorang pria dan wanita muslim telah bertunangan, maka boleh baginya
berbuat intim dan bergaul bebas di antara keduanya. Dalam pandangan akhlak
islam temasuk kategore akhlak mana perbuatan demikian?
J : Akhlak mazmumah/Tercela.

6.

S : Al-Sab’ al-Matsani adalah nama lain dari Surah Al-Fatihah. Apa makna Al-Sab’
al-Matsani itu?
61

J
7.

: Tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam shalat.

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al-Kahfi:
30.
            
J

8.

S : Apakah istilah dalam Musthalah Hadits untuk : rawi yang meriwayatkan hadits
bersambung satu sama lain sejak dari mukharrij sampai kepada Nabi?
J

9.

: Muttashilus sanad

S : In the Holy Qur-an, there is the Surah telling much about Prophet Suleiman AS
cimunicating with the ants, What is the name of that Surah?
J

10.

: Hijaz

: Surah An-Naml

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
            
J

: Nabi Yusuf: Perdana Menteri (Suami Zulaikha) berkata: "Wahai Yusuf,
peliharalah dirimu, tutup mulutmu, jangan sampai kejadian ini engkau ceritakan
kepada orang lain. Kejadian ini adalah rahasia kami, kalau diketahui kami akan
mendapat malu. Dan engkau hai istriku, minta ampunlah terhadap dosamu
karena engkau termasuk orang yang bersalah dan berdosa. (Yusuf : 29 )

11.

S : Ketika kita Ruku, membaca “Subhana Rabbiyal ‘Azimi wabihamdih”, bacaan ini
merupakan salah satu rukun dalam shalat, benarkah ungkapan di atas?
J : Salah, bacaan tersebut adalah sunnat

12.

S :

J

:

13.

S : Mana di antara keempat khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah?
J : Usman bin Affan

14.

S : Segala sesuatu yang bersifat pemaksaan tidak baik, termasuk memaksa orang
lain untuk memeluk suatu agama. Negara menjamin kebebasan beragama bagi
warganya. Bacakan potongan ayat tentang larangan memaksa masuk agama
tertentu!
J : Al-Baqarah : 256
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S : Dalam era globalisasi yang ditandai dengan informasi yang cepat dan mudah,
kita harus bersikap hati-hati, selektif menerima informasi dari berbagai media. AlQur’an mengingatkan bila menerima berita dari orang yang fasik maka kita harus
mengecek kebenaran berita tersebut agar tidak tersesat dan menyesal. Bacakan
ayat Al – Qur’an yang menyatakan hal tersebut.
J

:

               

 

( QS. Al-Hujarat : 6 )
2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………       
J

: Al-Baqarah : 27
               
     

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
            
J

Surat Ibrahim, (14), 7
: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu
mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

4.

S : Sebutkan huruf-huruf LAHAWIYYAH!
J :  قdan ك

5.

S : Apakah sumber atau dasar untuk menilai sebuah tindakan bahwa sesuatu itu
baik atau buruk ?
J : al-Qur’an dan al-Hadis

6.

S : Apa yang membedakan antara Al-Qur’an dengan Hadis Qudsi, padahal duaduanya firman Allah?
64

J

7.

: Al-Qur’an: lafaz dan maknanya bersumber dari Allah, sedangkan Hadis Qudsi:
makna (substansi)-nya dari Allah, redaksi (lafaz)-nya dari Nabi Muhammad.

S : Sebutkan apa nama lagu
Sajdah: 11

yang akan diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al-

           
J
8.

S : Disebut apakah hadis yang tidak berasal dari Nabi melainkan karangan atau
buatan orang-orang jahil yang ingin merusak kemurnian agama Islam?
J

9.

: Hadits Maudhu'

S : Marriage in Islam, there is a term of ‘KUFU’”. Explain the meaning of that term.
J

10.

: Sika

: KUFU’ = the Equality status of level, social, wealthy, and attitude between future
husband and wife

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                 
       
J

: Nabi Yaqub: Dia tidak mau melepas Bunyamin kecuali anak-anaknya benarbenar berjanji dan ikrar yang dikuatkan dengan sumpah bahwa mereka benarbenar akan menjaganya dan membawanya kembali pulang dan mereka bersedia
mengorbankan jiwa ragamu bila terjadi hal-hal yang membahayakannya kecuali
jika benar tidak berdaya lagi karena dikepung oleh bahaya dari segala penjuru.
Setelah mendengar sumpah anak-anaknya itu barulah hati Yakub merasa lega
dan berkatalah dia: ‘Allah menjadi saksi atas semua ucapan dan janjimu itu’.
(Yusuf : 66 )

11.

S : Ada 6 hal yang dapat membatalkan puasa, anda diminta menyebutkan 4 hal
yang membatalkan puasa.
J : 1. Makan atau minum disengaja
2. Muntah dengan disengaja
3. Bersetubuh
4. Keluar haidh atau nifas
5. Gila
6. Keluar mani dengan sengaja.

12.

S :

65

J

:

13.

S : Umar ibn Khattab dibunuh oleh seorang budak dari Persia. Siapa nama Budak
tersebut?
J : Abu lu’lu’ah (Fairuz)

14.

S : Kasus-kasus korupsi di negeri kita terus tersingkap meskipun telah ditutup rapat.
Setiap perbuatan buruk pasti akan dipertontonkan, di dunia dan atau di akhirat.
Bacakan ayat yang menjelaskan bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk,
sekecil apapun, pasti akan diperlihatkan kepadanya akibatnya!
J : Al-Zalzalah : 8
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S : Memberi sedekah merupakan perbuatan mulia. Akan tetapi jika memberi
sedekah tetapi disertai dengan cacimaki maka akan menyakitkan hati
penerimanya. Perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik daripada
sedekah yang disertai dengan sikap dan tindakan menyakiti. Bacakan potongan
ayat yang menjelaskan hal tersebut!
J : Al-Baqarah : 263
             

2.

S : Sempurnakan ayat berikut:
...............................    
J

:

                   
       

Al Baqarah : 158
3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : Al –
Nazi'at: 28-30)
    

J

    

   

    

: 28. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, 29. dan Dia
menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
30. dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.

4.

S : Apa yang dimaksud dengan Mad Aridh Lissukun?
J : MAD ARIDH LISSUKUN : huruf mad terjadi dalam kata/kalimat dengan
mematikan huruf di depannya karena wakaf.

5.

S : Dalam hidup bermasyarakat setiap orang mu’min harus menjaga tata pergaulan
dengan baik. Oleh karena itu, jika kita mendapat penghormatan dari orang lain,
maka hendaklah kita balas dengan yang lebih baik, atau paling tidak kita berikan
balasan yang sepadan. Sebutkan bunyi ayat yang menegaskan hal tersebut.
J :
                
An-Nisa : 86

6.

S : Pada umumnya masyarakat Islam Indonesia hanya mengenal qiraat Hafash
sebagaimana dibaca sehari-hari di dalam maupun di luar salat. Dari imam
67

J
7.

siapakah Hafash meriwayatkan bacaannya?
: Imam ‘Ashim

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan pada ayat berikut ini ? Q.S. Ali
’Imran Ayat: 5.
           
J

: Rast

8.

S : Siapakah sahabat yang mengatakan : tidak ada sahabat Rasulullah yang lebih
banyak (mengetahui) hadits Rasul daripadaku selain Abdullah ibn 'Amr ibn al'Ash. Dia menulis (apa yg ia dengar) sedangkan aku tidak menuliskannya.?
J : Abu Hurairah

9.

S : What is the term of wealth got during the War leaved by the Enemy?
J

10.

: Ghanimah

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
            
J

11.

S : Sabda Rasulullah SAW.

J
12.

: Samiri: Dia mengeluarkan sebungkah emas berbentuk anak sapi yang bias
bersuara mengeluarkan suara dan mengatakan kepada Bani Israil kami bahwa
inilah Tuhan mereka dan Tuhannya Musa. (Thaha : 88 )

Tentang hukum apakah yang terkandung dalam hadis ini?
: Tentang batas ‘aurat kaum lelaki muslim.

S :

J

:

13.

S : Sepulang Rasulullah SAW dari Tabuk, beliau memerintahkan
meruntuhkan sebuah masjid. Apakah nama masjid tersebut?
J : Masjid Adh-Dhirar

14.

S : Negara melindungi rakyatnya dengan melakukan penegakan hukum terhadap
siapapun yang melanggar hukum. Di dalam Al-Qur’an sanksi bagi pencuri lakilaki dan pencuri perempuan adalah dengan memotong tangannya. Bacakan
potongan ayat yang menjelaskan hal tersebut! Al-Maidah : 38
68

untuk

J

:
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S : Semua warganegara harus berupaya untuk hidup dalam kebenaran, lurus, dan
tidak menyimpang dari ajaran agama. Untuk itu kita harus terus memohon
petunjuk kepada Allah menuju jalan yang benar atau jalan lurus. Bacakan ayat
tentang hal tersebut!
J

   

:
Al-Fatihah: 6

2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………    
J

: Al-Baqarah : 121
              
 

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
               

Surat Al Isra’, (17), 9
J

: Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih
Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang
mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

4.

S : Apa yang dimaksud dengan IDGHAM MITSLAIN?
J : IDGHAM MITSLAIN : Perjumpaan huruf Miim mati dengan huruf miim.

5.

S : Bagaimana sikap kita dalam Ridha terhadap Qadha dan Qadar dari Allah?
J : Bersyukur kepada Allah apabila takdir-Nya menggembirakan,
bershabar/tabah apabila takdir yang diputuskan merugikan kita.

6.

S : [Ta’awuz].

70

dan

”
J
7.

Dalam konteks ‘Ulum Al-Qur’an, berbicara tentang apakah ayat tersebut?
: Nasikh dan mansukh.

S : Dengarkan baik-baik apa nama standar lagu yang akan dilantunkan berikut ini ?
Q.S. Ali ’Imran Ayat: 8
                
J

: Nahawan

8.

S : Ajjaj al-Khatib mengatakan : Musnad ini adalah kitab hadits yang paling
komprehensif dan mumpuni diantara musnad-musnad yang ada. Musnad
siapakah yang dimaksud ?
J : Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal

9.

S : In the Holy Qur-an, there is the Surah telling much about Prophet Suleiman AS
cimunicating with the ants, What is the name of that Surah?
J

10.

: Surah An-Naml

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
           
J

: Nabi Sulaiman a.s.: Untuk menguji kebenaran burung Hud-hud itu Nabi
Sulaiman as memerintahkan agar burung Hud-hud itu menyampaikan suratnya
kepada ratu Balqis itu, serta memperhatikan bagaimana reaksi dan sikap ratu
Balqis membaca surat yang dibawanya itu. (An Naml : 28)

11.

S : Jika seseorang melaksanakan sholat fardhu sebelum masuk waktunya, sahkah
sholat? Kenapa?
J : Tidak sah, karena masuk waktu adalah salah satu syarat sahnya sholat

12.

S :

J

:

٢٧

13.

S : Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota Yatsrib, penduduk kota ini
71

J
14.

mengelu-elukan kedatangan Beliau dengan penuh kegembiraan. Sebagai
penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, sejak itu kota Yatsrib diganti
namanya. Apa nama kota pengganti tersebut?
: Madinatun Nabi / Madinatul Munawwarah / Madinah

S : Membangun negeri harus terus digalakkan dan tak boleh mengenal putus asa
meskipun rintangan banyak, karena putus asa itu bukan sifat orang-orang
beriman. Bacakan potongan ayat yang melarang manusia berputus asa dari
rahmat Allah!
J : Al-Zumar: 53, atau Yusuf: 87
...................       .........
          ..............
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S : Setiap orang harus menjaga sikap dan perbuatannya, karena segala sesuatu
sekecil apapuN bentuknya, baik atau buruk, akan diperlihatkan kepadanya kelak.
Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut!
J : Al-Zalzalah : 7-8
             

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
.......................     
J

:

                 
     

Ali Imran : 27
3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : Al –
Naziat: 19-21)
           
J

4.

: 19. dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadaNya?"
20. lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. 21. tetapi Fir´aun
mendustakan dan mendurhakai.

S : Mengapa nun sukun dan tanwin saat bertemu huruf ba harus dibaca Iqlab dan
bagaimana cara membacanya ?
J

: Karena kesulitan membunyikan nun sukun dan tanwin dengan jelas kemudian
menutup bibir atau mengidghamkannya. Maka dibunykan dengan ikhfa dan
merubah ba menjadi mim karena makhrajnya sama. Cara membaca nun sukun
dan tanwin diubah menjadi mim disertai ikhfa dan dengung.

5.

S : Orang yang menggantungkan azimat pada tubuhnya dengan tujuan supaya
kebal misalnya, perbuatan semacam ini termasuk perbuatan apa?
J : Syirik

6.

S : Mengalihkan makna sebenarnya suatu kata/ayat ke makna lain karena suatu
qarinah atau sebab, misalnya dalam rangka menghindari anthropomorfisme
(musyabbihah), dalam ‘Ulum Al-Qur’an disebut apa pengalihan makna itu?
J : Takwil

7.

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ? QS. Ali Imran:
73

32
            
J

: Jiharkah

8.

S : Mana diantara kitab-kitab berikut ini yang bukan termasuk Kutubussittah ?
Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Shahih Ibnu Hibban, Sunan Tirmidzi, Sunan
Nasa'i, Sunan Ibnu Majah.?
J : Shahih Ibnu Hibban

9.

S : In the Holy Qur-an, there is a surah named Fushilat. Actually this surah has
another name. What is another name of this surah?
J

10.

: Surah Haa Miim As Sajadah?

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                

           

J

: Nabi Sulaiman a.s. Ketika Nabi Sulaiman a.s. telah dekat ajalnya duduk di atas
singgasananya bersandar di atas tongkatnya. Di waktu itulah Sulaiman
meninggal dunia dan tidak seorangpun atau jin yang tahu bahwa dia sudah
meninggal. Setelah dia jatuh tersungkur karena tongkatnya sudah dimakan
rayap, barulah orang dan jin sadar bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Di
waktu itulah mereka mengakui kelemahan mereka, karena tidak dapat
mengetahui bahwa Sulaiman telah meninggal. ( Saba’ : 14)

11.

S : Larangan bagi orang yang sedang ihram haji terbagi dua, ada larangan
khusus bagi laki-laki saja ada pula larangan khusus bagi perempuan. Coba
sebutkan 4 larangan yang berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan!
J : 1.Memakai wangi wangian
2.Menghilangkan rambut/mencabut rambut dari badan
3.Memotong kuku
4.Menikah atau menikahkan
5.Bersetubuh
6.Berburu

12.

S :

J

13.

:

S : Berapa orang jumlah pejuang Islam yang syahid di Peperangan Uhud?
74

J
14.

: 70 orang

S : Setiap warganegara harus bekerja keras untuk mengubah nasibnya ke arah
yang lebih baik. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka
berusaha mengubahnya. Bacakan potongan ayat yang menjelaskan hal
tersebut!
J : Ar-Ra’d : 11
.........            ......
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S : Negara demokrasi selalu mengutamakan prinsip musyawarah. Bacakan
potongan ayat tentang perintah atau pentingnya untuk selalu bermusyawarah
dalam berbagai urusan!
J

:

                 

                
           

Surah Ali Imran: 159; Asy-Syura: 38
2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………        
J

: Al-Baqarah : 69
                  


3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                    
    
J

Surat Yunus, (10), 49
: Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula)
kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". tiap-tiap
umat mempunyai ajal. apabila telah datang ajal mereka, Maka mereka tidak
dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya).

4.

S : Sebutkan huruf-huruf HALQI!
J :

5.

S : Apa yang disebut dengan sifat Salbiyyah?
J : Sifat Salbiyyah ialah sifat yang meniadakan
sebaliknya/lawannya.
76

adanya

sifat

yang

6.

S : Mengapa alif pada akhir sejumlah kata, seperti "ﺿﺣَﻰ
”وَ اﻟ ﱡ, ditulis seperti huruf ‘ya’
atau sering juga disebut dengan alif bengkok?
J : Untuk mengakomodasi qiraat yang membacanya imalah.

7.

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini !Q.S. Al-Nisa’: 30
              
J

: Bayyati

8.

S : Khalifah Umar Bin Abdul Aziz memerintahkan gubernur Madinah waktu itu untuk
mentadwin hadits. Siapakah nama gubernur dimaksud ?
J : Abu Bakr Muhammad Ibnu 'Amr Ibnu Hazm

9.

S : Amongst the Story of Prophets in the Qur-an, there is a Qoum well-known for
their cheating on the trading and reduced the weighes, State the name of the
Qoum and the name of Prophet in that era.
J

10.

: Qoum Madyan, Prophet Syu’aib

S : Perhatikan berkenaan dengan apa/siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
           
J

: Perang Badar: Allah SWT mengingatkan kaum muslimin akan pertolongan Allah
yang diberikan kepada mereka pada saat mereka menghadapi kesulitan dan
berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu dengan jalan berdoa kepada
Allah SWT. Kemudian lanjutan ayat tsb, Allah SWT mengingatkan
‘Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan
seribu malaikat yang datang berturut-turut’.(Al Anfal : 9)

11.

S : Dalam ibadah haji dikenal miqat zamani dan miqat makani, coba anda
jelaskan tentang kedua miqat tadi!
J : Miqat zamani adalah waktu untuk melakukan ibadah haji yaitu bulan syawal,
dzulqoidah dan dzulhijah. Sedangkan miqat makani adalah tempat untuk
memulai berihram bagi jamaah haji, berdasarkan dari arah mana mereka datang.

12.

S :

J

13.

:

S : Pada saat akan berlangsung Peperangan Uhud, Nabi Muhammad SAW
menyongsong kedatangan kaum Quraisy Mekah dengan pasukan sekitar 1000
orang. Namun baru saja melewati batas kotaa, seorang munafik dengan 300
orang Yahudi membelot dan kembali ke Madinah. Siapa nama orang munafik
77

J
14.

tersebut?
: Abdullah ibn Ubay

S : Salah satu penyebab seringnya terjadi tawuran antara dua kelompok masyarakat
adalah ketersinggungan. Biasanya dimulai dari saling mengolok-olok, saling
mengejek, saling menghinakan, dsb. Bacakan potongan ayat tentang larangan
saling mengolok-olok karena boleh jadi yang diolok-olok ternyata lebih baik!
J : Al-Hujurat : 11
                  
.......................    
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S : Sumber daya alam Indonesia sangat besar. Oleh karena itu harus dipergunakan
sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Sumber daya alam itu
merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri. Bacakan potongan ayat
tentang pentingnya selalu mensyukuri nikmat Allah agar terus ditambah oleh
Allah!
J

            

:
Ibrahim: 7

2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………      
J

: Al-Baqarah : 81
              

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                  

    

J

Surat As Syura, (42), 20
: barang siapa yang menghendaki Keuntungan di akhirat akan Kami tambah
Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki Keuntungan di
dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari Keuntungan dunia dan tidak ada
baginya suatu bahagianpun di akhirat.

4.

S : Sebutkan huruf-huruf SYAFAWI!
J :

5.

S : Sifat ma’ani adalah sifat yang abstrak yang mesti ada pada zat Allah, sebutkan 4
dari 7 sifat tersebut!
J : 1. Qudrat, 2. Iradat, 3. Ilmu, 4. Hayat, 5. Sama’, 6. Bashar, 7. Kalam.

6.

S : Sebutkan dalil dari ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa seluruh Al-Qur’an
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad merupakan wahyu Allah!
J : An-Najm : 3-4
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7.

S : Dengarkan baik-baik, apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ! Q.S
Al-Hujurat:10 :
           
J

8.

S : Diantara para penghapal hadis yang diminta oleh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz
kepada gubernur Madinah untuk mentadwin hadits itu ada seorang wanita
anshar. Siapakah nama wanita tersebut?
J

9.

: 'Amrah Binti Abdurrahman

S : Al Qur-an has labeled the Hypocrites for the Muslims who always delay their
sholat. Recite the verse of this idea
J

10.

: Bayyati

:

        

S : Perhatikan berkenaan dengan apa/siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                 
         
J

: Perjanjian Hudaibiyah/Baiat Ridwan
Ayat ini menerangkan pernyataan Allah SWT terhadap baiat yang dilakukan para
sahabat kepada Rasulullah saw, "bahwa orang-orang yang mengadakan baiat
kepada Muhammad, berarti ia mengadakan baiat pula kepada Allah."
Kekuasaan Allah berada di atas tangan manusia. Kemudian diterangkan akibat
yang akan dialami orang-orang yang mengingkari perjanjian itu serta pahala
yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menepati baiatnya itu. (Al Fath : 10)

11.

S : Duduk di antara dua sujud serta tuma’ninah adalah salah satu sunnat sholat,
benarkah ungkapan demikian?
J : Salah. Ia adalah salah satu rukun sholat.

12.

S :

J

:

80

13.

S : Mengutip pendapat Carl Brockelman, Ahmad Syalabi mengatakan bahwa Sultan
Salim I pernah meminta kepada khalifah Abbasiyah agar menyerahkan
kekhalifahan kepadanya ketika ia menaklukkan dinasti Mamalik. Berada di
negara mana dinasti Mamalik tersebut?
J : Mesir

14.

S : Allah telah menganugerahi kita bumi Indonesia yang subur. Beraneka ragam
jenis nikmat yang kita peroleh. Saking banyaknya, nikmat-nikmat Allah itu tak
mampu kita hitung dengan cara apapun. Bacakan potongan ayat yang
menerangkan tentang ketidakmampuan manusia menghitung semua nikmat
Allah!
J : Ibrahim : 34
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S : Bila kini umat Islam masih dalam keadaan terbelakang, adalah karena mereka
belum bisa memperaktekkan tugas-tugasnya dengan benar, jika mereka benarbenar menjalankan tugas mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran atas
dasar keimanan, maka mereka akan menjadi umat yang terbaik hal demikian
dinyatakan dalam Al – Qur’an. Bacakan ayatnya.
J

:

             

           
( QS. Ali Imran : 110 )

2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………      
J

: Al-Baqarah : 97
               
  

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                 

 

J

Surat An Nahl, (16), 79
: tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang
diangkasa bebas. tidak ada yang menahannya selain daripada Allah.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman.

4.

S : Sebutkan ayat Saktah pada surat Qiyamah ayat 27!
J :

5.

S : Disebut Sifat apakah bagi Allah dalam ungkapan berikut ini :“Melakukan sesuatu
atau meninggalkannya, atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat” ?
J : Sifat Jaiz bagi Allah.

6.

S : Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak sumpah Allah dengan menggunakan nama
82

J
7.

alam, waktu, atau benda ciptaannya, seperti demi masa, demi matahari, dsb.
Manusia tidak diperkanankan meniru sumpah dengan menggunakan bendabenda. Apa nama ilmu yang membahas tentang sumpah di dalam Al-Qur’an?
: Ilmu Aqsam Al-Qur’an

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Yunus: 5
            
J

: Hijaz

8.

S : Apakah nama kitab hadits yang tertua, dan siapa penyusunnya ?
J : Muwattha. Imam Malik Bin Anas

9.

S : A closed friend as well as a father in law of Rasulullah PUBH (SAW), Khalifah
Umar ibnul Khattab got a nick name from Rasulullah SAW and recorded in the
book of Nafail Al Quraisy. What is that name and what is the meaning?
J

10.

: Al Farouq = partition

S : Perhatikan berkenaan dengan apa/siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
    

        

  

         
J

11.

S : Apa yang dimaksud dengan Mu'amalat secara umum?
J

12.

: Kemenangan Romawi atas Persia: Ayat ini menerangkan bahwa bangsa
Romawi (Kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel) telah
dikalahkan oleh bangsa Persia di negeri yang dekat dengan kota Mekah. Pada
saat ketika bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia, maka turunlah ayat ini
yang menerangkan bahwa pada saat ini bangsa Romawi dikalahkan, tetapi
kekalahan itu tidak akan lama dideritanya. (Ar Ruum : 2-4)

: Mu'amalat : Segala sesuatu yang menyangkut pada selain ibadah dalam fiqih
Islam, seperti hukum Pernikahan, warisan, Wasiat, Hibbah dll.

S :

J

:

83

13.

S : Imam Al-Ghazali melontarkan kritik tajam terhadap pemikiran filsafat yang
tertuang dalam bukunya “Tahafut al-Falasifah” (kekacauan Para Filosof). Kritik
Al-Ghazali itu mendapat bantahan dari filosof besar Islam dalam bukunya
“Tahafut al- Tahafut” (Kekacuan “buku” Kekacuan). Siapa nama filosof besar
Islam tersebut?
J : Ibn Rusyd

14.

S : Setiap warganegara wajib menjaga kebersihan lingkungannya. Allah mencintai
orang-orang yang senantiasa bertaubat dan membersihkan diri. Bacakan
potongan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut!
J : Al-Baqarah : 222
       ..............
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S : Setiap individu Muslim wajib menaati Allah dan Rasul-Nya serta pemegang
urusan/kekuasaan. Bacakan potongan ayat yang menegaskan hal itu!
J

:

                 

            

An-Nisa’: 59
2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………    
J

: Al-Baqarah :116
                 

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
               
J

Surat Al Isra’, (17), 31
: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah
yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

4.

S : Ada berapa Qira'at yang ditashih oleh Ahlul Quro'? sebutkan sebagian!
J : Ada 7 Qira'at : Ashim, Shu'bah, As-Susy, Kisa'i, Nafi', Hamzah.

5.

S :

J

Firman Allah

merupakan dalil nakli dari sifat Allah yang

mana?
: Mukhalafatuhu lilhawadits.

6.

S : Bacaan Al-Qur’an yang kita baca pada umumnya di Indonesia adalah bacaan
riwayat Hafash. Dari imam siapakah Hafash meriwayatkan bacaan seperti yang
kita baca sehari-hari itu?
J : Imam ‘Ashim

7.

S : Apakah nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Hud: 90.
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J

: Sika

8.

S : Atas permintaan Khalifah siapakah Imam Malik menyusun kitab Muwatha ?
J : Abu Ja'far Al-Manshur

9.

S : One of the requirements of the Witnesses is DHABITH. What is the meaning of
DHABITH?
J

10.

: DHABIT = Strong Remembering

S : Perhatikan berkenaan dengan apa/siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
          
J

11.

: Datangnya Yakjuj dan Makjuj: Sebagai salah satu dan tanda-tanda akan
datangnya hari kiamat itu terbukanya tembok Yakjuj dan Makjuj, sehingga Yakjuj
dan Makjuj itu berdatangan, meluncur dengan cepat dari setiap tempat yang
tinggi. Mereka membuat keonaran dan kebinasaan di dunia ini. (Al Anbiyaa’ : 96)

S : Sebutkan tujuan zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 103! (P)
               
  
J

12.

S :

J

13.

: 1. Membersihkan harta
2. Membesihkan jiwa dari sifat-sifat kikir.
3. Mempererat silaturahim
4. Menciptakan ketentraman

:

S : Perang apakah yang merupakah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah
SAW?
J : Perang Tabuk
86

14.

S : Mencari karunia Allah dengan cara bekerja adalah suatu keharusan. Bahkan,
setelah selesai rangkaian shalat Jumat sekalipun manusia harus menyebar lagi
untuk meneruskan pekerjaan mencari karunia Allah. Bacakan potongan ayat
yang menjelaskan hal dimaksud!
J : Al-Jumu’ah : 10
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S : Allah memerintahkan manusia untuk bersikap amanah, menyampaikan hak
orang yang berhak, dan menghakimi manusia seadil-adilnya. Bacakan potongan
ayat yang memerintahkan manusia menyampaikan amanah kepada yang berhak
(ahlinya)!
J : An-Nisa : 58
                  
         

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
................................      

J

:

            
           
Al Baqarah : 62

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : Al –
Qariah: 4-6)


    

     
   

J

: 4. pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran,5. dan
gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.6. dan Adapun
orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,

4.

S : Kapan nun sukun dan tanwin dibaca Idgham bila ghunnah ?
J : Bila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra ( ) ل – ر

5.

S : Sikap yang harus diterapkan dalam hubungan sesama manusia adalah sikap
apa?
J

6.

: Sikap Husnuzhzhan

S : Surah al-Ankabut: 43 sebagai berikut:
         

J

Ayat ini terkait erat dengan salah satu aspek ilmu dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an.
Ilmu apakah yang dihubungkan dengan ayat tersebut?
: Ilmu Amtsal Al-Qur’an
88

7.

S :

Pahami baik-baik apa nama standar lagu yang akan dilantunkan berikut ini ?
Q.S. Fathir: 34
            

J

: Sika

8.

S : Apakah sebutan yang biasa dipakai terhadap orang-orang yang bersikap
menolak hadits ?
J : Inkarussunnah

9.

S : During the life of Rasulullah SAW, There are the Battles called Ghazwah and
Sariyyah. What is the meaning of Sariyyah.
J

10.

: During the life of Rasulullah SAW, There are the Battles called Ghazwah and
Sariyyah. What is the meaning of Sariyyah.

S : Perhatikan berkenaan dengan apa/siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
            
J

: Nabi Musa dan Yusa’ ketemu Khaidir: setelah Nabi Musa dan Yusa' menyusuri
kembali jalan yang mereka lalui, di sana mereka mendapatkan seorang hamba
di antara hamba-hamba Allah (Al Khidir) ialah orang yang telah mendapat
rahmat dan ilmu langsung dari Allah. ( Al Kahfi : 65 )

11.

S : Dalam jual beli dikenal istilah Khiyar. Sebutkan macam-macam khiyar!
J : 1. Khiyar majlis
2. Khiyar syarat
3. Khiyar ‘aibi (cacat)

12.

S :

١٥١
J

:

13.

S : Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun AlRasyid dan putranya. Siapa nama putranya tersebut?
J : Al Makmun

14.

S : Dalam pergaulan internasional kita mengetahui adanya bermacam-macam
bangsa dan suku bangsa, baik laki-laki maupun perempuan. Allah menjelaskan
bahwa Ia menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa
agar mereka saling mengenal. Bacakan potongan ayat yang berkaitan dengan
89

J

hal tersebut!
: Al-Hujurat : 13
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S : Manusia Indonesia harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya dari
negara-negara maju meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan.
Tidak ada rintangan yang tak ada solusinya. Itu sebabnya, Allah menegaskan
bahwa pada setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Bacakan ayat yang
berkenaan dengan hal tersebut!
J :
         
Al-Insyirah (al-Syarh): 5 atau 6

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
.................................     

J

:

                
    
Ali Imran : 193

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                
 
J

Surat Al An’am, (6), 142
: dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada
yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah
kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

4.

S : Kapan nun sukun dan tanwin dibaca Iqlab ?
J : Bila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba ( ) ب

5.

S : Salah satu rukun iman adalah “ Percaya kepada Malikat” Apa pengertian iman
kepada Malaikat itu?
J : Iman kepada Malaikat adalah meyakini bahwa Allah swt telah menciptakan
malaikat sebagai pesuruh untuk melaksanakan perintah-Nya.

6.

S : Ulama ini lahir di Cordova pada awal abad ke-7 H. Ia menulis banyak buku baik
yang tercetak (mathbu’) maupun yang masih tulisan naskah (makhthuth).
Magnum opusnya adalah sebuah kitab tafsir berjudul: Al-Jami’ li Ahkam alQur’an. Siapakah tokoh mufassir tersebut?
J : Abu Abdillah Syamsuddin al-Qurthubi (atau, al-Qurthubi saja)
91

7.

S : Sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut ini ! Q.S. Al-An’am: 155.
        
J

: Rast

8.

S : Disebut apakah kitab-kitab hadits yang disusun secara bab per bab berdasarkan
permasalahan tertentu ?
J : Kitab Mushannaf

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:I swear by the Day
of Resurrection (Q.S. Al-Qiyamah: 1)
J

10.

    

:

S : Perhatikan berkenaan dengan apa/siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
          
J

: Nabi Adam yang telah diperintahkan oleh Allah SWT agar supaya waspada
terhadap Iblis itu adalah musuhnya dan musuh istrinya Hawa. Namun dia lupa
akan perintah Allah tersebut. Di sini tampaklah bahwa Adam tidak begitu kuat
kemauannya dan tekadnya sehingga dapat diperdayakan dengan janji-janji yang
menarik dikemukakan Iblis kepadanya.( Thaha : 15 )

11.

S : Shalat berjamaah sangat dianjurkan dalam agama Islam. tapi anda boleh
meninggalkan sholat berjamaah, sebutkan 4 sebab-sebab atau halangan
berjamaah!
J : 1. Karena hujan lebat
2. Karena angin kencang
3. Karena Sakit
4. Karena lapar dan haus
5. Karena baru memakan makanan yang berbau,
seperti bawang.
6. Karena ada kesulitan shalat berjamaah

12.

S :

J

13.

:

S : Dalam proses penaklukan Spanyol, menurut catatan sejarah ada tiga pahlawan
Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke
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J

14.

sana. Sebutkan salah satu pahlawan Islam tersebut?
: Tharif Ibn Malik
Thariq Ibn Ziyad
Musa Ibn Nushair

S : Toleransi beragama di Indonesia dilakukan tidak dengan mencampuradukkan
ritual agama yang berbeda, tetapi menghormati tatacara ritual agama lain. Allah
memerintahkan Muhammad SAW agar mengatakan: “Aku tidak menyembah apa
yang kalian sembah!” Bacakan ayat yang bermakna demikian!
J : Al-Kafirun : 1-2
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S : Sebagai warganegara Republik Indonesia tercinta kita harus tetap menjaga dan
memupuk rasa persaudaraan. Apabila ada kawan kita yang bertengkar atau
bermusuhan maka kewajiban kita untuk mendamaikan mereka. Bacakan
potongan ayat yang menjelaskan hal tersebut!
J :
           
Al-Hujurat : 10

2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………    
J

: Al-Baqarah : 36
                
    

3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
               
J

Surat Al Isra’, (17), 31
: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah
yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

4.

S : Kapan mim sukun dibaca Ikhfa Syafawi?
J : Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba

5.

S : Berikan pengertian akhlak menurut pendapat Imam Al-Gazaly?
J

: Ungkapan tentang sikap jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan
mudah dan tidak memerlukan petimbangan/pikiran (lebih dahulu).

6.

S : Dalam susunan mushaf Al-Qur’an, surat ke berapakah Surah Bara’ah itu?
J : Ke Sembilan

7.

S : Perhatikan baik-baik. Sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut ini
? Q.S. Al-An’am: 162
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J

: Shoba

8.

S : Disebut apakah kitab hadits yang memuat matan-matan hadis yg diriwayatkan
oleh Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya atau lainnya, kemudian
sipenyusun meriwayatkan matan-matan hadis tersebut dengan sanad sendiri
yang berbeda ?
J : Kitab Mustakhraj

9.

S : When was the first Holy Qur-an Revealed and where was in happened?
J

10.

: In the Month of Ramadhan and in the Cave of Hira’

S : Perhatikan berkenaan dengan apa/siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
              
J

: Jawaban Habil kepada Qabil bahwa Habil berserah diri kepada Allah dan tidak
mau menantangnya agar semua dosa, baik dosa Qabil maupun dosa-dosa yang
lain sesudah itu, dipikul oleh Qabil sendiri. Habil tidak melawan, karena takut
berdosa karena zolim yang mengakibatkan akan masuk neraka. (Al Maidah : 29
)

11.

S : Apa arti Sujud Syukur?
J : Sujud Syukur adalah melakukan sujud dikarena berterima kasih atas segala
ni’mat atau terhindar dari segala bahaya

12.

S :

J

:

( ٣١٣

13.

S : Di pagi hari setelah perang Uhud, Rasulullah SAW bersama kaum Muslim
beranjak mengejar musuh untuk mengertak mereka. Rasulullah SAW melarang
keluar bersama beliau kecuali mereka yang ikut dalam perang Uhud saja.
Apakah nama perang untuk mengertak musuh tersebut?
J : Hamratul Asad

14.

S : Apabila semua komponen bangsa berlomba-lomba berbuat kebaikan maka
negeri ini akan damai dan sejahtera. Bacakan potongan ayat yang
memerintahkan kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan!
J : Al-Baqarah : 148
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S : Bom bunuh diri, membunuh manusia tak bersalah, adalah dosa besar. Allah
menegaskan bahwa, membunuh seorang manusia saja seolah-olah telah
membunuh seluruh umat manusia. Bacakan potongan ayat tentang hal tersebut!
J :
                 
              
        
Al Maidah : 32

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
..................................      
J

:

                
          

Ali Imran : 26
3.

S : Terjemahkan ayat berikut dengan baik :
                  
     
J

Surat Fathir, (35), 3
: Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain
Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan bumi ? tidak
ada Tuhan selain dia; Maka Mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?

4.

S : Kapan mim sukun dibaca Idgham Mimi (Mitsly)
J : Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim,

5.

S : Berapa harikah batas lamanya menjamu tamu dalam ajaran Islam?, sebutkan
dalilnya!
J : 3 hari. Dalilnya : Sabda Rasulullah saw. :

6.

S : Al-Qur'an juga disebut al-Furqan, apa artinya dan bacakan ayat yang menyebut
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J

nama tersebut ?
: Pembeda antara yang haq (benar) dan bathil
         

7.

S :

Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini !Q.S. Al-Ahzab:
41-42
           

J

: Jiharka

8.

S : Disebut apakah kitab hadits yang menghimpun hadis-hadis yang memiliki syaratsyarat Bukhari dan Muslim atau yang memiliki salah satu syarat dari keduanya ?
J : Kitab Mustadrak

9.

S : Al Qur-an has explained about the Evil that always whisper in one’s heart to
withdraw from Allah. Recite the verse
J

    

:
Surah An Naas 4

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan apa/siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
              
      
J

11.

S : Sholat Jum’at wajib bagi muslim laki-laki yang mukim, akan tetapi boleh
ditinggalkan karena sebab-sebab tertentu, sebutkan sebab-sebab itu!
J

12.

: Kaum Ad: Allah SWT menerangkan bentuk azab yang ditimpakan kepada kaum
Ad. Dia menghembuskan angin kencang yang sangat dingin kepada mereka
dengan suara gemuruh yang memusnahkan mereka. Allah mengingatkan bahwa
sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi
pertolongan. ( Fushshilat : 16 )

: 1. Karena sakit, 2. Karena hujan yang sangat lebat.

S :
J

:

13.

S : Siti Aminah, Ibunda Rasulullah SAW wafat pada saat beliau bersama Rasulullah
SAW kembali ke kota Mekah dari Medinah. Apakah nama tempat dimana beliau
wafat?
J : Abwa

14.

S : Setiap warganegara tidak boleh bermalas-malasan dalam bekerja. Apabila telah
selesai dalam satu aktivitas maka harus beralih ke aktivitas berikutnya. Bacakan
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J

ayat tentang hal tersebut!
: Al-Insyirah : 7
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S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
       
J : Taha (20) : 92

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Jiharkah

3.

S : Berkenaan dengan kisah siapa ayat Al-Qur’an berikut (Ali ‘imran, 46)
       
J : Berkenaan dengan kisah Isa putra Maryam yang berbicara dengan manusia ketika
masih dalam buaian.

4.

S : Dengarkan dengan teliti pernyataan berikut !
“Setiap Isti’la’ adalah Ithbaq dan setiap Ithbaq belum tentu Isti’la’.”
Benar atau Salah pernyataan tersebut !
J : Salah

5.

S : Al-Qur’an pada awalnya ditulis pada berbagai media seperti pelepah kurma, bahan
kulit, dsb. Belakangan dikumpulkan dan ditulis ulang pada masa Sahabat.
Penulisan Al-Qur’an dalam suatu mushaf terjadi pada masa Khalifah Usman bin
‘Affan. Siapakah yang memimpin Tim Penulisan Al-Qur’an di masa itu?
J : Zaid bin Tsabit

6.

S :

J :

7.

S : Siapakah yang mempelopori pertama kali usaha pencetakan buku-buku selain
buku agama pada masa pemerintahan Turki Utsmani pada tahun 1727? (Dia
adalah orang Hongaria yang masuk Islam lantaran berkecamuknya perang antara
Utsmani dan Hongaria)
J : Ibrahim Mutafarrika

8.

S : Pada penghujung abad ke-19 sampai ke-20 gerakan Wahabi mulai masuk ke Cina
dan mulai mempengaruhi kehidupan muslim di sana. Gerakan ini di Cina dikenal
dengan sebutan apa?
J : Yihewani (dari bahasa Arab Ikhwan)
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9.

S : Pada masa Khalifah Abu Bakar dilakukan pengumpulan tulisan-tulisan
Al-Qur’an.
Siapa nama petugas yang dipercayakan Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan AlQur’an tersebut ?
J : Zaid bin Tsabit

10.

S : Dua ahli waris di bawah ini yang keduanya ada kemungkinan mendapat
seperempat bagian adalah ………….
A. Ibu atau bapak
C. Bapak atau suami
B. Suami atau istri
D. Ibu atau istri
J : B. Suami atau istri

101

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) NASIONAL XXV/2014
DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CABANG FAHMIL QUR’AN
SOAL LONTARAN BABAK PENYISIHAN
1.

LP. 02

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
       
J : Al Anbiya (21) : 69

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J
: Rast

3.

S : Berbicara tentang apa penggalan ayat-ayat Al-Qur’an berikut ini. (Al Maa-idah, 72)
          
J : Penegasan Allah SWT, bahwa orang-orang yang meyakini Allah sebagai Al Masih
putra Maryam adalah kafir.

4.

S : Dengarkan praktek bacaan berikut dengan baik dan teliti !
Surat Al-Insan ayat 4 :
1).
2).
Benarkah atau salah cara waqaf kedua bacaan tersebut !
J : Benar

5.

S : Al-Qur’an pojok yang digunakan khusus untuk menghafal Al-Qur’an mempunyai
nama yang sama dengan nama penerbitnya pertama kali. Apa nama Al-Qur’an
Pojok tersebut?
J : Al Qur’an Bahriyah

6.

S :

J :

7.

S : Comte de Bonneval (nama Islamnya: Humbaraci Pasya) seorang perwira Perancis
yang masuk Islam datang ke Turki pada tahun 1729 mengajarkan teknik pemakaian
senjata meriam dan membuka sekolah teknik militer pertama di Turki. Sebutkan
salah seorang dari 3 nama yang membantu Comte de Bonneval dalam hal itu?
J : a. Macarthy (dari Irlandia)
b. Ramsay (dari Scotlandia)
c. Mornai (dari Perancis) (ETDI: 247)
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8.

S : Peranan Mohammad Natsir (Ketua Umum Partai Masyumi pada 1949-1958 dan
Perdana Menteri RI pada 1950-1951) sangat besar dalam pembentukan
oraganisasi yang berdiri pada tanggal 26 Februari 1967 ini. Sebutkan nama
organisasi tersebut?
J : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

9.

S : Pada saat Abu Bakar menjadi Khalifah, banyak menghadapi tantangan. Sebutkan 2
tantangan yang paling menonjol !
J : Terjadinya kemurtadan massal dan pembangkangan membayar zakat.

10.

S : Ahli waris di bawah ini yang dapat menggugurkan status Bapak sebagai ashabah
adalah ………
A. Suami
C.
Anak laki-laki
B. Anak perempuan
D. Saudara laki-laki seibu sebapak
J : C. Anak laki-laki.
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1.

LP. 03

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
       
J : Luqman (31) : 24

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Nahawand

3.

S : Berkenaan dengan apa ayat Al-Qur’an berikut (Al A‘raaf, 136)
        
  
J : Berkenaan dengan kisah Fir’aun dan kaumnya yang dihukum oleh Allah SWT.
karena mendustakan ayat-ayat-Nya dengan menenggelamkan mereka di laut
merah.

4.

S : Dengarkan bacaan berikut dengan baik !

ﻛـﻬـﻴـﻌــﺺ

Benarkah dalam bacaan tersebut tidak terdapat madd lazim mutsaqqal kalimi?
J : Benar
5.

S : Penamaan surah ini diambil dari kisah seekor hewan yang dikisahkan di dalamnya.
Ia merupakan surah terpanjang di dalam Al-Qur’an. Surah ini diberi nama AlBaqarah yang berarti sapi. Berapakah jumlah ayat Surah Al-Baqarah?
J : 286 ayat

6.

S :

?
J :

7.

S : Sultan Abdul Hamid II telah mempelopri percetakan surat kabar resmi pada tahun
1831 yang menyuarakan kehendak pemerintah dan pemikiran baru di tengah
masyarakat. Sebutkan nama surat kabar itu?
J : Surat Kabar Takvim-i Vekayi (ETDI: 249)

8.

S : Ilmu yang berkaitan dengan permukaan bumi disebut dengan geografi. Baru pada
abad ke-12 istilah Jugrafiyyah dikenalkan oleh seorang ahli sejarah dan filsuf
muslim. Siapakah dia?
J : Az-Zuhri wafat 1137 M
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9.

S : Masjid Nabawi dibangun di atas tanah milik 2 orang anak yatim dari kaum Anshor.
Sebutkan nama 2 anak yatim itu berikut nama pengasuh keduanya !
J : Sahal dan Suhail yang diasuh oleh As’ad bin Zurarah
(SN. hal. 169)

10.

S : Ahli waris di bawah ini yang keduanya ada kemungkinan dapat menjadi ashabah bil
ghair dan juga dapat menjadi ashabah ma’al ghair adalah ……..

A.
B.

Anak perempuan dan cucu perempuan
Saudara perempuan seibu sebapak dan saudara
perempuan sebapak

C. Anak perempuan dan saudara perempuan seibu
sebapak

D. Cucu perempuan dan saudara perempuan sebapak
J : B. Saudara perempuan seibu sebapak dan saudara
perempuan sebapak
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1.

LP. 04

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
            
J : An Nisa (4) : 31

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Bayyati

3.

S : Berkenaan dengan apa ayat Al-Qur’an berikut (At-taubah, 113)
               
    
J : Berkenaan dengan larangan memintakan ampun untuk orang-orang musyrik
walaupun mereka masih kaum kerabatnya sendiri.

4.

S : Dengarkan bacaan berikut dengan seksama ! اﻟـر
Benarkah terdapat madd lazim mukhaffaf harfi dalam
bacaan tersebut?
J : Benar

5.

S : Kitab tafsir Mafatih al-Gaib yang ditulis oleh al-Razi dikategorikan sebagai tafsir bi
al-ra’yi. Termasuk kategori yang manakah kitab Lubab at-Takwil fi Ma’ani at-Tanzil
yang ditulis oleh Al-Khazin?
J : Tafsir bi al-ra’yi

6.

S :

J :

7.

S : Karena keindahan lukisan yang dibuat oleh Abdus Shamad pada masa dinasti
Mogul, ia mendapat julukan Shireen Qalam. Apa arti Shireen Qalam itu?
J : Pena yang indah

8.

S : Ibnu Khurdazbih menerbitkan lapaoran perjalanan yang menjelaskan tentang profil
negara-negara di Asia (Cina, Korea, dan Jepang) dan tentang kiblat perdagangan
kawasan Asia Afrika. Sebutkan nama buku yang terkenal yang dikarangnya
tersebut?
J : Al-Masalik wa al-Mamalik
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9.

S : Pada bulan Zulhijjah 1381 H. / Mei 1962 M. Kongres Islam sedunia berhasil
mendirikan sebuah organisasi Islam Internasional pertama. Apa nama organisasi itu
dan di mana didirikannya !
J : Rabithah Al Alam Islamy didirikan di Makkah.
(EI. IV. hal 149)

10.

S : Ahli waris di bawah ini yang kemungkinan dapat berstatus sebagai dzu fardhin atau
sebagai ashabah atau sebagai dzu fardhin dan ashabah sekaligus adalah ..........
A. Ibu
C. Suami
B. Bapak
D. Istri
J : B. Bapak
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1.

LP. 05

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
         
J : Al Ma-idah (5) : 98

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Hijaz

3.

S : Berkenaan dengan hal apa ayat Al-Qur’an berikut ini (Ali ‘imran, 96)
          
J : Berkenaan dengan penjelasan Allah SWT. bahwa rumah ibadah yang mula-mula
dibangun adalah Baitullah di Makkah, (dan bukan di Baitul Maqdis sebagaimana
dikatakan oleh Ahli Kitab).

4.

S : Manakah bacaan pada Lakinna ( )ﻟَ ِﻛﻧﱠﺎyang benar diantara kedua bacaan berikut ?
Pertama :
Kedua :
J : Pertama (pendek nuun)

5.

S : Pada awalnya Al-Qur’an ditulis tanpa harakat/syakal. Siapakah orang pertama yang
berinisiatif membubuhkan tanda baca yang kemudian menjelma seperti syakal yang
kita kenal sekarang?
J : Abul Aswad al-Duwali

6.

S :

J :

7.

S : Pada masa Jahangir dari dinasti Mogul terdapat sejumlah pelukis terkenal pada
masa itu dan salah seorang di antaranya mendapat gelar Nadir az-zaman (yang
tidak mempunyai tandingan di dunia). Siapakah nama pelukis yang dimaksudkan?
J : Aqa Reza ((ETDI: 229)

8.

S : Dia adalah peletak dasar-dasar dan model penulisan geografi dalam bahasa Arab,
sehingga ia dikenal sebagai Bapak Geografi. Sipakah dia?
J : Ibnu Khurdazbih berkebangsaan Persia.

9.

S : Berdirinya Perserikatan Negara-negara berpenduduk Islam pada tanggal 25
September 1969 di Rabat Maroko, adalah dilatar belakangi pembakaran Masjidil
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Aqsho oleh Israil pada tanggal 21 Agustus 1969. Apa nama Perserikatan dimaksud
!
J : Organisasi Konferensi Islam (OKI) (EI. IV. hal. 4)
10.

S : Bagian di bawah ini yang mungkin diterima oleh saudara perempuan seibu sebapak
dan juga oleh saudara perempuan sebapak adalah ..........
A. 2/3, 1/6, Ashabah
C. ½, 2/3, Ashabah
B. ½, 1/6, Ashabah
D. ½, 1/3, 2/3, Ashabah
J : C. ½, 2/3, Ashabah.
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1.

LP. 06

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
            
J : Al A’raf (7) : 151

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Rast

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut (Al-A’raaf, 117)
             
J : Berkenaan dengan kisah nabi Musa as mengalahkan ahli sihir dari Fir’aun melalui
tongkatnya yang menelan semua sihir mereka atas perintah Allah SWT.

4.

S : Manakah bacaan pada Tsamuda (َ )ﺛَﻣُودyang benar diantara kedua bacaan berikut?
Pertama
:
ْأ ََﻻ إِنﱠ ﺛَﻣُود
Kedua
:
أ ََﻻ إِنﱠ ﺛَﻣُودَ َﻛﻔَرُ وا
J : Keduanya BENAR

5.

S : Ketika selesai pentadwinan Al-Qur’an di masa Khalifah Usman bin ‘Affan maka
mushaf itu digandakan untuk dikirim ke beberapa kota, dan satu di antaranya
disimpan sendiri oleh Khalifah. Apa sebutan terhadap mushaf yang disimpan oleh
Khalifah Usman itu?
J : Mushaf Al-Imam

6.

S :

J :

7.

S : Fatehpur Sikri merupakan sebuah kota yang dibangun oleh Akbar (salah seorang
raja pada dinasti Mogul) tahun 1569 untuk mengenang seorang sufi dan wali Allah.
Sebutkan nama sufi yang dimaksud?
J : Hazat Salim Cristi (ETDI: 300)

8.

S : Kitab al-Tafhiim fi al-tanjiim (tentang pemahaman astronomi) dan kitab Al-Asar alBaaqiyah 'an al-Qanun (rahasia-rahasia yang tertinggal dari abad-abad yang lalu)
menjelaskan tentang peta laut dan beberapa gambar peta bumi. Sebutkan siapa
penulis kedua kitab itu?
J : Abul Rayhan Al-Biruni
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9.

S : Saat terjadinya kemunduran dunia Islam pada abad 19 dan mulai majunya dunia
barat serta menjajah negeri-negeri Islam, maka muncul faham yang digagas oleh
Jamaluddin Al Afgani (1839 – 1897) yang bertujuan untuk menyatukan dunia Islam.
Sebutkan nama faham dimaksud !
J : PAN ISLAMISME (EI. IV. hal. 79 – 80)

10.

S : Ahli waris terdiri dari; ibu, bapak dan suami. Warisan berjumlah Rp. 24.000.000,Jelaskan berapa rupiah bagian ibu!
J : Bagian Ibu Rp. 4.000.000,-
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DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CABANG FAHMIL QUR’AN
SOAL LONTARAN BABAK PENYISIHAN
1.

LP. 07

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
          
J : Ibrahim (14) : 40

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Sikah

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut (Al Baqarah, 50)
          

J : Berkenaan dengan peristiwa ditenggelamkannya Fir’aun dan para pengikutnya di
laut merah.
4.

S : Manakah bacaan pada Nad’uwa (ا

) yang benar diantara kedua bacaan berikut ?

Pertama :
Kedua :
J : Bacaan kedua (pendek Wauw)
5.

6.

S : Di Indonesia telah terbit beberapa kitab tafsir berbahasa Indonesia. M. Quraish
Shihab telah menulis tafsir yang diberi nama “Al-Mishbah”. Jauh sebelum itu,
HAMKA telah pula melakukan hal yang sama. Apa nama buku tafsir yang ditulis
oleh HAMKA?
J : Tafsir Al-Azhar
S :

J :

7.

S : Syah Jehan (dinasti Mogul) merupakan raja yang sangat gemar terhadap seni
bangunan. Terdapat sebuah bangunan yang sangat terkenal dan merupakan salah
satu keajaiban dunia. Sebutkan nama bangunan tersebut?
J : Taj Mahal ((ETDI: 300)

8.

S : Hukum Refraksi yaitu hukum fisika yang menyatakan bahwa sudut refleksi dalam
pancaran cahaya sama dengan sudut masuk. Dalam fisika modern hukum ini
disebut hukum refraksi Snell (fisikawan Belanda Willebrord van Roijen Snell).
Siapakah ilmuwan muslim yang mengagas hal ini?
J : Ibnu Haitam
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9.

S : Pada masa pemerintahan Iskandarmuda, Aceh mencapai puncak kemakmuran dan
kejayaannya. Siapa nama pendiri Kesultanan Aceh sebagai kerajaan Islam yang
berdiri pada tahun 1514 ?
J : Sultan Ali Moghayat Syah (EI. I. hal. 50 – 51)

10.

S : Ahli waris terdiri dari; suami, ibu dan kakek. Warisan berjumlah Rp. 27.000.000,-.
Jelaskan berapa rupiah yang diterima kakek!
J : Ini masalah akdariyah. Kakek mendapat bagian
Rp. 4.500.000,-
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SOAL LONTARAN BABAK PENYISIHAN
1.

LP. 08

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
      
J : : Ibrahim (14) : 49

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Shoba

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut (Huud, 82)
        
   
J : Berkenaan dengan kisah kaum Luth as yang tidak beriman, diadzab oleh Allah
SWT. dengan menjungkir balikkan negeri mereka dan dihujani batu dari tanah yang
terbakar bertubi-tubi.

4.

S : Apa hukum bacaan yang terdapat dalam lafazh
J : Idgham Mutaqaribain

5.

S : Term wahyu dalam Al-Qur’an tidak selamanya dimaknai sebagai firman Allah yang
disampaikan kepada Rasul-Nya, seperti pada ayat 68 surah al-Nahl:
          
  
Apa makna wahyu dalam ayat tersebut?
J : Ilham (mengilhamkan)

6.

S :

J :

7.

S : Syah Jehan yang gemar terhadap seni bangunan membangun sebuah masjid yang
indah di Agra. Sebutkan nama masjid tersebut?
J : Masjid Moti (mutiara)

8.

S : Ide pembentukan organisasi ini diawali dari sebuah diskusi sekelompok mahasiswa
di suatu masjid kampus. Mereka merasa prihatin terhadap kondisi umat Islam,
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terutama para intelektualnya yang sibuk dengan kelompoknya sendiri. Melalui
diskusi itulah muncul gagasan untuk mempertemukan para intelektual tersebut
dalam sebuah simposium. Sebutkan nama organisasi Islam tersebut?
J : Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
9.

S : Seorang ahli sejarah pernah mengatakan bahwa kedatangan Islam di Indonesia
telah membangkitkan semangat patriotisme bangsa Indonesia sehingga dapat
mencapai kemerdekaannya. Siapa nama ahli sejarah dimaksud ?
J : DR. Setia Budi (E.F.E. Douwes Decker) SKI & PI hal. 182).

10.

S : Ahli waris terdiri dari; bapak, dua orang anak perempuan dan dua orang istri.
Warisan berjumlah Rp. 240.000.000,- Jelaskan berapa rupiah bagian masingmasing istri!
J : Rp. 15.000.000,-.
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1.

LP. 09

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
        
J : Al-Hijr (15) : 26

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J
: Rast

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut (Yusuf, 4)
               
J : Berkenaan dengan kisah mimpi nabi Yusuf as melihat 11 bintang, matahari, dan
bulan semuanya sujud kepadanya.

4.

S : Benarkah atau salah cara bacaan pada Qawariiraa (
seperti praktek berikut :

) sewaktu diwaqafkan,

١٥
J : Benar
5.

S : Qiraat apakah yang sanadnya sahih tetapi menyalahi kaidah rasam Usmani, kaidah
bahasa Arab, dan tidak dikenal seperti halnya qiraat mutawatir dan masyhur?
J : Qira’at Ahad

6.

S :

J :

7.

S : Syah Jehan membangun sebuah bangunan yang berbentuk kursi besar dan di
atasnya terdapat dua burung merak (taus) terbuat dari emas. Sebutkan nama
bangunan tersebut?
J : Takht-I- Taus (Tahta Kerajaan)

8.

S : Dia adalah seorang tokoh ilmuwan muslim yang luar biasa yang karena
keahliannya digelari sebagai asy-syaikh al-raais (guru para raja). Siapakah dia?
J : Ibnu Sina

9.

S : Perkembangan Islam semakin meluas setelah berdirinya kerajaan Islam di Bandar
Masih dibawah pimpinan Sultan Suryansyah yang didukung oleh seorang ulama
besar yang sangat pandai menarik simpati penduduk. Siapa nama ulama besar
dimaksud.
J : Syekh Arsyad Al Banjari
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10.

S : Ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak
laki-laki dan ayah. Harta warisan sebesar Rp. 30.000.000,-?Berapakah bagian
ayah?
J : Ayah mendapat 1/6 + sisa = Rp. 10.000.000,-
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1.

LP. 10

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
         
J :

Al-An’am (6) : 15

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Nahawand

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut (Huud, 94)
               
  
J : Berkenaan dengan kisah kaum Madyan yaitu kaum nabi Syu’aib as yang tidak
beriman, diadzab oleh Allah SWT. dengan suara keras yang mengguntur sehingga
mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

4.

S : Benarkah atau salah cara bacaan pada Qawariiraa ( )ﻗَوَ ارِ ﯾرَ اsewaktu diwaqafkan
seperti praktek berikut :

J : Benar
5.

S : Ada tujuh surah dalam Al-Qur’an yang sangat panjang. Apa istilah yang digunakan
Ulum Al-Qur’an untuk menyebutkan ketujuh surah tersebut?
J : Al-Sab’ al-Thiwal (atau, Thiwal saja)

6.

S :

J :

7.

S : Pada masa Alamghyr (dinasti Mogul) terdapat sebuah masjid besar yang untuk
mencapai pintunya harus melalui 22 anak tangga dan di setiap sudutnya terdapat 4
menara, setiap menara terdapat 204 anak tangga. Masjid itu saat ini ada di
Pakistan dan mampu menampung 75.000 orang. Sebutkan!
J : Masjid Badasyahi
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8.

S : Tokoh muslim ini sangat masyhur dikarenakan ia banyak berkelana ke berbagai
bangsa, sehingga banyak mengenal orang dengan berbagai latar belakang
kebudayaan yang beragam, sehingga ia digelari sebagai Pengembara Islam.
Siapakah tokoh yang dimaksud?
J : Ibnu Batutah

9.

S : Pada tanggal 12 September 1937 pernah didirikan Perkumpulan dari organisasi Islam
di Surabaya. Apa nama organisasi tersebut
J : MAJELIS ISLAM A’LA INDONESIA (MIAI).

10.

S : Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, bapak dan seorang
anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan Rp. 24.000.000,-Berapakah bagian bapak?
J : Bagian bapak adalah 1/6 yaitu Rp. 4.000.000,(istri = 1/8 = 3/24, ayah = 1/6 = 4/24, anak laki-laki ashabah)

119

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) NASIONAL XXV/2014
DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
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1.

LP. 11

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
        
J : An-Nahl (16) : 98

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Sikah

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut (Ar-Ra’d, 11)
          
J : Berkenaan dengan kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa bergantung dengan
sikap dan tindakan anak bangsa itu sendiri.

4.

S : Benarkah atau salah cara bacaan pada Qawariiraa (

١٥

) seperti contoh berikut :

J : Salah
5.

S : Al-Mahalli dan al-Sayuthi menulis kitab tafsir bersama. Judul kitab tafsirnya
melambangkan kedua nama penulisnya, yang kebetulan nama awalnya sama.
Kitab tafsir apakah yang dimaksud?
J : Tafsir Jalalain (ditulis oleh Jalaluddin al-Mahalli dan
Jalaluddin al-Sayuthi)

6.

S :

J :

7.

S : Pendudukan Mesir pada tahun 1798 dapat dipandang sebagai permulaan ekspansi
Barat ke kawasan Timur Tengah (The Middle East) di zaman modern. Siapakah
nama pemimpin Barat yang melakukan hal itu?
J : Napoleon Bonaparte

8.

S : Tokoh muslim masyhur ini telah memberikan sumbangan besar bagi dunia optika
modern. Teori optik yang digagasnya telah mempengaruhi ilmuwan Eropa, seperti
Roger Bacon dan Johannes Keppler. Siapakah tokoh yang dimaksud?
J : Ibnu Haitam
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9.

S : Pada tahun 1911 – 1915 pernah terbit Media Massa Islam di Padang sebagai Media
Massa Islam tertua di Indonesia yang berfungsi menyuarakan aspirasi Ummat Islam
dan sebagai Media Dakwah. Apa nama Media Islam tersebut?
J : Majalah Al Munir

10.

S : Ahli waris terdiri dari istri, paman dan empat anak perempuan, sedangkan harta
yang ditinggalkan sebesar Rp. 420.000.000,-Berapakah bagian untuk paman?
J : bagian paman Rp. 87.500.000,(sebagai ashabah mendapat 5/24 bagian)
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1.

LP. 12

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
        
J : Yasin (36) : 68

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Bayyati

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut (Maryam, 7)
            
J : Berkenaan dengan Allah SWT. memberikan kabar gembira kepada Zakaria akan
memperoleh seorang anak bernama Yahya.

4.

S : Benarkah atau salah cara bacaan pada Qawariiraa (
diwashalkan seperti contoh berikut :

) pertama sewaktu

١٥
J : Salah
5.

S : Setiap kali kita akan membaca ayat-ayat Al-Qur’an dianjurkan untuk membaca
ta’awuz terlebih dahulu. Bacakan ayat yang menganjurkan hal itu!
J :
        

6.

S :

J :

7.

S : Perubahan yang penting dilakukan oleh kolonial belanda di Indonesia adalah di
bidang hukum sehingga terdapat trilogi rujukan hukum, yaituhukum pidanan dan
sipil Eropa, hukum adat, dan hukum keluarga berdasarkan syariat Islam. Siapa
orang Belanda yang melakukan kodifikasi hukum tersebut?
J : C. Van Vollenhoven
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8.

S : Tokoh muslim ini merupakan seorang pemikir dan pembaharu Mesir yang
mengajukan seperangkat gagasan untuk membangun Mesir Modern. Ia memiliki 2
nama samaran, yaitu 'Amid al-adab al-'arabi dan Qahir al-Zulm. Siapakah tokoh
yang dimaksud?
J : Thaha Husein

9.

S : Penyebaran Islam di Nusantara bukan hanya dilakukan oleh para pedagang dari Arab
dan sekitarnya, melainkan para pedagang dari Thianghoa pun ikut berperan
menyebarkan agama Islam, terutama di daerah pesisir Palembang. Coba sebutkan
seorang tokoh dari Thionghoa sebagai perintis dakwah Islam di Palembang tersebut !
J : Laksamana Cheng Ho

10.

S : Ahli waris terdiri dari seorang saudara perempuan kandung, ibu, istri dan 2 saudara
perempuan seibu. Berapa rupiah bagian istri jika harta peninggalannya sebesar Rp.
300.000.000,-?
J : istri mendapat ¼ = 3/12 = 3/15 = Rp. 60.000.000,(Sdr perempuan kandung = 1/2 = 6/12. Ibu = 1/6 = 2/12. Dua saudara perempuan
seibu = 1/3 = 4/12)
Jumlah seluruhnya = 15/12, jadi dibagi dengan cara ‘aul.
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1.

LP. 13

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
        
J : Al-Kahfi (18) : 41

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Hijaz

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut (Al-Israa’, 88)
                
  
J : Berkenaan dengan tantangan nabi Muhammad SAW terhadap manusia untuk
menandingi Al-Qur’an.

4.

S : Manakah yang benar diantara dua bacaan pada Azhzhunuunaa

(

) berikut ini :

Pertama :
Kedua :
J : Bacaan Kedua
5.

S : Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kategori surah ditinjau dari segi jumlah
ayatnya. Apa istilah untuk surah-surah pendek seperti banyak terdapat pada Juz
‘Amma?
J : Surah Mufasshal

6.

S :

J :

ﻤﻞ ﺑﻪ
7.

S : Arsyad Al-Banjariy salah seorang ulama Indonesia yang menyebarkan Islam
melalui proses islamisasi internal dengan membenahi cara ibadah dan akidah.
Sebutkan nama buku yang ditulisnya tentang hal itu?
J : Sabil al-Muhtadiin
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8.

S : Thaha Husen menulis buku yang sangat dikagumi banyak kalangan. Buku tersebut
berisi tentang manifesto kebudayaan. Sebutkan nama buku tersebut?
J : Mustaqbal Ats-Tsaqafah fi Misr

9.

S : Pada tahun 1636 – 1641 Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani
(Menantu Sultan Iskandar Muda). Pada masa pemerintahannya ada seorang ulama
yang berasal dari Ghujarat dan menulis 2 buah Kitab. Sebutkan nama ulama
dimaksud!
J : Syech Nuruddin Ar Raniri

10.

S : Ahli waris terdiri dari istri, seorang saudara laki-laki seibu, Ibu, dan paman. Harta
peninggalannya sebesar Rp. 240.000.000,-. Berapakah bagian paman?
J : Paman mendapat ashabah = Rp. 60 juta
(Istri = ¼. Sdr laki-laki seibu = 1/6. Ibu = 1/3)
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1.

LP. 14

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
      
J : As Syu’ara (26) : 89

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Nahawand

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut (Maryam, 27)
           
J : Berkenaan dengan tuduhan terhadap Maryam telah berbuat zina ketika dia
memperlihatkan Isa putra Maryam kepada kaumnya.

4.

S : Apa hukum bacaan nun sukun pada lafazh
J : Izh-har Mutlaq

5.

S : Apa nama lain dari surah al-Insyirah atau surah ke-94, seperti pada Mushaf
Madinah?
J : Surah al-Syarh

6.

S :

J :

7.

S : Murid dan asisten al-Waqidiy (874 M) mengembangkan penulisan tentang
kehidupan Rasulullah beserta dengan para sahabat dan tabi'in secara lebih rinci
berdasarkan data. Sebutkan nama kitab yang ditulisnya tersebut?
J : Tabaqat al-Kubra sebanyak 8 jilid

8.

S : Imam Al Ghazali dalam karyanya telah melakukan kritik tajam terhadap para filsuf,
di antaranya adalah 3 pendapat filsuf yang menghantarkan mereka kepada
kekufuran. Sebutkan nama kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali tersebut?
J : Kitab Tahaafut Falaasifah (Kerancuan Para Filsuf)

9.

S : Pada masa Khalifah Al Makmun, didirikan sebuah lembaga ilmu pengetahuan di
Baghdad dengan perpustakaan yang sangat lengkap, dan pada lembaga tersebut
dilakukan penerjemahan karya-karya Yunani kedalam bahasa Arab. Sebutkan nama
lembaga dimaksud !
J : Bait Al Hikmah
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10.

S : Seseorang meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, seorang
cucu perempuan dan ibu. Harta warisan berjumlah Rp. 80.000.000,- Berapakah
bagian cucu perempuan?
J : Cucu perempuan mendapat 1/6 (dengan cara rad menjadi 1/5) yaitu Rp.
16.000.000,- (anak perempuan = ½, cucu = 1/6, ibu = 1/6)
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1.

LP. 15

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
      
J : As Syu’ara (26) : 84

2.

S : Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :
J : Bayyati

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut (As-Syu’araa, 128 - 129)
          
J : Berkenaan dengan kisah kaum ‘Ad yaitu kaum nabi Hud as yang memiliki
kemampuan mendirikan bangunan di tempat yang tinggi dan benteng-benteng
dengan maksud agar mereka kekal di dunia.

4.

S : Hukum bacaan ra sukun pada lafazh
J :

5.
6.

disebut apa?

Tarqiq/Tipis

S : Siapakah sahabat Nabi yang terkenal dengan Turjumanul Qur'an ?
J : Abdullah bin Abbas
S :

?
J :

7.

S : Salah seorang penulis sejarah yang paling masyhur yang hidup pada 973-1084 M
telah memaparkan sebuah buku tentang sejarah bangsa India. Sebutkan nama
sejarawan muslim tersebut?
J : Abu Raihan al-Biruni

8.

S : Sebutkan nama seorang ilmuwan muslim Pakistan peraih hadiah nobel dalam
bidang ilmu fisika modern?
J : Dr. Abdus Salam

9.

S : Pada tahun 1928 – 1948, Hasan Al Banna pernah mendirikan sebuah organisasi
Pergerakan dan Pembaharuan Islam di Mesir. Sebutkan nama organisasi dimaksud !
J : Ikhwanul Muslimin
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10.

S : Ahli waris terdiri dari istri, seorang anak perempuan, dua orang anak laki-laki dan
ibu. Harta yang ditinggalkan berjumlah Rp. 576.000.000,Berapakah bagian
anak laki-laki dan bagian anak perempuan?
J : Anak perempuan mendapat ashabah bersama anak laki-laki, bagiannya sebesar
Rp. 96.000.000,- (istri = 1/8 = 3/24, ibu = 1/6 = 4/24, anak laki-laki dan anak
perempuan = sisa = 17/24)
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S : Keadilan adalah poros masalah kemasyarakatan. Dalam menegakan keadilan
hukum, para aparat hukum hendaknya benar – benar obyektif tidak boleh
menetapkan hukum karna dilandasi rasa benci, takut, segan atau senang. Al
Qur’an memperingatkan hal itu, karena adil mendekati takwa. Coba bacakan
ayat Al-Qur’an yang menyatakan hal tersebut.
J

:

              
               
( QS. Al-Maidah : 8 )

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
……………    
J

:

           
              
Ali Imran : 14

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik ! (QS : AnNaba' : 21-23)
           
J

: 21. Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai, 22.
lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, 23.
mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya

4.

S : Salah satu sifat huruf adalah Syiddah. Apa yang dimaksud dengan Syiddah?
J : Syiddah ialah membunyikan huruf dengan suara tertahan.

5.

S : Dosa apakah yang tidak akan diampuni oleh Allah?
J

: Dosa syirik.

6.

S : Pada penghujung abad ke-10 Hijriyah sebuah kitab monumental tentang ‘Ulum
Al-Qur’an telah lahir, dikenal dengan “al-Itqaan fi ‘Ulum Al-Qur’an”. Siapakah
nama penulis kitab tersebut?
J : Jalaluddin al-Sayuthi (atau al-Sayuthi saja)

7.

S : Coba bacakan surah al-’Alaq dari ayat 1-2 dengan variasi lagu Jiharka nada
jawab!
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J

: Benar / Salah

8.

S : Beliau adalah pembantu Rasulullah SAW , lahir di Madinah,dan wafat di
Bashrah. Beliau salah seorang dari enam sahabat yang banyak meriwayatkan
hadis.Beliau juga adalah sahabat yang paling terakhir yg meninggal di Bashrah.
Siapakah dia ?
J : Anas Bin Malik

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:And by this city of
security (Makkah)
J

   

:
(Q.S. At-tin:3)

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan apa/siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
             
(Saba’ : 16 )   
J

11.

S : Melakukan dengan sengaja/sadar suatu perbuatan tertentu karena mengikuti
perintah Allah agar mendapat Ridho-Nya. Di sebut apa?
J

12.

: Kaum Saba: Mereka sombong dan menolak seruan Allah serta berpaling
dariNya, bahkan mereka menghalangi orang-orang yang insaf beriman kepada
Allah, maka Allah menimpakan siksaan kepada mereka banjir yang besar dan
Allah mengganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi
(pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl (sejenis pohon cemara) dan
sedikit dari pohon Sidr (sejenis pohon bidara).

: Niat.

S :

J

:

13.

S : Siapakah nama raja Maluku yang mula-mula masuk Islam?
J : Sultan Mahrum

14.

S : Allah melarang seseorang melakukan pemaksaan untuk memeluk suatu agama.
Bahkan, Allah mempersilahkan untuk beriman atau kafir sesuai dengan
kehendaknya, tentu dengan resikonya masing-masing. Bacakan potongan ayat
yang mempersilahkan manusia untuk beriman atau kafir!
J :
                 
( ٢٩ :  )اﻟﻛﮭف.....  
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S : Dalam memberikan shadaqah atau zakat orang harus menunaikannya dengan
ikhlas, benar-benar tulus memenuhi perintah Allah. Bila pemberiannya itu disertai
umpatan atau selalu disebut-sebut maka sama saja dia membatalkan pahala
bersedekah atau berzakat. Demikian salah satu ajaran Al Qur’an. Bacakan ayat
yang dimaksud !
J

:

              
               

          
(QS. Al-Baqarah : 264)

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
……………………    

J

:

                
    
Ali Imran : 193

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik ! (QS: AlMuthaffifin : 7-9)
              
J

4.

S : Apa yang disebut laqob makhroj Jambiyyah ?
J

5.

: 7. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab atau catatan orang
yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin, 8. Tahukah kamu apakah sijjin
itu? 9. (Ialah) kitab yang bertulis. (yang berisi catatan amal

: Makhroj yang keluar dari tepi pinggir lidah

S : Dalam al-Qur’an bahwa akhlak Rasulullah digambarkan dengan sifat lemah
lembut, tidak bersikap keras dan kasar. Andaikan beliau bersikap kasar, tentu
umat akan lari menjauhinya, manakah ayat yang menggambarkan akhlak
Rasulullah tersebut.
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J

:

                 
(Ali

6.

                

Imran : 159)
S : Selain tafsir bi al-ma’tsur, kita juga mengenal tafsir bi al-ra’y. Apa sebutan lain
dari tafsir bi al-ra’yi itu?
J : Tafsir bi al-dirayah

7.

S : Coba bacakan surah al-Naas dari ayat 1-3 dengan variasi lagu Nakriz !
J : Benar / Salah

8.

S : Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah . Lahir tahun
149H. Belajar AlQur’an dan hadis sejak kecil .Perjalanannya di negeri-negeri
Islam sangat luas dalam rangka mencari hadis sampai akhirnya beliau menjadi
Imam dan rujukan dalam masalah hadis. Apakah sebutan yang masyhur untuk
tokoh ini ?
J : AlBukhari ( Imam Bukhari )

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Glorify the Name
of your Lord, the Most High
J

10.

(Q.S. Al-A’la: 1)     

:

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
              
(Ali Imran : 50)      
J

11.

S : Bacakan hadis Nabi saw, yang menyatakan sunnat sholat tahiyyatul masjid dua
rakaat bagi orang yang memasuki masjid!
J

12.

: Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel untuk membenarkan Kitab Taurat yang
ada pada mereka, mengakui dan menguatkannya, bukan mengganti atau
menyalahkan hukum-hukumnya, kecuali meringankan beberapa hukum untuk
penganutnya, yang sebelumnya dirasakan sebagai suatu beban yang amat berat
bagi mereka. Karena itu Isa as berkata: “Aku menghalalkan bagimu sebagian
yang telah diharamkan atasmu", yakni sebagian makanan-makanan yang pernah
diharamkan atas mereka yang disebabkan oleh kelaliman dan banyaknya
pertanyaan mereka.

:

S :
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J

:

13.

S : Pada saat Portugis berusaha mengusai Sulawesi, raja-raja Gowa dan Tallo
bergabung dengan kesultanan Ternate untuk menghadapi tentara Portugis, dan
kemudian kedua raja ini masuk Islam. Sebutkan nama salah satu raja yang
masuk Islam tersebut?
J : Sultan Alauddin; Sultan Abdullah Ibrohim

14.

S : Setiap bangsa harus menengok masa silamnya untuk perbaikan masa
depannya. Bacakan potongan ayat yang berkaitan dengan pentingnya
menengok masa lalu untuk masa depan!
J :
                  

(١٨ :  )اﻟﺣﺷر
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S : Selain terkandung sifat ilahiyah dan keunggulan akal, manusia juga mempunyai
nafsu serakah dalam hal mencintai wanita, anak – istri dan kemewahan harta.
Demikian peringatan Allah dalam Al – Qur’an agar menjadi pelajaran bagi orang
beriman. Bacakan ayat yang dimaksud.
J

:

           
              
( QS. Ali Imran : 14 )

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
……………………..   

J

:

             
 
Ali Imran : 104

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : Al-Fajr
: 14- 15)
               
J

4.

: 14. sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. 15. Adapun manusia
apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya
kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku."

S : Apakah arti Arrikhwah menurut istilah ?
J

: Menurut istilah : mengalirnya suara bersama huruf ketika huruf dilafalkan

5.

S : Sebutkan dalil al Qur'an bahwa Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi
Daud!
J :
(al Isra' : 55)    

6.

S : Saat ini telah banyak tafsir yang ditulis berdasarkan tema-tema tertentu, seperti
tafsir tentang ayat-ayat kedokteran, tafsir ayat-ayat hukum, dsb. Disebut apakah
tafsir yang berdasarkan tema itu?
J : Tafsir Tematik atau Tafsir Maudhu’i

7.

S : Coba bacakan surah al-Fiil pada ayat pertama dengan variasi lagu Hijaz Kar!
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J

: Benar / Salah

8.

S : Beliau lahir di Mekkah, salah satu tokoh Quraisy dan termasuk orang terkaya.
Mereka bahkan memberinya gelar ilmuwan Quraisy. Beliau menghabiskan harta
Beliau di jalan Allah. Dibai’at sebagai khalifah saat Rasulullah SAW meninggal
dunia. Siapakah sahabat ini?
J : Abu Bakr Ashshiddik

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Verily, We have
created man in toil (hardship)
J

     

:
(Q.S. Al-Balad: 4)

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
               
(al-Anbiya’ : 66 – 67 )       
J

11.

S : Berapa prosenkah zakat pertanian yang memakai tadah hujan/pengairan alami?
J

12.

: Nabi Ibrahim: Allah SWT. menerangkan dalam ayat ini, bahwa setelah mereka
itu mengakui bahwa patung-patung itu tidak dapat mendengar, berpikir dan
berbicara, maka Ibrahim segera menjawab: Kalau demikian halnya, mengapa
kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat
sedikitpun, dan tidak pula dapat mendatangkan mudarat kepada kamu, bahkan
ia tidak dapat berbicara dan mempertahankan diri. Ucapan itu telah
menyebabkan para penyembah patung itu sungguh-sungguh terpojok, dan
mengobarkan kemarahan mereka.

: Zakatnya 10%.

S :
J

:

13.

S : Kesultanan Bacan adalah suatu kerajaan yang berpusat di Pulau Bacan,
Kepulauan Maluku. Siapakah nama Raja Bacan pertama yang memeluk Islam?
J : Raja Zainul Abidin

14.

S : Warga yang suka membuang sampah sembarangan, mengotori kali, atau
merusak lingkungan, adalah perbuatan ifsad. Bacakan potongan ayat yang
menjelaskan bahwa kerusakan di darat maupun di laut umumnya disebabkan
oleh tangan-tangan manusia.
J :
              
( ٤١ :  )اﻟروم
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S : Sebagai Muslim kita wajib membayar zakat, dan sebagai warganegara kita pun
wajib membayar pajak. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah petani, karena
itu, mereka wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian mereka setiap kali panen.
Bacakan potongan ayat tentang kewajiban membayar zakat hasil pertanian di
saat panen!
J :
            
                
(١٤١ : )اﻷﻧﻌﺎم

2.

     

S : Sempurnakan ayat berikut
……………….      
J

:

                 

          

Ali Imran : 19
3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : AlFajr : 21 – 23 )
                
      

J

: 21. Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, 22.
dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. 23. Dan pada hari itu
diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi
tidak berguna lagi mengingat itu baginya.

4.

S : Secara garis besar makharijul-huruf terbagi menjadi 5 (lima), sebutkan!
J : 1. Jauf
, 2. Halq, 3. Lisan, 4. Syafatain, 5. Khaisyum

5.

S : Diantara bentuk kebajikan yang bermutu tinggi adalah menafkahkan sebagian
harta yang kita sayangi di jalan Allah dan bukan barang yang sudah tidak
disenangi lagi atau barang bekas. Coba kemukakan ayat dimaksud!
J :
(Ali Imran                 
: 92)
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6.

S : Qiraat Qunbul adalah salah satu qiraat yang diterima sebagai mutawatir. Dari
Imam Qiraat siapakah Qunbul menerima riwayat bacaannya?
J : Ibnu Katsir

7.

S : Coba dipraktekan variasi lagu Bayyati nada jawabuljawab pada surah al- Falaq
dari ayat 1-2!
J

: Benar / Salah

8.

S : Salah seorang tokoh ilmu dan sejarah . Berasal dari Asqalan , Palestina, wafat di
Qairo. Menekuni hadis dan melakukan banyak perjalanan untuk itu. Pernah
menjadi qadhi. Karangan Beliau banyak sekali, yg paling masyhur adalah
AlFathul Bary Fi Syarhi Shahihil Bukhary .Siapakah tokoh ini ?
J : Ibn Hajar Al-‘Asqalani .

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:For them there will
be no food except from a poisonous, thorny plant
J :
      
(Q.S. Al-Ghashiyah: 6)

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                  
J

11.

S : Berapa prosenkah zakat pertanian yang menggunakan pengairan mekanik atau
dengan biaya?
J

12.

(Ali Imran : 40)
: Nabi Zakaria. Setelah Nabi Zakaria yakin akan kebenaran kabar gembira itu
mulailah dia merasa heran terhadap kemungkinan kelahiran anak dari padanya
yang sudah tua itu. Terucap kata-kata dari lidahnya: "Ya Tuhan bagaimana bisa
jadi aku akan mendapat anak laki-laki, sedang umurku sudah tua dan istrikupun
mandul". Allah berfirman dan firman-Nya itu disampaikan oleh malaikat
"Demikianlah Allah melaksanakan apa-apa yang Dia kehendaki.

: Zakatnya 5%

S :
J

:

13.

S : Menurut catatan sejarah, kerajan yang pertama di Indonesia adalah kerajaan
Samudra Pasai dimana raja pertamanya adalah Malik Al-Saleh. Apa nama gelar
beliau sebelum beliau menjadi raja?
J : Merah Sile atau Merah Selu

14.

S : Jabatan adalah anugerah dari Allah. Allah yang memberi dan mencabut jabatan
atau kekuasaan seseorang. Bacakan potongan ayat yang berkenaan dengan
hal tersebut!
140

J

:

                
( ٢٦ :  )ال ﻋﻣران          
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S

:

Salah satu yang merusak mentalitas generasi muda dinegara Repuplik
Indonesia ini adalah narkoba, termasuk perjudian dan bebasnya
mengkonsumsi minuman terlarang. Perbuatan terlarang itu mengandung dosa
besar lebih dari manfaatnya. Bacakan ayat Al-Qur’an mengenai hal tersebut.

J

:

              
              

( QS. Al Baqarah : 219 )

2.

S

:

Sempurnakan ayat berikut
…………………….    

J

:

Ali

            
Imran : 13

3.

S

:

Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS
Abasa : 17-20)
                
 

J

:

17. Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya? 18. Dari apakah
Allah menciptakannya? 19. Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu
menentukannya,

4.

S
J

:
:

Makhraj Halq terbagi menjadi berapa dan sebutkan!
Makhraj Halq terbagi menjadi 3, yaitu :
1. Aqshal-halq (pangkal tenggorokan)
2. Wasathul-halq (tengah tenggorokan)
3. Adnal-halq (ujung tenggorokan)

5.

S

:

Sebutkan dalil al Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menjaga dan
memelihara keaslian al Qur'an dari kepalsuan dan kepunahannya!

J

:

(al Hijr : 9)        

S

:

Penulisan (khat) Al-Qur’an harus sesuai dengan kaidah Rasm Utsmani. Disebut

6.
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J

:

apakah tulisan (khat) yang tidak sesuai dengan Rasm Utsmani itu?
Khat (rasm) Imla’i

7.

S
J

:
:

Coba bacakan surah al-Tin dari ayat 1-3 dengan variasi lagu Sika turki !
Benar / Salah

8.

S

:

J

:

Salah seorang imam yang empat, lahir di Ghazza, saat masih bayi dibawa ke
Mekkah. Belajar fiqh dari Imam Malik di Madinah. Pergi ke Baghdad dua kali,
kemudian ke Mesir dan wafat disana. Siapakah dia ?
Imam Syafi’i

S

:

J

:

9.

Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:So be patient (O
Muhammad SAW) with a good patience
   
(Q.S. Al-Ma-arij: 5)

10.

S

:

Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
            
   

11.

12.

13.

14.

J

:

S

:

J

:

S

:

J

:

S

:

J

:

S

:

(Ash-Shafat : 114 – 116)
Nabi Musa dan Harun: Allah telah menganugerahkan kepada Musa dan Harun
kenikmatan yang besar yakni dilepaskannya mereka dan kaumnya dari
bencana yang besar (tertolongnya mereka dari kejaran Firaun) dan
kemenangan dengan merebut kembali negeri-negeri mereka.
Sebutkan 2 perbuatan sunah selain shalat sunnah yang dilakukan sebelum
shalat fardlu.
1. Adzan 2. Iqomat

Raja Malik Al-Saleh masuk Islam berkat pertemuannya dengan seorang Syaikh
utusan Syarif Mekah. Siapa nama Syaikh tersebut?
Syaikh Ismail
Setiap warganegara tidak diperkenankan menghina atau merendahkan
143

martabat orang lain, karena Allah sendiri telah memuliakan anak cucu Adam
(alias manusia). Bacakan potongan ayat yang menunjukkan bahwa manusia
telah dimuliakan oleh Allah dan dimudahkan mobilisasinya di darat dan di laut!
J

:

              
(٧٠ :  )اﻹﺳراء   
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S : Dalam kehidupan setiap manusia tidak bisa lepas dari manusia yang lain, baik
untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun kebutuhan bersama. Karena itu Al
Qur’an memerintahkan agar kita selalu saling tolong menolong dalam hal
kebaikan dan bukan dalam keburukan. Bacakan ayat yang dimaksud!
J

:

                
               
               

         

(QS. Al-Maidah : 2)
2.

S : Sempurnakan ayat berikut
…………..     

J

:

             
Ali Imran : 130

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : Al –
Balad : 12-16)
                  
    
J

: 12. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?, 13. (yaitu)
melepaskan budak dari perbudakan, 14. atau memberi makan pada hari
kelaparan

4.

S : Di antara sifat huruf adalah Idzlaq. Apa yang dimaksud dengan Idzlaq?
J : Idzlaq ialah mengucapkan huruf dengan ringan-lancar.

5.

S : Sebutkan dalil al Qur'an yang menyatakan Nabi Muhammad adalah Nabi
terakhir!
J :
                  
(al Ahzab : 40)
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6.

S : Tafsir yang lazim ditemukan sejak lama adalah tafsir yang mengupas
keseluruhan ayat Al-Qur’an dimulai dari Surah Al-Fatihah sampai An-Nas.
Disebut tafsir apakah dalam Ilmu Al-Qur’an tafsir yang mengupas keseluruhan
ayat itu?
J : Tafsir Tahlili

7.

S : Coba bacakan surah al-Kafirun dari ayat 1-2 dengan variasi Shaba ’ajami!
J : Benar / Salah

8.

S : Kitab apakah yang dimaksud Imam Syafi’i pada ucapan Beliau : ‘Saya tidak tahu
ada satu kitab ilmu pengetahuan pun yang lebih benar dari kitabnya Malik‘?
J : Kitab Muwaththa’ Imam Malik .

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Did We not create
you from a liquid (fluid) of no value?
J

     

:
(Q.S. Al-Mursalat: 20)

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
              
(An-Naml : 18)     

J

: Nabi Sulaiman a.s. Suatu ketika Nabi Sulaiman a.s berjalan dengan tentaranya
pada suatu daerah (menurut Qatadah daerah itu merupakan suatu daerah di
lembah Syam). Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Sulaiman mendengar
suara raja semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar mereka
semuanya segera memasuki liangnya masing-masing, agar tidak terinjak oleh
Sulaiman dan balatentaranya karena bala tentaranya tidak melihat mereka.

11.

S : Sebutkan rukun puasa!
J : 1. Niat pada malam harinya, 2. Menahan diri dari segala yang membatalkan
puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

12.

S :

Partai Keadilan
Sejahtera (PKS)
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J

:

13.

S : Siapakah nama Sultan Demak ke 3?
J : Sultan Trenggono (Sultan Ahmad Abdul Arifin)

14.

S : Negara berkewajiban untuk menyantuni dan memberdayakan kaum dhu’afa,
fakis miskin, anak-anak terlantar. Masyarakat pun berkewajiban melakukan hal
yang sama, sehingga dengan demikian akan mengurangi kemiskinan dan
peminta-minta di jalanan. Bacakan ayat yang melarang kita menghardik pemintaminta!
J :
(١٠ :  )اﻟﺿﺣﻰ    
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S : Ilmu pengetahuan merupakan kunci yang membantu manusia mengetahui
hakekat dan manfaat segala sesuatu sehingga dapat membangun peradaban
yang maju. Allah menghormati mereka yang berilmu pengetahuan dan beriman
dengan mengangkat derajat mereka. Bacakan ayat yang menjelaskan hal
tersebut!
J

:

                
               
(QS. Al-Mujadilah : 11)

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
…………………..    

J

          

:
Ali Imran : 200

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : Al –
Ghasiyah: 11-16)
            
J

: 11. tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna, 12. Di
dalamnya ada mata air yang mengalir, 13. Di dalamnya ada takhta-takhta yang
ditinggikan,

4.

S : Apa huruf-huruf yang keluar dari wasath al-halq (pertengahan tenggorokan)?
Sebutkan!
J : Wasath al-halq : 'ain dan ha (  ع- ) ح

5.

S : Konsep ukhuwah Islamiyah dalam ajaran Islam bertujuan untuk meningkatkan
persaudaraan antar sesama muslim. Bacakan dalil al Qur’an yang menjelaskan
ukhuwah?
J :
           
(al Hujurat : 10)

6.

S : Membaca Al-Qur’an harus fasih, lancar, dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu
tajwid. Bacakan ayat yang mengharuskan kita membaca Al-Qur’an dengan baik
(tartil)!
J :
( ٤ :  )اﻟﻣزﻣل      
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7.

S : Coba bacakan surah Quraisy dari ayat 1-2 dengan cabang lagu Rast variasi
zinjiran !
J : Benar / Salah

8.

S : Pada sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim Nabi SAW berkata kepada isteriisteri Beliau :
apakah yg dimaksud (
) pada hadis
tersebut ?
J : Yang paling banyak berbuat baik dan paling banyak bersedekah

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:And your
companion (Muhammad SAW) is not (at all) mad (crazy/foolish)
J

   

:
(At-Takwir: 22)

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                    
    
(Ali Imran : 47)
J

11.

S : Berapa nishob zakat binatang yang dipekerjakan seperti untuk membajak dan
penarik gerobak?
J

12.

: Siti Maryam. Dia menghadapkan kata-katanya kepada Allah SWT yang telah
mengutus Jibril, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal
aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun” Mungkin maksud katakata Maryam itu untuk menyatakan kekagumannya pada kekuasaan Allah dan
memandang hal itu sebagai suatu mukjizat yang besar. Allah menjelaskan
bahwa kelahiran demikian akan terjadi bilamana Allah menghendakinya, Allah
menciptakan apa yang dikehendaki Nya. Jika Allah berkehendak menetapkan
sesuatu maka hanya cukup berkata kepadanya "jadilah engkau", lalu jadilah dia.

: Tidak ada, karena binatang yang dipekerjakan tidak wajib zakat

S :

Palang Merah Indonesia (PMI)

J

:
149

13.

S : Salah seorang raja Banjar di Kalimantan yang bernama Raden Samudra masuk
agama Islam yang kemudian berganti nama………..?
J : Suryanullah

14.

S : Sebagai bangsa yang besar kita harus saling menasihati untuk kebenaran dan
kesabaran. Selain itu, kita pun harus saling menasihati untuk kasih sayang.
Bacakan potongan ayat yang berkenaan dengan perintah saling menasihati
untuk kasih sayang!
J :
(١٧ :  )اﻟﺑﻠد         
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S : Bila kini umat Islam masih dalam keadaan terbelakang, adalah karena mereka
belum bisa memperaktekkan tugas – tugasnya dengan benar, jika mereka benar
– benar menjalankan tugas mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran atas
dasar keimanan, maka mereka akan menjadi umat yang terbaik hal demikian
dinyatakan dalam Al – Qur’an, coba bacakan ayatnya.
J

:

             
           
( QS. Ali Imran : 110 )

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
…………..      

J

:

                
          
Ali Imran : 26

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Buruj: 17-21)
 

     

  

    

       
J

: 17. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, 18. (yaitu kaum)
Fir'aun dan (kaum) Tsamud? 19. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu
mendustakan

4.

S : Apa huruf-huruf yang keluar dari wasath al-halq (pertengahan tenggorokan)?
Sebutkan!
J : Wasath al-halq : 'ain dan ha (  ع- ) ح

5.

S : Bacakan ayat al Qur'an yang menerangkan tentang suri teladan Nabi
Muhammad saw!
J :
(al                  
Ahzab : 21)
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6.

S : Sebutkan ayat yang menjelaskan bahwa apabila Rasulullah saw telah dibacakan
kepadanya wahyu Al-Qur’an beliau tidak akan lupa!
J :
( ٦ :  )اﻻﻋﻠﻰ   

7.

S : Coba bacakan surah al-Kautsar pada ayat pertama dengan variasi lagu awal
maqam Jiharka!
J : Benar / Salah

8.

S : Disebut apakah ilmu hadits yang obyek pembahasannya adalah : keadaan
matan, sanad dan rawi hadits ?
J : Ilmu Hadits Dirayah

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:And [by] the moon
when it follows the sun
J

   

:
(Q.S. Ash-Shams:2)

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
               
(al A’raf : 77 – 78)       
J

11.

S : Bersuci yang dilakukan untuk membersihkan badan, pakaian dan tempat disebut
bersuci dari apa?
J

12.

: Kaum Nabi Saleh: Mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku
angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata:` Hai Shaleh,
datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika (betul) kamu
termasuk orang-orang yang diutus (Allah). Setelah mereka menentang Nabi
dengan memandangnya rendah seraya menuntut azab maka mereka ditimpa
gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat
tinggal mereka.

: bersuci dari najis.

S :
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J

:

13.

S : Dalam Perang Paderi di Minangkabau yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol,
Belanda terus mendapat kesulitan dan menderita kekalahan yang memaksa
mereka untuk mengadakan perdamaian. Pada tanggal 23 Oktober 1833 Belanda
terpaksa membuat pengumuman damai yang isinya Belanda tidak akan ikut soal
politik Minangkabau. Disebut apakah nama pengumuman damai tersebut?
J : Plakat Panjang

14.

S : Sumber daya manusia yang handal menjadi modal utama pembangunan suatu
bangsa. Rangkaian ayat pertama turun berkaitan dengan perintah membaca
sebagai pintu gerbang pengetahuan. Antara orang yang berilmu dan yang tidak
berilmu sangatlah berbeda. Bacakan potongan ayat yang berbentuk pertanyaan
(tetapi mengandung pernyataan): apakah sama antara orang berilmu dengan
yang tidak berilmu?
J :
              ......................
(٩ : )اﻟزﻣر

153

MTQ NASIONAL XXV TAHUN 2014
DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CABANG FAHMIL QUR’AN

SF.

SOAL PAKET REGU BABAK SEMI FINAL

09

1.

S : Allah telah menganugerahi kita harta. Pada harta yang dimiliki terdapat hak
orang-orang yang meminta-minta dan orang yang berhak tapi tidak
menampakkan kalau ia butuh. Bacakan potongan ayat tentang hal tersebut!
J :
(١٩ :  )اﻟذارﯾﺎت     

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
………………….     
J

:

               
Ali Imran : 31

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS :
Muthaffifin: 19-23)
                
  
J

4.

S : Apa yang dimaksud laqob makhroj zalqiyyah ?
J

5.

: 19. Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu? 20. (Yaitu) kitab yang bertulis, 21. yang
disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah)

: Ujung lidah, atau huruf-huruf ujung lidah

S : Sebutkan dalil al Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menurunkan kitab Injil
kepada Nabi Isa.
J :
             .................
(al Ma’idah : 46 )  

6.

S : Al-Qur’an itu mudah dihafalkan dan mudah pula mengambil pelajaran
daripadanya. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut!
J :
( ١٧ :  )اﻟﻘﻣر       

7.

S : Coba dipraktekan variasi lagu Nahawan nada jawab pada surah al-Ikhlas dari
ayat 1-3!
J : Benar / Salah
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8.

S : Jika hadis mutawatir adalah hadis yg diriwayatkan oleh banyak orang yg
mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, maka apa nama hadis yg hanya
diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau belum cukup untuk dimasukkan
sebagai mutawatir ?
J : Hadits Ahad

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Verily, Al-Abrar
(the religious persons) will be in delight (Paradise)
J

10.

(Q.S. Al-Mutaffifin: 22)     

:

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                  
   
(Ali Imran : 41 )
J

11.

S : Ketika jamaah haji Indonesia berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk
melaksanakan Haji/Umrah, darimanakah Miqot Makani mereka?
J

12.

: Nabi Zakaria: Setelah Nabi Zakaria mendengar jawaban itu dari malaikat Jibril
maka dia berkata: "Tuhanku berilah aku sesuatu tanda bahwa istriku akan
hamil". Kemudian Allah menjelaskan bahwa tanda istrinya mengandung itu ialah,
bahwa dia sendiri tidak dapat berbicara dengan orang lain selama tiga hari.
Selama tiga hari itu dia hanya dapat mempergunakan isyarat dengan tangan,
kepala dan lain-lainnya. Dan Allah menjadikan Zakaria tidak bisa berbicara
selama tiga hari itu adalah, agar seluruh waktunya digunakan untuk zikir dan
bertasbih kepada-Nya, sebagai pernyataan syukur yang hakiki.

: Zulhulaifah (Bir Ali)

S :

ﻣﺎﻫﻲ ؟
J

:

13.

S : Pangeran Diponegoro adalah putra tertua Hamengku Buwono III, yang dijanjikan
ayahnya untuk menduduki tahta kerajaan sepeninggalnya, tetapi ia menolak.
Setelah Hamengku Buwono III meninggal pada tahun 1814, yang naik tahta
adalah adik Pangeran Diponegoro. Siapakah nama adik Pangeran Diponegoro
tersebut?
J : Jarot

14.

S : Terorisme yang membenarkan pembunuhan orang-orang tak berdosa sangatlah
berbahaya. Al-Qur’an sangat menghargai kehidupan sehingga ada ayat yang
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menegaskan bahwa siapa yang membunuh satu jiwa maka seakan-akan telah
membunuh semua manusia. Bacakan ayat yang menerangkan hal tersebut!
J

:

                 

(٧٢ :  )اﻟﻣﺎﺋدة.............          
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S : Orang-orang yang berada dalam kesesatan sering kali diperpanjang umurnya
oleh Allah agar mereka selalu bergelimang dengan kesenangan bahkan
sewenang –wenang terhadap orang lain, barulah sadar bahwa dia orang lemah
dan tidak berdaya sedikitpun. Coba bacakan ayat yang berkaitan dengan hal
tersebut.
J

:

                  
( QS. Maryam : 75 )        

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
………………………..         

J

:

                 
     
Ali Imran : 27

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : At Takwir : 7-11)
  

   

   

   

    
J

: 7. dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh) 8. dan apabila bayi-bayi
perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, 9. karena dosa apakah dia
dibunuh

4.

S : Dari manakah tempat keluar huruf Mim dan Ba?
J : Kedua bibir dengan menutup (Mim sebelah luar dan Ba sebelah dalam

5.

S : Setiap bentuk kegiatan orang yang beriman dilakukan dalam rangka pengabdian
kepada Allah. Sebutkanlah ayat yang berkenaan dengan hal dimaksud !
J :
(٥٦:  )اﻟذارﯾﺎت      

6.

S : Alif laam miim, yaa siin, atau haa miim, adalah huruf-huruf yang terdapat di awal
beberapa surah (fawatih al-suwar) dalam Al-Qur’an. Apa istilah yang digunakan
untuk huruf-huruf tersebut?
J : Ahruf al-muqaththa’
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7.

S : Coba bacakan surah al-Ma’un pada ayat pertama dengan variasi lagu awal
maqam Soba !
J : Benar / Salah

8.

S : Diantara kitab-kitab hadis yang memuat (khusus) hadits-hadits mutawatir adalah
kitab Al-Azhar al-Mutanatsirah fi al –Akhbar al-Mutawatirah. Siapa penyusun
kitab tersebut ?
J : Imam Suyuthy

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:Has there come to
you the story of Musa (Moses)?
J

10.

:

(Q.S. An-Naziat: 15)     

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
               

(al Anbiya’ : 74)  

J

: Nabi Luth: Dia diberi Allah SWT karunia oleh Allah:
1. Berupa hikmah (sehingga dengan itu ia dapat memberikan penyelesaian dan
keputusan dengan baik dalam pemeriksaan perkara-perkara yang terjadi di
kalangan umatnya) dan
2. berupa ilmu pengetahuan terutama tentang agamanya (sehingga ia dapat
mengetahui dan melaksanakan dengan baik kewajiban-kewajibannya
terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk)
3. Ia telah diselamatkan Allah ketika negeri tempat tinggalnya, yaitu Sodom
ditimpa azab Allah karena penduduknya banyak berbuat kejahatan dan
kekejian secara terang-terangan.
Pada akhir ayat ini Allah SWT. menjelaskan apa sebabnya kaum Lut sampai
melakukan perbuatan jahat dan keji semacam itu, ialah karena mereka telah
menjadi orang-orang jahat dan fasik,

11.

S : Jika kita mempunyai ternak sapi atau kerbau 35 ekor, berapakah zakatnya?
J : Zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau umur 2 tahun atau labih.

12.

S :
J

13.

:

S : Siapakah nama dua orang putera Sunan Ampel yang juga menjadi Wali
Sembilan?
J : Sunan Bonang (Magdum ibrohim) dan Sunan Dradjat (Syarifuddin)
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14.

S : Dalam situasi perang yang dinyatakan oleh negara maka semua warganegara
wajib membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh.
Dalam Al-Qur’an telah dinyatakan bahwa kita harus memerangi orang yang telah
lebih dulu memerangi kita sepanjang tidak melampaui batas, karena Allah tidak
suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Bacakan ayat tentang hal
tersebut!
J :
:  )اﻟﺑﻘرة              
(١٩٠
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S : Pendidikn adalah masalah penting untuk mempersiapkan generasi mendatang
yang lebih baik kualitas mental, Moral, ilmu maupun keahliannya. Al- Qur’an
mengingatkan agar setiap masyarakat agar tidak meninggalkan generasi dan
anak cucu yang lemah. Bacakan ayat Al-Qur’an yang menyatakan hal tersebut :
J

:

              

( QS. An-Nisa : 9 )

2.

S : Sempurnakan ayat berikut
……………….    
J

:

               
Ali Imran : 105

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al-Lail : 5-6-7)
          
J

4.

: 5. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, 6.
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), 7. maka Kami kelak
akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

S : Apa yang dimaksud dengan waqaf Idltirori ?
J

: Berhenti karena terpaksa seperti kehabisan nafas, batuk, bersin, dan lain
sebagainya

5.

S : Khianat merupakan perbuatan tercela, dan merupakan salah satu sifat orang
munafik. Oleh karena itu Allah melarang setiap mu’min mengkhianati amanahamanah yang dipercayakan kepadanya. Coba bacakan ayat yang
mengungkapkan hal tersebut.
J :
(al Anfal : 27)            

6.

S : Apa istilah yang digunakan Ulum Al-Qur’an untuk lafaz dari nash yang bersifat
global dan memerlukan penjelasan lebih terinci dari nash lain.
J : Mujmal

7.

S : Coba bacakan surah al-Dhuha dari ayat 1-3 dengan variasi lagu Bayyati
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J

tingkatan nada jawab !
: Benar / Salah

8.

S : Seperti Apakah sanad yang paling shahih menurut Imam Ahmad ?
J : AzZauhri dari Salim dari Bapaknya ( yaitu Abdullah Bin Umar )

9.

S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning:And Saying: "I am
your lord, most high"
J

    

:
(Q.S. An-Naziat: 24)

10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
                   
                 
(al Baqarah : 260)      

J

11.

S : Berapa prosenkah zakat pertanian yang menggunakan pengairan mekanik atau
dengan biaya?
J

12.

: Nabi Ibrahim: Dia mengajukan permohonan agar Allah memperlihatkan
kepadanya bagaimana cara Allah swt menghidupkan makhluk yang telah mati.
`Allah berfirman:` Apakah kamu belum percaya? `Ibrahim menjawab:` Saya telah
percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya. Nabi Ibrahim diperintahkan
Allah untuk memotong-motong tubuh burung menjadi empat kemudian
meletakkan bagian-bagian tubuh burung tersebut pada bukit yang saling
berjauhan letaknya. Akhirnya Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burungburung yang telah dipotong-potong sedemikian rupa. Ternyata burung-burung itu
datang kepadanya dalam keadaan utuh seperti semula. Ayat ini memperingatkan
kepada Ibrahim dan kepada manusia semuanya, agar mereka meyakini benarbenar, bahwa Allah sungguh Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.

: Zakatnya 5%.

S :
J

:

13.

S : Dasar bagi pengembangan Islam dan perdagangan kaum Muslimin di Banten
diletakkan oleh Sunan Gunung Jati tahun 1524 atau 1525 M. Ketika beliau
kembali ke Cirebon, Banten diserahkan kepada anaknya. Siapakah nama anak
Sunan Gunung Jati tersebut?
J : Sultan Hasanuddin

14.

S : Toleransi beragama tidak berarti mencampuradukkan ritual-ritual keagamaan,
karena hal demikian tidak dikehendaki oleh agama mana pun. Bacakan ayat
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yang menegaskan bahwa kalian (orang kafir) tidak menyembah apa yang kami
(orang Islam) sembah!
J

( ٥ & ٣ :  )اﻟﻛﺎﻓرون     

:
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S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
    
J

2.

: An Naml (27) : 77

S : Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis lagu berikut:
J : Shoba Bastinjar/ Shoba Bastanjar

3.

S : Berkenaan dengan kisah apa ayat Al-Qur’an berikut
                
 
J : Berkenaan dengan kisah nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudarasaudaranya. (Yusuf, 15)

4.

S : Apa huruf-huruf yang keluar dari aqshal-halq (pangkal tenggorokan)? Sebutkan!
J : Aqshal-halq : hamzah dan ha ( ) ء – ه

5.

S : Dalam al-Qur'an kata 'wahyu' antara lain meunjukkan arti bisikan jahat. Bacakan
ayat yang menyatakan hal tersebut!
J : (QS. Al-An'am : 121)
           

6.

S :

ﻣﻦ ﻫـﻮ
J :

163

7.

S : Amirul Mukminin adalah sebutan bagi pemegang kekuasaan pemerintahan Islam.
Mulai pemerintahan siapa sebutan Amirul Mukminin itu dipergunakan?
J : Khalifah Umar bin Khatab

8.

S : Karya novel ilmuwan muslim ini telah mengispirasi Daniel Defoe untuk
menghasilkan karya yang berjudul Robinson Crusoe. Novel ini telah diterjemahkan
ke dalam bahasa Latin dengan judul Philosophicus Autodidactus. Siapakah nama
tokoh muslim tersebut?
J : Hayy Ibnu Yaqzan

9.

S : Salah satu isi pidato Rasulullah pada Haji Wada’ adalah : Orang yang paling mulia
diantara kamu pada sisi Tuhan ialah yang paling bertaqwa. Bacakan ayat Al-Qur’an
berkenaan dengan hal tersebut

J : (Al-Hujuraat, 13)
     
10.

S : Ahli waris terdiri dari seorang perempuan sekandung, ibu, istri dan dua orang
saudara perempuan seibu. Harta peninggalan berjumlah Rp. 150.000.000,- Berapa
rupiah bagian istri?
J : Istri mendapat ¼ = 3/12 = 3/15 = Rp. 30.000.000,(sdr perempuan sekandung = ½ = 6/12, ibu = 1/6 = 2/12, istri = ¼ m= 3/12, dua
saudara perempuan seibu = 1/3 = 4/12. Jumlah semua =15/12, jadi dibagi dengan
cara ’aul)
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1.

LSF. 02

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
      
J : Al Ahzab (33) : 11

2.

S : Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis lagu berikut:
J : Hijaz Kard Kurd

3.

S : Berkenaan dengan apa ayat Al-Qur’an berikut
                 
 
J : Berkenaan dengan kisah nabi Yusuf as ditemukan dan diangkat oleh sekelompok
orang mushafir lalu disembunyikan dan dijual. (Yusuf, 19)

4.

S : Apa huruf-huruf yang keluar dari adnal-halq (ujung tenggorokan) ? Sebutkan!
J : Adnal-halq : ghain dan kha ( ) غ – خ

5.

S : Surat al-Fâtihah disebut juga as-Sab'ul Matsâni, apa artinya?
J : Tujuh ayat yang diulang-ulang

6.

S :

 ﻫﺠﺮﻳـﺔ١٤٩

J :

7.

S : Isteri-isteri Nabi SAW adalah wanita-wanita pilihan yang dimuliakan oleh Allah
SWT. Apa sebutan bagi isteri-isteri Nabi SAW itu?
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J : Ummul Mukminin
8.

S : Tokoh ini pada saat berusia 6 tahun terserang penyakit Ophthalmia yang
menyebabkan kebutaan untuk selamanya. Namun hal itu tidak menyurutkannya
untuk menjadi manusia berguna dalam masyarakat. Bahkan ia pernah menjadi
Menteri Pendidikan. Atas pengaruhnya yang kuat, pemerintah mengeluarkan dekrit
untuk mendirikan fakultas-fakultas umum di Universitas Al-Azhar. Siapakah dia?
J : Thaha Husein

9.

S : Setelah 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara rahasia, kemudian turun
perintah untuk berdakwah secara terbuka. Bacakan ayat Al-Qur’an yang berkenaan
dengan hal itu
J : (Al-Hijr, 94)
      

10.

S : Ahli waris terdiri dari istri, seorang anak perempuan, dua orang anak laki-laki dan
ibu. Harta yang ditinggalkan berjumlah Rp. 576.000.000,-Berapakah bagian anak
laki-laki dan bagian anak perempuan?
J : Anak perempuan mendapat ashabah bersama anak laki-laki, bagiannya sebesar
Rp. 96.000.000,- (istri = 1/8 = 3/24, ibu = 1/6 = 4/24, anak laki-laki dan anak
perempuan = sisa = 17/24)
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1.

LSF. 03

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
       
J : Al A’raf (7) : 25

2.

S : Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis lagu berikut:
J : Sikah ‘iraqi /Misri

3.

S : Nabi Ibrahim as berdoa kepada Allah SWT atas anugerah kedua putranya yaitu
Ismail as dan Ishak as. Sebutkan ayat Al-Qur’an yang menjelaskan hal itu ?
J :
              
(Ibrahim, 39)

4.

S : Apa huruf-huruf yang keluar dari wasath al-halq (pertengahan tenggorokan)?
Sebutkan!
J : Wasath al-halq : 'ain dan ha (  ع- ) ح

5.

S : Kita mengenal ada tujuh qiraat, masing-masing dinisbahkan kepada seorang Imam.
Ada seorang Imam qiraat yang berasal dari Makkah, siapa dia ?
J : Ibnu Katsir

6.

S :

.  ﻫﺠﺮﻳﺔ١١
J :
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7.

S : Orang-orang Yatsrib yang masuk Islam sebelum Nabi SAW hijrah ke Yatsrib diberi
gelar kehormatan oleh Nabi SAW. Sebutkan gelar kehormatan dimaksud?
J : Kaum Anshor

8.

S : Salah satu bentuk imperialisme Barat adalah kajian ketimuran. Apakah istilah yang
digunakan untuk Kajian Ketimuran itu?
J : Orientalisme

9.

S : Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah DARUL ISLAM. Jelaskan apa yang
dimaksud dengan istilah tersebut !
J : DARUL ISLAM adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Islam
dengan penduduk mayoritas Islam dan diperlakukannya Syariat Islam.

10.

S : Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, dua
orang saudara laki-laki seibu dan ibu. Harta warisan yuang ditinggalkan berjumlah
Rp. 540.000.000,Berapakah bagian saudara laki-laki seibu?
J : Dua saudara laki-laki seibu = 1/3 = Rp. 180.000.000,Seorang saudara laki-laki seibu = Rp. 90.000.000,(Suami = ½, ibu = 1/6, saudara laki-laki seibu = 1/3)
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1.

LSF. 04

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
      
J : Al Anbiya’ (21) : 62

2.

S : Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis lagu berikut:
J : Nahawand Nakriz

3.

S : Siapa nama nabi dalam kutipan ayat Al-Qur’an berikut
           
J : Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Yunus as. (Al-Qalam, 48)

4.

S : Dari manakah tempat keluar huruf Qaf dan Kaf ?
J : Pangkal lidah dengan langit-langit

5.

S : Siapa yang megusulkan kepada Khalifah Utsman ibn Affan untuk mengumpulkan
al-Qur’an karena menemukan perselisihan yang disebabkan perbedaan bacaan alQur’an pada saat berperang di Armenia dan Azerbaijan?
J : Hudzaifah ibn al-Yaman

6.

S :

J :
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7.

S : Pada masa Khalifah Al Makmun, didirikan sebuah lembaga ilmu pengetahuan di
Bagdad dengan perpustakaan yang sangat lengkap, dan pada lembaga tersebut
dilakukan penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam Bahasa Arab. Sebutkan
nama lembaga dimaksud?
J : Bait Al Hikmah

8.

S : Berdasarkan karya-karyanya tokoh ini dipandang berperan besar dalam
memajukan bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa keempat di
dunia Islam setelah bahasa Arab, Persia, dan Turki. Siapakah tokoh yang
dimaksud?
J : Hamzah Fansuri

9.

S : Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah KAUM ZIMMI. Jelaskan maksud dari istilah
tersebut !
J : KAUM ZIMMI adalah orang-orang non Islam yang tinggal dalam wilayah Islam yang
mendapatkan perlindungan dari Penguasa Islam

10.

S : Ahli waris terdiri dari suami, saudari kandung, 2 saudara seibu, dan nenek. Berapa
bagian nenek jika harta peninggalannya sebesar Rp. 36 juta?
J : Bagian suami = ½ = 3/6
Bagian sdri kandung = ½ = 3/6
Bagian saudara seibu = 1/3 = 2/6
Bagian nenek = 1/6
‘Aul dari 6 menjadi 9
Bagian nenek = 1/9 x Rp. 36 juta = Rp. 4 juta
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1.

LSF. 05

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
    
J : Al Mu’minun (23) : 36

2.

S : Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis lagu berikut:
J : Nahawand ‘Usysyaq

3.

S : Berkenaan dengan apa dan siapa ayat Al-Qur’an berikut
                
 
J : Berkenaan dengan rencana kaum kafir Quraisy untuk menangkap dan
memenjarakan atau membunuh atau mengusir Nabi Muhammad SAW.(Al-Anfaal,
30)

4.

S : Dari manakah tempat keluar huruf Jim – Syin – Ya ?
J : Tengah lidah

5.

S : Salah satu nama surat dalam al-Qur'an adalah al-ahqaf, apa arti al-Ahqaf ?
J : Bukit-bukit pasir

6.

S :

 ﻫﺠﺮﻳﺔ٢٠٤
J :
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7.

S : Cordoba pada masa kejayaannya dibawah pemerintahan Islam (Bani Umayyah),
ditandai dengan dua bangunan yang sangat menakjubkan dan mengagumkan
dunia akan keindahannya. Sebutkan dua bangunan dimaksud?
J : Masjid Cordoba dan Istana Az Zahra

8.

S : Tokoh muslim ini tidak setuju dengan 2 kubu Islam, fundamentalisme dan
sekularisme. Oleh sebab itu, ia melakukan proyek At-Turats wa Al-Tajdid sebagai
jawaban atas pencarian umat Islam yang memberi harapan masa depan yang lebih
baik sekaligus menegaskan identitas umat Islam. Ia alumni universitas Kairo dan
Universitas Sorbonne Perancis. Siapakah dia?
J : Hasan Hanafi

9.

S : Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah DARUL HARBI. Jelaskan apa yang
dimaksud dengan istilah tersebut !
J : DARUL HARBI adalah suatu wilayah yang diperintah oleh non muslim dengan
penduduk mayoritas non muslim dan tidak diberlakukannya hukum Islam.

10.

S : Ahli waris terdiri dari suami, ibu, 2 anak perempuan, 3 cucu perempuan, dan 2 cucu
laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 19,5 juta. Berapa bagian seorang
anak perempuan?
J : Bagian suami = ¼ = 3/12
Bagian ibu = 1/6 = 2/12
Bagian anak perempuan = 2/3 = 8/12
Bagian para cucu = ‘Ashobah (habis)
‘Aul dari 12 menjadi 13
Bagian 1 anak perempuan = 1/3 x 8/13 x Rp. 19,5 juta = Rp. 4 juta
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1.

LSF. 06

S : Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini !
      
J : As Saffaat (37) : 164

2.

S : Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis lagu berikut:
J : Rast Syabir

3.

S : Berkenaan dengan apa dan siapa ayat Al-Qur’an berikut
       
J : Berkenaan dengan nabi Ibrahim as yang dibakar kaumnya yang menyembah
berhala. (Al-Anbiyaa’, 68)

4.

S : Dari manakah tempat keluar huruf Fa ?
J : Bibir bawah dengan ujung gigi atas

5.

S : Salah satu nama surat dalam al-Qur'an adalah al-Jatsiyah, apa arti alJatsiyah ?
J : Yang berlutut

6.

S :

J :

173

7.

S : Pada tanggal 1 Januari 1925 didirikan Perkumpulan Pemuda Islam di Jakarta,
untuk mengikat persaudaraan Pemuda Islam di daerah-daerah seperti Jong Java,
Jong Sumatra, dan lain-lain. Sebutkan nama Perkumpulan Pemuda Islam itu ?
J : Jong Islamieten Bond (JIB)

8.

S : Imam Al Ghazali dalam karyanya telah melakukan kritik tajam terhadap para filsuf,
di antaranya adalah 3 pendapat filsuf yang menghantarkan mereka kepada
kekufuran. Sebutkan nama kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali tersebut?
J : Kitab Tahaafut al-Falaasifah

9.

S : Ustman bin Affan digelari dengan DZUN NURAINI (orang yang mempunyai 2 cahaya).
Kenapa diberi gelar tersebut ?
J : Karena Ustman menikahi RUQOYYAH dan UMI KULTSUM yang keduanya itu putri
Rasulullah SAW.

10.

S : Ahli waris terdiri dari istri, ayah, ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan. Harta
peninggalannya sebesar Rp. 54 juta. Berapa bagian istri?
J : Bagian istri = 1/8 = 3/24
Bagian ayah = 1/6 = 4/12
Bagian ibu = 1/6 = 4/24
Bagian anak perempuan = ½ = 12/24
Bagian cucu perempuan = 1/6 = 4/24
‘Aul dari 24 menjadi 27
Bagian istri = 3/27 x Rp. 54 juta = Rp. 6 juta
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S : Istilah korupsi secara umum menurut Azyumardi Azra adalah tindakan gelap dan
tidak syah (illicit or illegal activities) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau
kelompok. Sedangkan menurut Philip, korupsi adalah penyalahgunaan
kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi. Al Qur’an secara
tegas menyatakan larangan mencari harta dengan cara bathil dan tidak benar.
Bacakan dalil al Qur’an yang menyatakan pernyataan dimaksud!
J

:

              
  
Q. S. Al Baqarah : 188

2.

S :

Sempurnakan ayat berikut ini :
………….      
Al Baqarah : 236

J

:

                
          

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : Al –
Insyiqaq : 3-6)
               
     
J

4.

: 3. dan apabila bumi diratakan,4. dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan
menjadi kosong,5. dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu
patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).6. Hai
manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju
Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya

S : Di antara sifat huruf adalah Idzlaq. Apa yang dimaksud dengan Idzlaq dan apa
saja huruf-hurufnya?
J

: Idzlaq ialah mengucapkan huruf
terkumpul dalam lafazh ( ) ﻓر ﻣن ﻟب
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dengan

ringan-lancar.

Huruf-hurufnya

5.

S : Bacakan dalil al Qur'an yang menyatakan bahwa setiap bencana yang menimpa
di bumi adalah telah ditetapkan oleh Allah?
J : QS. Al Hadiid : 22
                  
   

6.

S : Tafsir yang lazim ditemukan sejak lama adalah tafsir yang mengupas
keseluruhan ayat Al-Qur’an dimulai dari Surah Al-Fatihah sampai An-Nas.
Disebut tafsir apakah dalam Ilmu Al-Qur’an tafsir yang mengupas keseluruhan
ayat itu?
J

7.

: Tafsir Tahlili

S : Sebutkan dua macam lagu secara berurutan dalam bacaan berikut:Q.S. Al-Hajj:
54
                
     
J

8.

S :

J

9.

: Hijaz dan Jiharka

:

S : Listen to the following Ayat attentively:(Q.S. Al-Baqarah: 197)
                 
               
This Ayat mentions 5 Explainations. Please mention two of them!
J

: 1. The Hajj is the well-known months
2. Whosoever intends to perform Hajj, he should not have sexual relations (with
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his wife), nor commit sin, nor dispute unjustly during the Hajj.
3. Whatever good you do, (be sure) Allâh knows it.
4. Take a provision (with you) for the journey,
5. The best provision is At-Taqwa. So fear Me, O men of understanding!
10.

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
             
             
(al An’am : 75 – 76)
J

11.

: Nabi Ibrahim: dia tidak mau mengikuti kaumnya menyembah berhala. Allah
menampakkan kepada Ibrahim a.s. benda-benda langit yang beraneka ragam
bentuk dan susunannya, beredar menurut ketentuannya masing-masing secara
teratur. Mula pertama pengamatan Nabi Ibrahim a.s. terhadap bintang bintang
yaitu pada saat bintang nampak bercahaya dan pada saat bintang itu tidak
bercahaya, dilihatnya sebuah bintang yang bercahaya paling terang. Maka
timbullah pertanyaan dalam hatinya. Inikah Tuhanku? Akan tetapi setelah
bintang itu tenggelam dan sirna dari pandangannya dia berkata “saya tidak suka
kepada yang tenggelam dan menghilang”

S : Setiap muslim dalam hidup bermasyarakat wajib memelihara suasana kehidupan
yang tentram dan harmonis di antara sesama anggota masyarakat. Oleh karena
itu kita dilarang saling mengolok-olok satu sama lain, saling mencela dan
memaki. Coba sebutkan ayat yang menjelaskan hal tersebut.
J

:

                  
                 
Al Hujurat : 11      

12.

S :

J

:

13.

S : Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah di
Spanyol, Kordova tidak terlepas dari jasa dua orang khalifah pencinta ilmu, yakni
Abd Al-Rahman Al-Nashir dan anaknya. Siapakah nama anak Abd Al-Rahman
Al-Nashir tersebut?
J : Al Hakam

14.

S : Dalam melaksanakan pembangunan kita harus memiliki visi masa depan dengan
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J

selalu mengevaluasi apa yang telah dilakukan di masa lampau. Dalam Al-Qur’an
setiap manusia harus selalu melihat apa yang telah dilkerjakannya di masa lalu
untuk penyempurnaan di masa depan (hari esok). Bacakan potongan ayat yang
berkenaan dengan hal tersebut!
: Al Hasyr : 18
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S : Kita ini adalah umat yang pertengahan, artinya jangan hanya mencari kehidupan
dunia saja. Sedang untuk kehidupan di akhirat kita lupakan. Perumpamaan
kehidupan dunia itu laksana air hujan yang dapat menyuburkan tanaman di bumi
kemudian tanaman itu menjadi kering diterbangkan oleh angin. Bacakan ayta
dimaksud!
J

:

             

          

Q.S. Al Kahfi : 45
2.

S :

Sempurnakan ayat berikut ini :
………………….     
Al Baqarah : 230

J

:

                  
             

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !(QS : Al –
Takwir : 3-7)
              

    

J

4.

: 3. dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
4. dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)
5. dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
6. dan apabila lautan dijadikan meluap
7. dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)

S : Jelaskan perbedaan waqaf, saktah dan qatha !
J

: -

Waqaf ialah memutuskan suara sejenak pada akhir kalimat dan mesti
bernafas dengan niat meneruskan bacaan berikutnya.

-

Saktah ialah berhenti sejenak, dua harakat, serta tidak mengambil nafas.

-

Qatha ialah mengakhiri bacaan di akhir ayat dengan niat selesai.
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5.

S : Dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memelihara etika pergaulan, antara
lain sikap berjalan harus wajar dan dalam berbicarapun harus dengan suara
yang wajar pula. Bacakan ayat al-Qur’an yang menjelaskan hal tersebut.
J

            

:
Luqman : 19

6.

S : Siapakah nama Sahabat yang disebut oleh Rasulullah saw dengan sebutan
“Tarjumanul Qur’an”?
J : Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas)

7.

S : Sebutkan dua macam lagu secara berurutan dalam bacaan berikut:Q.S. Al-Nahl:
64
               
J

8.

: Nahawan dan Rast

S :

٢٠٤
J

9.

:

S : Listen to the following Ayat attentively!(Q.S. An-Nisa: 10)
              
In the above-mentioned Ayat, Allah SWT explains the conditions of the people
who unjustly (unfairly) eat up the property (belongings) of orphans.How did Allah
SWT explain the conditions of those people?
J

10.

: a. They eat up only a fire into their bellies
b. They will be burnt in the blazing Fire!

S : Perhatikan berkenaan dengan apa/siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
             
(Ali Imran :
J

             

153)
: Perang Uhud: Allah SWT mengungkapkan kesedihan/penderitaan/kekalahan
yang ditimpakan kepada kaum Muslimin pada perang Uhud di mana sebagian
besar dari mereka lari sedang Rasul memanggil mereka dari belakang agar
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jangan berbuat demikian dan kembali ke pasukan masing-masing. Akan tetapi
mereka tidak memperdulikannya. Kalau mereka sadari apa yang telah mereka
perbuat mereka pada waktu itu, tentulah mereka tidak akan bersedih hati atau
heran. Allah Maha Mengetahui semua apa yang akan kamu perbuat.
11.

S : Khianat merupakan perbuatan tercela, dan merupakan salah satu sifat orang
munafik. Oleh karena itu Allah melarang setiap mu’min mengkhianati amanahamanah yang dipercayakan kepadanya. Coba bacakan ayat yang
mengungkapkan hal tersebut.
J

12.

.

:

S : Pada tahun 1595, pangeran Daha di Kalimantan Selatan meminta bantuan
Kesultanan Demak untuk merebut kekuasaan di Daha dan berjanji akan masuk
Islam, setelah berhasil, dia memenuhi janjinya dan merubah Daha menjadi
kesultanan Islam. Apa nama kesultanan itu dan siapa pangeran Daha yang
kemudian masuk Islam dan menjadi Sultan itu ?
J

14.

Al-Anfal : 27            

S :
J

13.

:

: Kesultanan Banjar, Pangeran Samudra atau Sultan Suriansah (dengan gelar
Maharaja Suryanullah)

S : Manusia selalu mendambakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk
itu kita harus bekerja dan beramal untuk kebahagiaan dan keselamatan di ke
dua tempat. Al-Qur’an mengajarkan agar manusia mencari apa yang telah
dianugerahkan berupa kebahagiaan di akhirat tetapi tidak boleh melupakan
bagiannya berupa kenikmatan di dunia. Bacakan potongan ayat yang
menjelaskan hal tersebut!
J : Al-Qashash: 77
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F.

SOAL PAKET REGU BABAK FINAL
1.

03

S : Sebagai manusia harus menyadari kekurangan dan keterbatasan. Umur
manusia telah ditentukan oleh Allah SWT. Biasanya orang yang telah lanjut usia
akan pikun sehingga kembali menjadi lemah dan kurang akal seperti anak kecil.
J

        

:
Q. S. Yasin : 68

2.

S : Sempurnakan ayat berikut ini :
……………       
J

: Al-Baqarah : 133
                 
         

3.

S : Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik !
(QS : Al – Nazi'at: 3-6)
             
J

4.

S : Huruf NUN mati atau TANWIN berjumpa dengan huruf Hijaiyyah, maka akan
timbul berapa hukum?, sebutkan!
J

5.

: 3. dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
4. dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
5. dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia)
6. (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama
menggoncang alam,

: 5 Hukum : 1. Idzhar, 2. Ikhfa, 3. Idgham bila Ghunnah, 4. Idgham ma'a Ghunnah,
5. Iqlab

S : Sebutkan dalil al Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menjaga dan
memelihara keaslian al Qur'an dari kepalsuan dan kepunahannya!
J : Al Hijr : 9
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6.

S : Surah Al-Isra’ adalah surah yang diawali dengan tasbih kepada Allah yang telah
mengisrakkan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsha
(masjid terjauh). Surah ini menempati urutan ke-17 dari susunan surah AlQur’an, terdiri atas 111 ayat. Apa nama lain dari Surah Al-Isra’ yang disebutkan
di dalam ayat 2 dan 4?
J : Surah Bani Israil

7.

S : Sebutkan dua macam lagu secara berurutan dalam bacaan berikut Q.S. Al-Isra’:
70
              
   
J

8.

S :

J

9.

: Sika dan Bayyati

:

S : Listen to the following Ayat attentively:
             

(Q.S. Ali Imran: 134)
The above-mentioned Ayat describes some characteristics of Al-Muttaquien (
The religious persons). Please mention two of them!
J

10.

:

a. Those who spend [in the cause of Allah- deeds of charity, alms, etc.]
during ease (prosperity) and in hardship
b. Those who restrain anger
c. who pardon the people

S : Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?
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(Thaha : 38 – 39)
J

11.

: Kisah ibu Nabi Musa yang disuruh membuang anaknya ke sungai dengan
sebuah kotak. Kotak tersebut ditemukan oleh ibu-ibu dari keluarga Fir’aun.
Kemudian Nabi Musa diambil oleh istri pembesar Mesir. Kemudian dipertemukan
kembali dengan ibunya dengan kasih sayang Allah.

S : Setiap mu’min harus dapat berlaku adil dalam segala situasi, baik terhadap
kawan atau lawan. Rasa keadilan harus dapat mengatasi hawa nafsu,
kepentingan pribadi, dan rasa kasih sayang atau rasa benci. Oleh karena itu
Allah menegaskan perlunya bersikap adail, karena keadilan merupakan jalan
terdekat kepada taqwa terhadapnya. Tanpa keadilan akan menimbulkan
kerusakan yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial. Manakah
ayat al-qur’an yang sesuai dengan pernyataan tersebut.
J

:

              
               
Al Maidah : 8

12.

S :

J

13.

S : Salah satu kerajaan yang paling tua dan paling besar di Sulawesi Selatan, selain
Tuwu dan Bone, adalah kerajaan Goa yang berdiri sejak abad ke-13, Islam baru
menjadi agama kerajaan pada abad ke-16 dengan ibukota Somba Opu yang
kemudian diubah menjadi Makassar, pada tahun berapa, masa pemerintahan
siapa Kerajaan Goa ini menjadi kerajaan Islam ?
J

14.

:

: Tahun 1593 M, pada masa Sultan Alauddin (1593-1639)

S : Pertahanan negara harus dipersiapkan secara baik untuk mengantisipasi
berbagai ancaman dari dalam maupun luar. Bacakan potongan ayat yang
mengharuskan kita mempersiapkan kekuatan dalam rangka mengantisipasi
berbagai ancaman musuh!
J : Al-Anfal : 60
             
.......................
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1.

Soal

:

LF. 01

Berkenaan dengan siapa dan mengenai peristiwa apa ayat al Qur'an
surah Thaha 38-39 :
       

      

             
 

2.

Jawab

:

Berkenaan dengan kisah ibu Nabi Musa AS yang diperintahkan Allah
untuk memasukkan bayi Musa ke dalam peti.

Soal

:

Perhatikan baik-baik. Sebutkan apa nama cabang lagu pada maqam
nahawand yang akan dibacakan pada ayat berikut? Q.S. Bani Israil:
26
          

3.

Jawab

:

Lagu Nakriz

Soal

:

Pada surat apa dan ayat berapa, ayat Al-Qur’an berikut ini :
              

4.

5.

6.

Jawab

:

Al-Qashash ayat 56

Soal

:

Apa nama lain dari mad shilah qoshiroh ?

Jawab

:

Mad Thobi’i hukmi

Soal

:

Pengaruh paham keagamaan Ibnu Taimiyyah berkembang pesat di
Sumatera Barat, tidak lepas dari kegigihan dan peran 3 orang tokoh
ulama? Sebutkan 1 dari ke-3 orang tersebut?

Jawab

:

a. Syaikh Muhammad Djambek (1860-1947)
b. Abdullah Ahmad (1878-1933)
c. Abdul Karim Amrullah (1879-1945)

Soal

:

Apakah istilah dalam Musthalah Hadits untuk : rawi yang
meriwayatkan hadits bersambung satu sama lain sejak dari mukharrij
sampai kepada Nabi?
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7.

Jawab

:

Muttashilus sanad

Soal

:

Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu
pengetahuan, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan akan
lebih takut kepada Allah. Bacakan ayat al Qur’an tentang hal
tersebut!

Jawab

:

             

              
   
Al-Mujadalah, (58), 11
            

      

Fathir, (35), 28:
8.

9.

10.

Soal

:

Salah satu nama surat dalam al-Qur'an adalah al-ahqaf, apa
arti al-Ahqaf ?

Jawab

:

Bukit-bukit pasir

Soal

:

Jawab

:

Perjanjian Aqabah pertama disebut juga perjanjian wanita, karena
diantara yang mengikat perjanjian tersebut seorang wanita,
siapakah nama wanita tersebut?
Afrah binti Abid bin Tsa’labah

Soal

:

Pak Dani meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris terdiri
atas: nenek dari ibu, dua orang anak perempuan, seorang cucu
perempuan, seorang cucu laki-laki, dan seorang cicit laki-laki. Harta
yang ditinggalkan sebesar Rp 72 juta. Berapa rupiah bagian cucu
laki-laki?

Jawab

:

Rp 8 juta (ashabah dengan cucu perempuan, dengan perolehan 2:1)
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1.

Soal

:

LF. 02

Berkenaan dengan siapa dan peristiwa apa ayat al Qur'an surah al
Shafat 140-142 berikut ini :


    

     
   

2.

Jawab

:

Berkenaan dengan kisah nabi Yunus AS yang menuju kapal dan
disantap ikan besar.

Soal

:

Perhatikan baik-baik. Sebutkan apa nama cabang lagu pada maqam
Rast yang dibacakan berikut ini? Q.S. al Ahzab’: 70
        

3.

Jawab

:

Zinjiran

Soal

:

Pada surat apa dan ayat berapa, ayat Al-Qur’an berikut ini :
        

4.

5.

6.

7.

Jawab

:

Al-Hajj ayat 50

Soal

:

Apa nama lain dari mad shilah thowilah ?

Jawab

:

Mad jaiz munfashil hukmi

Soal

:

Jawab

:

Ide pembentukan organisasi ini diawali dari sebuah diskusi
sekelompok mahasiswa di suatu masjid kampus. Mereka merasa
prihatin terhadap kondisi umat Islam, terutama para intelektualnya
yang sibuk dengan kelompoknya sendiri. Melalui diskusi itulah
muncul gagasan untuk mempertemukan para intelektual tersebut
dalam sebuah simposium. Apakah nama organisasi Islam tersebut?
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

Soal

:

Jawab

:

Khalifah Umar Bin Abdul Aziz memerintahkan gubernur Madinah
waktu itu untuk mentadwin hadits. Siapakah nama gubernur
dimaksud ?
Abu Bakr Muhammad Ibnu 'Amr Ibnu Hazm

Soal

:

Salah satu faktor mendasar dari sumber daya manusia (SDM) yang
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berkualitas adalah orang-orang yang senantiasa berdzikir dan berfikir
atau mengingat Allah dan memikirkan ciptaan-ciptaanNya. Bacakan
ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hal tersebut.
Jawab

:

           
          

          
Ali Imran, (3), 190-191
8.

9.

10.

Soal

:

Soal : Salah satu nama surat dalam al-Qur'an adalah alJatsiyah, apa arti al-Jatsiyah ?
Yang berlutut

Jawab

:

Soal

:

Jawab

:

Soal

:

Pak Rahmat meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris terdiri
atas: ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan
sebapak, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu.
Berapa rupiah bagian saudara laki-laki seibu, jika harta yang
ditinggalkan sebesar Rp. 70 juta?

Jawab

:

Rp. 10 juta (saudara laki-laki seibu dengan saudara perempuan
seibu mendapatkan 1/3 secara bersama dengan pembagian yang
sama)

Rasulullah saw sangat puas dengan jawaban salah seorang
sahabatmya ketika ia ditanya oleh Rasul tentang persoalan
memutuskan hukum atas sebuah perkara. Akhirnya Rasul
mengangkatnya menjadi salah seorang Gubernur di negeri Yaman.
Siapakah nama sahabat nabi saw. tersebut?
Muadz bin Jabbal
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