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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 01
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Kita sebagai warga negara yang beragama Islam dituntut untuk menguasai berbagai
cabang ilmu pengetahuan, seperti matematika, fisika, biologi, sosiologi,
ekonomi,dan lain-lain. Dalam hal ini al Qur’an mengisyaratkan agar manusia bekerja
sesuai dengan keahlian, bakat dan minat masing-masing.Bacakan ayat al Qur’an
yang menunjukkan hal tersebut!

J : QS. Al-Isra’ : 84

                
2. S : Sempurnakan ayat berikut :

           ...........

J :

                        
                

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Alu Imran : 28)

                      
                 

J : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan
meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya
lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari
sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri
(siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).

4. S : Sebutkan huruf-huruf yang bersifat shofir!
J : ز  (Zay), س (Sin), ص (Shod)

5. S : Salah satu ajaran akhlak Islam ialah bersikap dan melaksanakan keseimbangan
dalam semua hal, tidak berlebihan atau kurang dari semestinya, karenanya dalam
salah satu ayat, Allah melarang kita bersikap kikir dan sekaligus melarang
pemborosan. Bacaan ayat yang mengungkapkan hal itu!

J :

                             
6. S : Diantara beberapa cara penerimaan Wahyu yang dialami Nabi Muhammad SAW,

ada cara yang dianggap paling cepat.Dengan cara apakah itu?
J : Dengan cara ada tanda suara keras, seperti gemerincing lonceng.
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7. S : Dengarkan dan simak baik-baik, apa nama lagu yang akan dibacakan pada ayat
berikut ini? Q.S. Al-A’raf: 204

                      
J : Lagu Rast

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداعامس
؟القرآنشرحمسابقةىفسابقتاملمن

J :

مجةر تومرتمجهجمودةقراءةالقرآنقارئوهمأشخاصثالثةمنيتكوناملتسابق
هوشارحمسجوعة

9. S : Listen and translate please this verse into English !

        ) : 2الفاتحة(

J : “All praise is (only) Allah's ,the lord of the worlds”.

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

                         
        

J : Nabi Zakariyya, ketika sudah tua dan isterinya mandul dia mohon agar diberi anak.
Dia sangat bergembira ketika malaikat memberi tahu bahwa dia akan diberi
keturunan. Kemudian dia minta suatu tanda bahwa isterinya telah mengandung.
Maka Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan
manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. dan sebutlah (nama) Tuhanmu
sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari".

11. S : Dalam pembahasan ushul fiqh, apa yang dimaksud dengan Mahkum 'alaih?
J : Orang-orang mukallaf yang dibebani hukum

12. S : Dalam tiga tahun dakwah pertamanya, Nabi Muhammad SAW hanya memperoleh
30 orang pengikut yang masuk Islam. Apa sebutan untuk mereka itu?

J : As-Sabiqunal Awwalun

13. S : Alinea keberapa kalimat berikut “ Atas berkat rahmat Allah YMK dan dengan
didorongkan  oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yg bebas,
maka rakyat Indonesia  menyatakan dengan ini Kemerdekaannya"?

J : Alenia ke 3
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14. S : Pada dasarnya seorang muslim dinilai dari niyatnya dalam hati. Dalam suatu hadits
Rasulullah mengatakan bahwa bila seseorang mengambil harta dengan niyat
mengembalikan maka Allah akan membantu mengembalikannya, sementara bila
berniyat tidak mengembalikan maka Allah akan merusaknya. Bacakan bunyi hadits
yang diriwayatkan dari Abu Huraiyrah tsb !

J :

اهَ فَ لَ تْـ أَ اهَ فَـ الَ تْ إِ دُ يْ رِ يُ اهَ ذَ خَ أَ نْ مَ وَ هُ نْ عَ هللاهاَ دَّ أَ اهَ اءدَ أَ دُ يْ رِ يُ اسِ النَ الَ وَ مْ أَ ذَ خَ أَ نْ مَ 
-البخاريرواه-هللا
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 02
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Untuk menjadi warga Negara yang baik selalu akan menghadapi tantangan baik
yang datang dari dalam maupun dari luar. Sebagai orang yang beriman kita
diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga diri kita, karena orang sesat itu tidak
akan memberi mudharat kepada kita apabila kita telah mendapat petunjuk. Kita
semua akhirnya dikembalikan kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa
yang telah kita kerjakan.Coba anda bacakan ayat al Qur’an yang berkenaan dengan
hal tersebut!

J : QS. Al-Maidah : 105

                         
            

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

         ............

J :

                       
               

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Alu Imran : 38)

يَن   ْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ ِ ُقْل أََمَر َريبِّ 
َكَما َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ 

J : Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah):
"Luruskanlah muka (diri) mu di setiap salat dan sembahlah Allah dengan
mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu
pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya)".

4. S : Darimanakah tempat keluar/makhraj huruf ح  (Ha) dan ع (Ain) ?
J : Dari tenggorokan / wasthul halqi

5. S : Kegiatan da’wah tidak dipisahkan dengan pengembangan agama Islam. Namun
kegiatan harus dilaksanakan penuh kebijaksanakan dan menerapkan etika yang
telah di gariskan oleh Allah, antara lain tidak boleh mencaci sesembahan agama lain,
sebab mereka akan membalas mencaci Allah dengan melampui batas. Coba
sebutkan ayat yang mengungkapkan etika dakwah tersebut !
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J :

                   
                      108(االنعام(

6. S : Bacakan dalil yang menyatakan bahwa al Qur’an itu diturunkan pertama kali pada
tanggal 17 Ramadhan!

J : QS. Al-Anfal : 41

                        
                           
           

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

                  
J : Lagu Nahawan

8. S :

!لعربيةاجبمثجيداامسع
؟الوطنيةالقرآنيةاملسابقةهذهىفالقرآنتفسريمبسابقةاملرادما

J :

تتفسريمسابقةهى اإلندونيسيةأوالعربيةللغةاملعنياجلزءمنالقرآنيةاآل
أو اإلجنليزية

9. S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which means:“Thinking that his wealth will
make him immortal”.

J :

        
10. S : Terangkan kisah yang menjadi latar belakang do’a ini

             
J : Do’a Nabi Syu’aib ketika beliau dan umatnya yang beriman diusir keluar dari

Madyan oleh para tokoh kaumnya. (Al-A’raf : 89)
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11. S : Apa yang dimaksud dengan hadats?
J : Hadats adalah suatu sifat atau keadaan yang oleh syar'i dapat menghalangi sahnya

seseorang untuk beribadat kepada Allah SWT

12. S : Siapakah panglima pasukan Islam dalam perang Yarmuk pada tahun 15 H?
J : Khalid bin Walid

13. S : Lanjutkan pada ayat berikutnya  “Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa “!
J : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

14. S : Di antara do’a yang mustajab adalah do’a orang yang teraniaya. Ketika Nabi
mengutus Mu’adz ke Yaman antara lain beliau berpesan agar takut akan do’a orang
yang teraniaya tersebut. Bacakan haditsnya!

J :

ومسلمالبخارىرواه–ابٌ جَ حِ هللاِ ْنيَ بَـ وَ اهَ نَـ يْـ بَـ سَ يْ لَ اهَ نـَّ إِ فَ مِ وْ لُ ظْ مَ الْ ةَ وَ عْ دَ قِ تَّ اِ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 03
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Sebelum mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka mulailah dari diri sendiri
dan para kerabat yang dekat, kita pun dituntut untuk berlemah-lembut terhadap
sesama mu’min, tetapi apabila mereka mengkhianati kita, katakan saja pada mereka
bahwa aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu lakukan. Sebutkan
ayat al Qur’an yang menyatakan hal demikian!

J : QS. Asy-Syu’ara : 214 - 216

                  
            

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

            ................

J :

                        
                      


3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Alu Imran : 38)

                           
                 

J : Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku,
Sesunguhnya Aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih
mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak
perempuan. Sesungguhnya Aku Telah menamai dia Maryam dan Aku mohon
perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan)
Engkau daripada syaitan yang terkutuk."

4. S : Apa yang dimaksud dengan al-Isti'la?
J : Terangkat/naiknya lidah ke langit-langit atas ketika huruf-huruf itu diucap

5. S : Zakat adalah kewajiban bagi muslim yang memiliki harta yang sudah sampai
nisabnya.Zakat itu tidaklah dibagi sembarangan hanya 8 kelompok yang berhak
menerimanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam suratt At-Taubah :
60,Bacakan ayat dimaksud!

J :

َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الرِّقَاِب  َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ إمنَّ
 َِّ ُ َعِليٌم َحِكيمٌ َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل ا َّ َِّ َوا َواِْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن ا
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6. S : Apakah yang dimaksud dengan Mushaf Utsmani
J : Mushaf al Qur’an hasil pengkodifikasian/pembukuan yang dilakukan pada masa

Khalifah Utsman Bin Affan.

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

                  
J : Lagu Nahawan

8. S :

!لعربيةاجبمثجيداامسع
النسخىاخلطعداماالعربيةاخلطوطأنواعمناربعةاذكر

J :

والديواىناخلطوالرقعىواخلطالفارسىاخلطوالكوىفاخلطوالثلثىاخلط
الرحياىناخلط

9. S : Mention the verse of holy Qur'an which means!: on that Day will men proceed In
companies sorted out, to be shown the deeds that They (had done).

J :

ً لِيُـَرْوا أَْعَماَهلُمْ  يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتا

10. S : Terangkan kisah yang diungkapkan adalam ayat ini.
QS. Maryam : 4

                     
J : Kisah Nabi Zakaria ketika berdoa dan mengadu kepada Allah karena hingga

berumur tua, kepala sudah beruban tetapi belum diberi keturunan.

11. S : Sebutkan lafal (tidak seluruh ayat) dalam surah An-Nisa ayat 43 yang berisi
ketentuan hukum boleh bertayamum bagi orang yang tidak mendapat air!

J :

          
12. S : Ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah Bin Abdul Muthalib Bin Hasyim Bin

Abdul Manaf Bin Qushaiy Bin Kilab. Siapa nama nenek Nabi Muhammad SAW dari
pihak ayah?

J : Fatimah Binti Amir bin Aidz Bin Imran.

13. S : Anggota MPR terdiri dari .....
J : Anggota DPR dan Anggota DPD
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14. S : Patuh atas aturan atau pemimpin merupakan kewajiban seorang muslim untuk
mewujudkan ketertiban, selama peraturan atau perintah pimpinan itu tidak
merupakan ma’siyat. Bacakan hadits tentang hal tersebut.

J :

رَ مِ آُ اذَ إِ فَ ةٍ يَ صِ عْ مبَِ رْ مَ ؤْ يُـ املَْ مَ هَ رِ كَ َو بَّ حَ أامَ يْ فِ مِ ـلِ سْ مُ الْ ءِ رْ مَ الْ لىَ عَ ةُ اعَ الطَ وَ عُ مْ السَّ 
البخارىرواه–ةَ اعَ طَ الَ وَ عَ مسَْ الَ فَ ةٍ يَ صِ عْ مبَِ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 04
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Bangsa  dan Negara ini membutuhkan orang-orang yang selalu mengajak kepada
kebaikan dan ia melaksanakan kebaikan itu. Tidaklah sama kebaikan dengan
kejahatan, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara-cara yang baik agar orang-orang
yang memusuhimu menjadi teman yang sangat setia.Bacakan ayat al Qur’an yang
menerangkan hal tersebut.

J : QS. Fushshilat : 33 -34

                     
                             
 

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

              ................

J :

                   
                        


3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Alu Imran : 91)

                        
            

J : Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam
kekafirannya, Maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas
sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. bagi
mereka Itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

4. S : Dari manakah makhraj huruf-huruf ف  و  م  ب  ?
J : Dari Assyafatain (Kedua Bibir)

5. S : Setiap bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah bermuara pada pembinaan
akhlak. Seperti shalat, apabila dilaksanakan dengan khusyu’ akan menghindarkan
pelakunya dari kekejian dan kemungkaran. Sebutkan ayat yang menegaskan hal itu?
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J :

                       
                 ): 45 )العنكبوت

6. S : Berbeda dengan ayat pertama sekali turun, para Ulama berbeda pendapat tentang
ayat yang terakhir turun. Bacakan ayat yang terakhir turun menurut pendapat As-
Suyuthi!

J : QS. al-Baqarah : 281

                       


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

              
J : Lagu Jiharkah

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟الوطنيةالقرآنيةاملسابقةهذهىفالقرآنشرحمبسابقةماملراد

J :

مثوترمجتهالقرآنتالوةطريقعنالقرآنمضمونحولاخلطبةإلقاءمسابقةهي
متناسقةوحدةىفشرحه

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

J :

          ) : 5القارعة(

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

                
        

J : Nabi Ibrahim as. Ia minta kepada Allah untk memperlihatkan  bagaimana Allah
menghidupkan orang-orang mati, untuk memantapkan keimanannya. Maka Allah
berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah. Lalu
letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, Kemudian
panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.  (Demikian
menurut sebagian mufassirin, antara lain At-Thabari dan ibnu Katsir).
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11. S : Shalat sunah apakah yang dilakukan tanpa sebab tertentu?
J : Shalat sunah muthlaq

12. S : Dakwah Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun pertama dilakukan dengan cara
Sirriyah, dan setelah itu dengan cara Jahriyah. Apa maksud dari dua istilah tersebut?

J : Sirriyah adalah dengan sembunyi-sembunyi dan Jahriyyah adalah dengan terang-
terangan/terbuka.

13. S : Sebutkan 3 Tugas MPR
J : Melantik Presiden dan wakil Presiden, Menetapkan dan mengubah UUD dan

dapat memberhentikan Presiden dan wakil Presiden

14. S : Orang yang menanggung anak yatim kelak akan bersama Rasulullah di surga. Beliau
menggambarkannya dengan teliujuk dan jari tengah. Bacakan hadits yang menyatak
hal tersebut.

J :

 َ رواه–ىـطَ سْ الوُ وَ ةِ ابَ ـبَّ السَ هِ يْ عَ بَـ صْ َِ ارَ آشَ وَ اذَ ــكَ هَ نةِ اجلََّ ِىف مِ يْ تِ اليَ ــلُ افِ كَ َو آ
وغريمهاومسلمالبخارى
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 05
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Al Qur’an mengidentifikasi tiga sikap manusia terhadap Kitab Suci yang diturunkan
Allah kepada mereka, yaitu 1) mereka yang menganiaya dirinya dengan tidak
mengikuti ajaran kebenaran yang terdapat di dalamnya, 2) mereka yang bersikap
pertengahan, dan 3) mereka yang berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan.
Coba bacakan ayat al Qur’an yang menyatakan hal tersebut.

J : QS. Fathir : 32

                            
           

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

         ..................

J :

                        
       

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Alu Imran : 93)

                      
              

J : Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan
oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah:
"(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat),
Maka bawalah Taurat itu, lalu Bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar".

4. S : Huruf ظ (zha) ذ (Dzal) dan ث  (Tsa) mempunyai istilah khusus di bidang makhraj
atau laqab hurufnya. Apakah nama istilah huruf tersebut, jelaskan pengertiannya
disertai dengan kaedahnya!

J : Latsawiyyah atau Litsawiyyah. Artinya huruf yang keluar dari ujung lidah dengan
ujung gigi yang atas.

5. S : Menyekutukan Allah dengan sesuatu adalah suatu faham dan perbuatan yang
sangat tidak ada tempatnya. Maka pendidikan untuk menjauhi faham dan
perbuatan syirik itu haruslah diberikan oleh setiap orang tua kepada putra-
putrinya, seperti yang dinasehatkan oleh seorang tokoh bijaksana yang dikisahkan
dalam Al-Qur’an. Sebutkan bunyi ayat tersebut ?

J :

                          
13 )لقمان :(
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6. S : Salah satu cara Nabi Muhammad SAW menerima Wahyu, Malaikat Jibril datang
langsung berhadapan dengan Nabi, sebutkan kapan dan pada peristiwa apa Nabi
menerima Wahyu langsung berhadapan dengan Jibril!

J : Pada peristiwa turunnya Wahyu pertama di Gua Hira.

7. S : Simak baik-baik, lagu apakah yang akan diperdengarkan berikut ini ?
Q.S. Al- Ahzab: 45.

                   
J : Lagu Sika

8. S :

!بيةلعر أجبمثجيداامسع
هذهوطنيةمسابقةفأى, كولونببالوطنيةالقرآنتالوةمسابقةءأثناىفاآلنحنن
؟قةباملسا

J :

العشرونوثالثةالالوطنيةالقرآنتالوةابقةمسهىهذه
9. S : Translate into English, please !

         ) : 2-1العصر(

J : “By time, surely man is in loss”.

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

                       
                       

J : Nabi Yusuf, dia masuk  ke dalam penjara bersama dua orang pemuda pelayan raja.
Salah seorang dari keduanya:berkata bahwa dia bermimpi  memeras anggur. dan
yang lainnya berkata: bermimpi bahwa dia membawa roti di atas kepala yang
sebahagiannya dimakan burung. Mereka minta  kepada Nabi Yusuf untuk
memberitahukan  ta'bir mimpi mereka, karena mereka  memandangnya  termasuk
orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi).

11. S : Gerakan shalat di bawah ini yang bacaannya bukan takbir adalah .......
A.ketika hendak ruku’ C. Ketika hendak sujud
B.ketika bangun dari ruku’ D. Ketika bangun dari sujud

J : B. Ketika bangun dari ruku’

12. S : Saat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berhijrah ke Madinah, mereka
disambut hangat oleh penduduk Madinah. Apa sebutan popular untuk kedua
kelompok tersebut ?

J : Muhajirin dan Anshor.

13. S : UUD 1945 mengalami amandeman atau perubahaan sebanyak berapa kali?
J : 4 kali
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14. S : Di antara makna jihad yang patut digerakkan adalah memerangi kemiskinan dan
membantu mereka yang membutuhkan. Hal tersebut pernah dinyatakan Rasulullah
dalam suatu haditsnya. Bacakan!

J :

رواه–هللاِ لِ يْ ــبِ سَ ِىف دِ اهِ جَ مُ الْ كَ ْنيِ ــكِ سْ مِ الْ وَ ــةِ لَ مَ رْ اَال لىَ عَ ىـاعِ السَـ 
وماللكالبخارى
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 06
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Salah satu karakter penting manusia yang dijelaskan al-Qur’an sebagai bentuk
konflik batin yang hebat adalah penerimaan sebuah amanah yang ditolak langit,
bumi dan gunung sekalipun, sehingga manusia dikatakan sangat zhalim (terhadap
dirinya) dan bodoh. Walaupun sebagian tafsir mengatakan bahwa amanah ini
adalah agama, dan sebagian lagi mengatakan akal dan kebebasan kehendak, namun
keduanya mengarah kepada hal yang sama, yaitu keharusan manusia
mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Bacakan ayat yang berkenaan
dengan hal tersebut!

J :

                        
            

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

        .............

J :

                       
     

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Alu Imran : 106)

                               
         

J : Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang
hitam muram. adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka
dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab
disebabkan kekafiranmu itu".

4. S : Huruf ص  (Shad), ز  (Zay) dan س (Sin) mempunyai sebutan atau laqab tersendiri.
Apa nama laqab huruf tersebut, jelaskan pengertiannya dan memiliki sifat apa?

J : Assaliyyah atau Asliyah. Artinya huruf yang keluar dari ujung lidah dengan papan
urat gigi di atas (dari ujung lidah bagian depan) dan sifatnya adalah Shafir.

5. S : Salah satu bentuk ibadah kepada Allah  adalah shalat, yang tujuannya untuk
mengingat-Nya. Coba sebutkan ayat yang menjelaskan hal itu ?
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J :

                 ): 14 )طھ

6. S : Apa yang dimaksud dengan Fatratul Wahyi, dan surah apa yang turun setelah
terjadinya Fatratul Wahyi.

J : Fatratul Wahyi adalah terputusnya Wahyu (selama 2,5 atau 3 tahun). Setelah itu
turun surah Adh-Dhuha

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

                       
J : Lagu Bayyati

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
هرتاشمباذا.املسلمنيالدعاةأيدىعلىجباوهاألوىلاإلسالميةالدعوةانتشرت

!منهماثننيواذكرالدعاة؟هؤالء
J :

ن: منهم, التسعةألولياءالدعاةهؤالءاشتهر ن-أمبيلسو نغسو -بو
ن ن-جاغاكاىلسو ن-قدوسسو جاتىغونغسو

9. S : Translate into English, please !

               
J : “We have indeed created man in the best of moulds”

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

                       
                     

J : Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya ketika hendak masuk ke istana Nabi
Yusuf: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu,
dan masuklah dari pintu-pintu yang berlain-lain; namun demikian Aku tiada dapat
melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan
menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah Aku bertawakkal dan
hendaklah saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri kepada-Nya ".
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11. S : Tidak semua takbir intiqal dalam shalat disunatkan mengangkat tangan. Sebutkan
dua gerakan dalam shalat yang disunatkan mengangkat tangan ketika membaca
takbir intiqal!

J : Ketika hendak ruku’ dan ketika bangun dari tahiyyat awal.

12. S : Dengan hijrahnya umat Islam dari Mekkah ke Madinah, maka penduduk Madinah
dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan. Sebutkan ketiga golongan tersebut !

J : 1) Penduduk asli 2) Muhajirin 3) Umat Yahudi

13. S : Amandemen UUD 1945 mengalami perubahan pertama disahkan pada tanggal dan
tahun berapa?

J : 19 Oktober 1999

14. S : Dalam hidup bermasyarakat seseorang mukmin harus menjaga harmoni dengan
tetangga. Rasulullah bersumpah bahwa orang yang selalu mengganggu tetangganya
tidaklah termasuk orang mukmin. Bacakan hadits tersebut.

J :

نُ مَ َْ َال ىذِ الَ لَ اقَ ؟هللاِ لَ وْ سُ رَ َ نْ مَ لَ يْ قِ نُ مِ ؤْ يُـ َال هللاِ وَ نُ مِ ؤْ يُـ َال هللاِ وَ نُ مِ ؤْ يُـ َال هللاِ وَ 
أحــمدومسلموالبخارىرواه–هُ قَ ائِ وَ بَـ هُ ــارُ جَ 



19 Soal MFQ pada MTQN XXIII Bengkulu 2010

MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 07
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat,
al Qur’an mengajarkan agar kita tidak sembarangan masuk ke rumah orang lain
tanpa meminta izin dan memberi salam kepada pemiliknya. Bacakan ayat al Qur’an
yang menerangkan hal tersebut.

J : QS. An-Nur : 27

                           
         

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

       ..............

J :

                        
         

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Alu Imran : 120)

                         
            

J : Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu
mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan
bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan
kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.

4. S : Apa yang dimaksud dengan Lahawiyah (لھویة)
J : Huruf yang keluar dari anak lidah.

5. S : Berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu perintah Allah yang sangat penting,
sehingga hal itu disejajarkan dengan perintah  beribadah hanya kepada Allah.
Berbakti kepada bapak ibu harus terus dilaksanakan sampai salah satu atau
keduanya mencapai usia lanjut dengan mengucapkan perkataan yang baik. Bacakan
ayat menegaskan perintah Allah tersebut! ?

J :

هُ ِإالتـَْعبُـُدواَأالرَبـُّكَ َوَقَضى َّ ْلَوالِـَدْينِ ِإ ً َوِ ُلَغنَّ ِإمَّـاِإْحَسـا َأَحـُدُمهَااْلِكبَــرَ ِعْنـَدكَ يـَـبـْ
َهْرُمهَاَوالُأفٍّ َهلَُماتـَُقلْ َفالِكالُمهَاَأوْ  َكرِميًاقـَْوالَهلَُماَوُقلْ تـَنـْ
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6. S : Surah apakah yang pertama kali turun secara lengkap? dan bacakan ayat-ayatnya!
J : QS. al-Fatihah

                
                        
                 

7. S : Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ?
Q.S. Al-Muzzammil: 10.

                
J : Lagu Shoba

8. S :

!لعربيةأحبمثجيداامسع
!الطويلةالسورمنأربعافاذكر. سورةعشرةواربعمائةالقرآنىف

J :

التوبة, الألعراف, املائدة, النساء, عمرانال, البقرة

9. S : Please read the ayat of the Holy Qur’an which is the meaning : “ If you would count
up the favours of God never would be able to number them”

J :

                     )34: ابراھیم(

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

                       
     

J : Saudara-saudara Nabi Yusuf  berkata kepadanya, bahwa Benyamin  mempunyai
ayah (Nabi Ya’qub)  yang sudah lanjut usianya. Dia sangat mencintainya, karena itu
bila ia ditahan maka akan sangat menyusahkannya. Maka  mereka minta agar Al-
Aziz mengambil salah seorang diantara mereka sebagai gantinya,

11. S : Sebutkan sebab yang membolehkan melakukan shalat dengan jama’ dan qashar
sekaligus!

J : dalam perjalanan
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12. S : Untuk mengukuhkan kepemimpinannya dan untuk menjaga stabilitas
pemerintahan yang baru berdiri di Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat
perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Apa sebutan perjanjian tersebut
dalam pandangan ketatanegaraan dewasa ini?

J : Konstitusi (Undang-Undang) Madinah.

13. S : Amandemen UUD 1945 mengalami perubahan kedua, disahkan pada tahun dan
tanggal berapa?

J : Pada Tanggal 18 Oktober Tahun 2000

14. S : Ketabahan hati dalam menahan cobaan atau menjalani sesuatu kebaikan pada
hakekatnya lebih hebat disbanding sekedar kekuatan fisik. Demikian pernyataan
Rasulullah dalam suatu haditsnya. Coba bacakan hadits tersebut.

J :

رواه-بِ ضَ الغَ دَ نْ عِ هُ سَ فْ نَـ كُ لِ ميَْ ىذِ الَ دُ يْ ــدِ شَ الامنََّ إِ ةِ عَ رْ لصُّ ِ دُ يْ ــدِ الشَ سَ يْ لَ 
أبوداودوومسلمالبخارى
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 08
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Kita bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman suku bangsa, bahasa dan
agama. Kita dituntut memelihara 3 kerukunan umat beragama secara dinamis.Dalam
hal ini Allah membolehkan berbuat bik dan berlaku adil terhadap pihak agama lain
selama mereka tidak memusuhi kita, seperti tertuang dalam surat al-Mumtahanah.
Bacakan ayat al Qur’an yang dimaksud.

J : QS. Al-Mumtahanah : 8

                     
             

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

        ……………….

J :

                             
           

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Alu Imran : 140)

                        
                 

J : Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir)
itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan
kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat
pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan
orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai)
syuhada'[231]. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim

4. S : Apakah nama sifat huruf yang tidak berlawanan yang dimiliki oleh huruf  Dhod
?(ض)

J : Istitholah

5. S : Perbuatan dosa macam apapun yang dilakukan seseorang bisa diampuni oleh Allah,
jika Ia menghendaki. Tapi dosa syirik yang dibawa mati seseorang tidak akan
diampuni oleh-Nya.Bacakan ayat yang menjelaskan hal itu ?

J :

                      
       ): 48 )النساء
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    ): 116 )النساء

6. S : Berapa tahunkah al Qur’an diturunkan di Mekkah dan di Madinah?
J : di Mekkah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun.

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

                    
J : Lagu Hijaz

8. S :

!جيداامسع
ىف. االيةالصيامعليكمكتبتعاىلقالكمارمضانصياماملسلمنيعلىجيب

؟االيةهذهوندجتسورةأي
J :

سورة البقرة 
9. S : Translate into English !

        
J : “Show us the straight way/path”.

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

                              
      

J : Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya : Kembalilah kepada ayahmu dan
katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami
hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat
menjaga (mengetahui) barang yang ghaib.

11. S : Umat Islam diwajibkan menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.Sebutkan
arti Ramadhan menurut bahasa!

J : Panas terik, membakar
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12. S : Jelaskan mengapa pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut Tahun
Gajah?

J : Karena adanya peristiwa serbuan tentara gajah pimpinan Raja Abrahah dari Yaman
untuk menyerang Ka'bah.

13. S : Amandemen UUD 1945 mengalami perubahan ketiga, disahkan pada tahun dan
tanggal berapa?

J : Pada Tanggal 10 November 2001

14. S : Rasa malu adalah suatu sifat dasar yang positif untuk menata sikap seseorang.
Karena itu rasa malu merupakan ajaran utama yang sudah dinyatakan oleh para
nabi sejak dahulu. Sebutkan hadits yang menyatakan hal tersebut.

J :

رواه–تَ ئْ شِ امَ عْ نَ اصْ فَ حِ ــتَ سْ تَ ملَْ اذَ إِ َىل وْ األُ ةِ وَّ بُـ النُـ مِ الَ كَ نْ مِ اسُ النَ كَ رَ دْ أَ اِممَّ نَّ إِ 
أبوداودوومسلمالبخارى
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 09
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Meskipun ilmu pengetahuan dan tekhnologi semakin canggih dan berkembang,
namun manusia itu tetap memiliki keterbatasan. Kita yakin bahwa bagaimanapun
tingginya ilmu kita, namun ilmu Allah jauh lebih tinggi. Misalnya kita tidak
mengetahui secara pasti tentang hakekat ruh kita, karena kita hanya diberi sedikit
ilmu tentang ruh itu. Hal ini terungkap dalam al Qur’an surat al-Isra. Coba bacakan
ayat mengenai hal tersebut.

J : QS. Al-Isra : 85

                
2. S : Sempurnakan ayat berikut :

         ………………

J :

                            
           

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Alu Imran : 145)

                     
                 

J : Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai
ketetapan yang Telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala
dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa
menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan
kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

4. S : Tawassut atau bayniyah adalah nama sifat terdapat  antara dua sifat yang saling
berlawanan. Diantara sifat apakah tawassut atau bayniyah itu berada?

J : Rakhowah dan Syiddah

5. S : Dalam berda’wah kita tidak boleh membedakan sikap kepada siapapun orang yang
dihadapi, sekalipun mereka berdo’a dalam tingkatan sosialnya. Hal ini dapat
dipahami dari teguran Allah kepada Nabi SAW atas sikap beliau dalam menghadapi
tokoh Quraisy dan seseorang sahabat yang buta. Sebutkan ayat yang
mengandung ajaran etika da’wah seperti itu ?

J :

                 ): 1 )عبس - 3
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6. S : Dalam surat an-Naml ayat 26 - 27 terdapat nukilan ayat sebagai berikut :

              
   

Antara siapa dengan siapakah pembicaraan ayat di atas?
J : Antara Nabi Sulaiman dengan burung Hud-hud

7. S : Sebutkan apa nama lagu  yang akan diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al-Sajdah:
11.

                  
J : Lagu Sika

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
!واقصرهاالقرآنىفالسوراطولاذكر

J :

الكوثرسورةواقصرها, البقرةسورةالسوراطول
9. S : Please translate this Hadits into English !

العلممعواالخرةالدنياخري
J : “The good of this world and the hereafter to come with knowledge”.

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

                       
                      

J : Nabi Yusuf pada akhir kisahnya yang dramatis bersama keluarganya dia bersyukur
berdoa bahwa semua merupakan anugerah Allah berupa  sebahagian kerajaan dan
mengetahui ta'bir mimpi.

11. S : Sebutkan lafal dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berisi rukhshah berpuasa
Ramadhan bagi orang yang tidak mampu berpuasa!

J :

               
12. S : Menjelang kenabian, Nabi Muhammad SAW biasa melakukan tahanuts di Gua

Hira. Jelaskan apa maksud tahannuts itu !
J : Menyendiri melakukan perenungan.
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13. S : Amandemen UUD 1945 mengalami perubahan ke empat, disahkaan pada tanggal
dan tahun berapa?

J : Tanggal  10 Agustus 20002

14. S : Seorang mukmin harus pintar-pintar memakai nalar dan pikirannya. Karena itu
dinyatakan dalam suatu hadits, seorang tak pantas seorang mukmin terperosok
dalam suatu kecelakaan yang sama sampai dua kali. Bacakan hadits tersebut.

J :

ماجهوابنوأبوداودالشيخانواهر –ْنيِ تَـ رَّ مَ دٍـ احِ وَ رٍ حْ جُ نْ مِ نُ مِ ؤْ مُ الْ غُ دَ لْ يَـ الَ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 10
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Kewajiban berdakwah bukan hanya tugas para Ulama, tapi tugas setiap orang Islam
dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Allah telah mengutuk orang-
orang Bani Israel disebabkan mereka tidak mau melakukan amar ma’ruf nahi
munkar. Bacakan ayat al Qur’an yang berkenaan dengan pernyataan tersebut.

J : QS. Al-Maidah : 78 - 79

                     
                       
      

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

          ………….

J :

                            
          

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (An-Nisa : 33)

                           
        

J : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah
seorang hakam[juru damai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal.

4. S : Apakah yang dimaksud dengan al-Jauf?
J : Lubang tenggorokan dan mulut.

5. S : Pergaulan antara sesama manusia ada yang dibangun di atas ikatan-ikatan yang
bersifat moral dan ada yang bersifat material. Pergaulan yang dibangun di atas
ikatan material menurut etika Islam haruslah dilandasi oleh prinsip tidak makan
harta sessama secara bathil atau merugikan, seperti melakukan perniagaan dengan
suka sama suka tanpa ada unsur penipuan. Manakah ayat yang menjelaskan hal itu ?



29 Soal MFQ pada MTQN XXIII Bengkulu 2010

J :

               
       : 29 )النساء

6. S : Al Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur, apa alasannya?
J : - Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan

- di antaranya ada ayat nasikh dan mansukh.

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

          
J : Lagu Rast

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
وار هتاشالذيناملسلمنيالدعاةأيدىعلىجباوااالوىلاالسالميةالدعوةشرتتان

؟الوسطىجاوادماءىفمنهمعاشمن. )سوجنوواىل(التسعةالولياء
J :

ن جاعاكاىلسو
9. S : Translate this hadits into English, please !

سخطهماىفوسخطهالوالدينرضاىفهللارضا
J : “The pleasure of Allah lies in the pleasure of one’s parents (in the case that it is

right), and Allah's wrath lies in their wrath”.

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

                    
            

J : Anak Nabi Nuh (Kan’an) menjawab ajakan Nabi Nuh, dia akan mencari
perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkan dari air bah!" Nabi Nuh-pun
berkata: "Tidak ada yang melindungi hari Ini dari azab Allah selain Allah (saja) yang
Maha penyayang".  Namun gelombang air bah  menghalangi antara keduanya, dan
jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.

11. S : Sebutkan waktu (tanggal dan bulan) melaksanakan puasa sunat ’Asyura!
J : tanggal 10 bulan Muharram
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12. S : Dalam Islam, ajaran paling pokok adalah shalat. Tetapi wahyu pertama yang
diterima Nabi Muhammad SAW (QS. Al-Alaq 1 – 5) berkenaan dengan perintah
membaca dan menulis. Apa latar belakang diturunkannya ayat-ayat pertama Al
Qur'an tersebut?

J : Agar kaum Muslimin memiliki ilmu pengetahuan.

13. S : Berdasar Amandemen UUD 1945 DPA dihapus dan penggantinya adalah ….
J : Dewan Pertimbangan Presiden

14. S : Untuk menunjukkan rasa persaudaraan, salah satu hadits Rasulullah mengajarkan
tentang siapa yang hendaknya memulai salam. Coba bacakan haditsnya.

J :

رواه -ْري ثِ الكَ ىلَ عَ ــلُ يْ لِ القَ وَ دِ ـاعِ القَ ىلَ عَ ىاشِ مَ لْ اْ وَ ىاشِ مَ الْ لىَ عَ بُ اكِ الرَ مُ ــلِّ سَ يُ 
مسلم

البخارىرواه_ْريِ ثِ الكَ ىلَ عَ لُ يْ لِ القَ وَ دِ اعِ القَ ىلَ عَ ارُّ مَ الْ وَ ْريِ بِ الكَ ىلَ عَ رُ يْـ غِ الصَ مْ لِّ سَ يُ لِ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 11
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

3. S : Saat ini pornografi semakin berani dipertontonkan baik melalui media elektronik
maupun melalui media cetak. Namun demikian Allah memerintahkan kepada orang-
orang mu’min laki-laki dan perempuan hendaklah mereka menahan pandangannya
dan memelihara kehormatannya, dan bagi para wanita janganlah menampakkan
perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari inderanya. Bacakan ayat al Qur’an
yang berkenaan dengan hal dimaksud.

J : QS. An-Nuur : 30 – 31

                     
                      

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

            ………………

J :

                              
             

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (An-Nisa : 56)

                               
           

J : Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami
masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti
kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4. S : Apa yang dimaksud dengan Mad silah qashirah?
J : Ha Dhamir muzakkar ghaib (Hu dan Hi) yang sebelumnya berbaris dan sesudahnya

tidak, bertemu dengan hamzah.

5. S : Ikut memikul tanggung jawab sosial dan tidak mengutamakan kepentingan diri
sendiri adalah salah satu ajaran etika islam yang tergelar dalam Ayat-ayat al-Qur’an.
Antara lain berupa peringatan dan ancaman Allah kepada orang-orang yang
berdiam diri tidak ikut turun tangan dalam usaha menghentikan suatu fitnah,
karena kalau dibiarkan satu saat akan menimpa seluruh anggota masyarakat.
Sebutkan bunyi ayat yang mengungkapkan ancaman Allah itu ?
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J :

                       
) : 25االنفال  (

6. S : Berapakah jumlah bilangan huruf dalam kalimat:

﷽
J : 19 huruf

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

                        
J : Lagu Nahawan

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟عامكلوسلمعليههللاصلىالنىبمولدبذكرىحنتفلمىت

J :

األولربيعشهرمنعشرالثاىناليومىف

9. S : Mention the Hadits means : “ Seek knowledge from the wombs to the grave”.
J :

دِ لحْ الَ َىل اِ دِ هْ مَ الْ نَ مِ مَ لْ العِ وابُ لُ طْ اُ 
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?

                     
                             
    

J : Nabi Shalih berkata kepada kaumnya :  Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah,
sebagai mukjizat (yang menunjukkan kebenaran) untukmu, sebab itu biarkanlah
dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan
apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Tetapi mereka
kemudian membunuh (menusuk)  unta itu,  Sebab itu Allah menjatuhkan kepada
mereka hukuman yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo tiga hari,
Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersuka ria selama tiga hari itu.
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11. S : Kapan waktu yang paling utama melaksanakan i’tikaf?
J : Sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan

12. S : Siapakan yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dari
kalangan perempuan dan laki-laki?

J : Dari kalangan perempuan adalah Siti Khadijah
Dan dari kalangan laki-laki adalah Ali Bin Abi Thalib.

13. S : Sebutkan tiga fungsi Lembaga DPR
J : Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan

14. S : Dalam satu hadits, Rasulullah mendefisikan hakekat muslim dan muhajir. Coba
bacakan hadits tersebut.

J :

هُ نْ عَ هللاُ ىهَ نَـ امَ رَ جَ هَ نْ مَ رُ اجِ هَ مُ الْ وَ هِ دِ يَ وَ هِ ـانِ سَ لِ نْ مِ نَ وْ مُ لِ سْ مُ الْ مَ لِ سَ نْ مَ مُ ـلِ ـسْ مُ الْ 
والنسائالبخارىرواه–
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 12
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Sejak zaman Azali, manusia seluruhnya mengakui adanya Allah sebagai Tuhan
mereka, meskipun pada perkembangannya pada kehidupan dunia terjadi
penyimpangan dari pengakuannya itu. Hal inilah yang akan
dipertanggungjawabkan pada hari kiamat, apakah dia tetap mengakui keesaan Allah
dalam kehidupan dunia atau mengingkarinya.Coba bacakan ayat yang menyatakan
hal tersebut.

J : QS. al-A’raf : 172

                   
                   

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

               ……………….

J :

                           
            

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (An-Nisa : 56)

                   
           

J : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian
mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang
kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

4. S : Apa yang dimaksud al-Istifal, dan berapa jumlah hurufnya?
J : Membunyikan huruf dengan tidak mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Atau

ketika mengucapkan hurufnya, lidah turun ke dasar mulut. Dan jumlah hurufnya
ada 22 selain dari huruf isti’la.

5. S : Salah satu bentuk keesaan Allah itu ialah mampu untuk berbuat apapun yang ia
kehendaki. Sebutkan 2 ayat yang menegaskan hal itu ?

J :

       ) : 25ھود  (

              ) : 82یس (

     ) : 16الیروج(
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6. S : Apakah perbedaan antara Wahyu dan Ilham?
J : Wahyu berlaku untuk Nabi dan Rasul, sedangkan Ilham berlaku juga untuk

manusia lainnya.

7. S : Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ? QS. Ali Imran: 32

             
J : Lagu Jiharka

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
الدعاةأيدىعلىجباوىاالوىلاالسالميةالدعوةانتشرت

ابسورمنهمعاشمن)سوجنوواىل(اولياءبتسعةاشتهرواالذين
J :

سونن أمبيل 
9. S : Mention this ayat, please !

“When the Qur’an is read, listen to it with attention and hold your face : that you  may
receive mercy”.

J :

                       ) : 204االعراف(

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

                         
                 

J : Kisah Nabi Nuh. Pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaum Nabi Nuh berkata:
"Kami tidak melihat kamu, hanyalah  (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti
kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, kecuali orang-
orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat
kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa
kamu adalah orang-orang yang dusta".

11. S : Berapa jumlah seluruh raka’at shalat rawatib yang termasuk sunat muakkad?
J : 10 raka'at

12. S : Sejarah mencatat bahwa yang wafat sebagai Syahidah mempertahankan keislaman
di awal dakwah Islam adalah perempuan. Siapakah nama perempuan dimaksud?

J : Sumaiyah.

13. S : Sebutkab tiga hak DPR!
J : Hak Interplasi , Hak Angket dan Hak Menyatakan pendapat
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14. S : Dalam satu hadits, Rasulullah menunjukkan tanda seorang mukmin antara lain
cinta kepada sesame. Coba bacakan ayat tersebut.

J :

ومـسلمالبخارىرواه–هِـ سِ فْ نَـ لِ بُّ حيُِ امَ هِ يْ خِ ِألَ بَّ حيُِ ّىتَ حَ مْ كُ دُ حَ أَ نُ مِ ؤْ يُـ الَ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 13
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Pengertian yang mendalam mengenai hakikat penciptaan langit dan bumi,
pergantian siang dan malam, hingga sampai pada keyakinan bahwa seluruhnya
tidak ada yang tidak berfungsi dan sia-sia, hanya mungkin dicapai oleh mereka yang
mampu mengintegrasikan dzikir dan fikirnya secara seimbang sebagai cendikiawan
sejati. Coba bacakan ayat yang telah membuat Nabi Muhammad SAW menangis
lama pada suatu saat menjelang subuh.

J : QS. Ali Imrtan : 190 - 191

                       
                           
               

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

         ……………….

J :

                         
                      

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-Maidah : 36)

                      
            

J : Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang
dibumi Ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebusi
diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan
diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih.

4. S : Salah satu sifat huruf ada sifat al-Jahar, apakah yang dimaksud al-Jahar dan ada
berapa jumlah hurufnya?

J : Suatu sifat huruf dimana tertahannya nafas ketika huruf itu diucapkan. Dan jumlah
hurufnya ada 19 huruf.

5. S : Begitu tidak pantasnya seorang manusia berfaham syirik, maka satu-satunya
perintah orang tua yang boleh ditolak ialah untuk menyekutukan Tuhan itu.
Sebutkanlah ayat yang isi kandungannya seperti tersebut ?
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J :

                           
                      ) : 8العنكبوت  (

                     
                       
    )) : 15لقمان (

6. S : Apakah makna kata Wahyu yang terdapat dalam ayat ini :

                     
J : Bermakna Isyarat

7. S : Sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut ini ?
QS. Ali Imran: 95 :

               
J : Lagu Shoba

8. S :

!لعربيةاجبمثجيداامسع
العربيةإىلتىماترجم

Zainab pelajar yang rajin, tetapi dia tinggal jauh dari sekolah

J :

ةِ سَ رَ دْ مَ الْ نَ مِ ةٌ دَ يْ عِ بَ نُ كُ سْ تَ اهَ نـَّ كِ لَ وَ , ةٌ دَ هِ تَ جمُْ ةٌ بَ الِ طَ بنَ يْـ زَ 

9. S : Please mention the last ayat of surah al-Humazah !
J :

       
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?
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J : Orang-orang munafik di Madinah mendirikan masjid untuk menimbulkan
kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah
belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang
telah memerangi Allah dan rasul-Nya sejak dahulu. Mereka bersumpah: "Sungguh
kami tidak menghendaki selain kebaikan.". Allah menjadi saksi bahwa
Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta.

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

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

12. S : Kemanakah hijrah untuk pertama kali dilakukan kaum Muslimin sebelum hijrah ke
Madinah?

J : Habasyah (sekarang Yaman).

13. S : Penyelenggara Pemilihan Umum adalah ....
J : KPU

14. S : Dalam salah satu hadits, Rasulullah menyebut tiga tanda orang munafik. Coba
bacakan ayat tersebut.

J :

رواه–نَ اــخَ نَ مِ تُ ائْـ ذَ إِ وَ فَ ــلَ خْ أَ دَ عَ وَ اذَ إِ وَ بَ ذَ كَ ثَ دَ حَ ذاَ إِ : ثٌ الَ ثَ قِ افِ نَ مُ الْ ةُ يَ أَ 
والرتمذىمسلم
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 14
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Sesuai dengan sunatullah sikap manusia berbeda-beda. Diantaranya ada yang
berikrar kepada Allah bahwa jika mereka diberi karunia oleh Allah, mereka akan
bersedekah dan menjadi orang-orang yang shaleh. Nmun ketika Allah memberikan
karunia kepadanya justru mereka kikir dan berpaling bahkan mereka menolak
kebenaran. Dengan sebab demikian timbullah sifat munafiq pada hati mereka,
karena mereka memungkiri ikrar mereka bahkan mereka menjadi pendusta.Bacakan
ayat al Qur’an yang berkenaan dengan hal tersebut.

J : QS. At-Taubah : 75 – 77

                    
                          
                      

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

         ……………..

J :

                      
              

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-Maidah : 36)

                      
            

J : Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang
dibumi Ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebusi
diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan
diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih.

4. S : Jelaskan pengertian Ikhfa’ dan bacakan syair huruf Ikhfa’ tersebut!
J : Ikhfa’ adalah apabila ada Nun mati (sakin) atau tanwin (baris dua) bertemu dengan

salah satu hurufnya yang lima belas, maka bacaannya berdengung (ghunnah)

Syairnya :

امَ الِ ظَ عْ ضَ ى قً تُـ ِىف دْ زِ ابً يِّ طَ مْ دُ امسََ دْ قَ صٌ خْ شَ ادَ جَ مْ كَ انَ اثَـ ذَ فْ صِ 
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5. S : Seorang mu’min selalu mendambakan perjumpaan dengan Tuhannya yang dicintai,
sebab itulah datangnya kebahagiaan yang tiada taranya. Namun Tuhan menyatkan
bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu baru tercapai apabila seseorang mengamalkan
amalan-amalan saleh dan tidak menyekutukan sesuatupun denganNya.
Sebutkanlah ayat tersebut !

J :

َاُقلْ  َ ِإمنَّ َاِإَيلَّ يُوَحىِمثْـُلُكمْ َبَشرٌ َأ رَبِّهِ لَِقاءَ يـَْرُجوَكانَ َفَمنْ َواِحدٌ ِإلَهٌ ِإَهلُُكمْ أَمنَّ
) 110:كھف(َأَحًدارَبِّهِ ِبِعَباَدةِ ُيْشرِكْ َوالَصاِحلًاَعَمالفـَْليَـْعَملْ 

6. S : Makna apakah yang ditunjukkan kata Wahyu dalam ayat berikut ini :

                        
                   

J : Makna perundingan jahat dan rahasia

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

                      
J : Lagu Bayyati

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
!الثالثالفناتهذهاذكر. فناتثالثالقرآنخطملسابقة

J :

الزحرفةوفنةاملصحفزينةوفنةالنسخةفنة

9. S : Please mention the second ayat of Surah asy-Syams !
J :

       
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?

                                   
    

J : Berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad saat hendak berhijrah ke Yatsrib.  Orang-
orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya  untuk menangkap Nabi dan
memenjarakan, membunuh, atau mengusir beliau. Mereka memikirkan tipu daya
dan Allah menggagalkan tipu daya itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
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11. S : Berapa ekor harus dikeluarkan zakatnya oleh orang yang memiliki 250 ekor kambing dan
cukup haul?

J : Tiga ekor

12. S : Tekanan dan penyiksaan kaum Quraisy semakin kuat, mendorong Nabi yang
didampingi anatara lain oleh Zaid Bin Haritsah melakukan hijrah ke Thaif yang
justru mendapat penolakan masyarakat Thaif dengan lemparan batu. Pada tahun
keberapa dari kenabian peristiwa dimaksud terjadi?

J : Pada tahun ke- 10 kenabian.

13. S : Yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final, untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945, memutus
sengketa kewenangan Lembaga Negara  yang kewenangannya diberikan oleh UU
kewenangan tersebut  berada pada Lembaga apa?

J : Mahkamah Konstitusi MK

14. S : Dalam salah satui hadits, Rasulullah mengajarkan kepada kita keutamaan kerja,
bahwa seseoang yang mencari dan menjual kayu bakar lebih baik daripada
meminta-minta. Coba bacakan ayat tersebut.

J :

َلهُ َأَحدُُكمْ َُْخذَ َألَنْ  َُّ فـََيُكفَّ فـََيِبيَعَهاَظْهرِهِ َعَلىاحلََْطبِ ِحبُْزَمةِ فـََيْأِيتَ َحبـْ َاا ِ
مسلموالبخارىرواه–َمنَـُعوهُ أَوْ َأْعَطْوهُ النَّاسَ َيْسَألَ َأنْ ِمنْ َلهُ َخيـْرٌ َوْجَههُ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 15
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Persatuan dan kesatuan bangsa wajib diperlihara, dan tidak boleh di antara kita
saling bermusuhan dan bersengketa, karena hal itu akan berakibat pada lemah dan
hilangnya kekuatan bangsa dan negara kita. Dalam Al Qur’an Allah telah
memberikan isyarat mengenai hal tersebut pada surat Al-Anfal.Coba bacakan ayat
dimaksud.

J :

                       
   ): 46االنفال(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

.........أَملَْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرنٍ 
J :

ملَْ ُمنَكِّْن َلُكْم َوأَْرَسْلَنا أَملَْ يـََرْوا َكْم أَْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض َما
 َ السََّماَء َعَلْيِهْم ِمْدرَارًا َوَجَعْلَنا اْألَنـَْهاَر َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهْم فََأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِِْم َوأَْنَشْأ

ِمْن بـَْعِدِهْم قـَْرً َآَخرِينَ 
3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa

Indonesia (al-Maidah : 83)

                         
                

J : Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang
dibumi Ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebusi
diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan
diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih.

4. S : Sebutkan nama-nama Mad yang terdapat dalam ayat yang dibacakan berikut ini.

      
J : - Mad lazim kalimi mutsaqqal

- Mad asli (thabi’i)
- Mad ‘Iwadh

5. S : Setiap bentuk kegiatan orang yang beriman dilakukan dalam rangka ibadah, karena
tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadaNya.
Sebutkanlah ayat yang menyebutkan hal tersebut !

J :

           56:(الذاریات(
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6. S : Firman Allah disampaikan kepada Rasulullah melalui tiga cara,  bacakan ayat al
Qur’an tentang ketiga cara penyampaian tersebut.

J : QS. Asy-Syura : 51

                        
    

7. S : Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Yunus;  9 :

                      
    

J : Lagu Shoba

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟الوطنيةالقرآنيةاملسابقةهذهىفالقرآنتفسريمبسابقةاملرادما

J :

تتفسريمسابقةهي االندونيسيةاوالعربيةللغةاملعنياجلزءمنالقرآنيةاآل
.الكرميالقرآنمناألجزاء املعينةحفظوجوبمعأو اإلجنليزية 

9. S : Please read the verse of holy Qur'an which means:We have indecd created man in the
best of moulds.

J :

ْنَساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ  َخَلْقَنا اْإلِ
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?

                             
           

J : Ketika Ash-habul Kahfi bangun mereka saling bertanya di antara mereka sendiri:
sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada
(disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih
mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Coba suruh salah seorang pergi
ke kota membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan
yang lebih baik, Kemudian hendaklah ia membawa makanan itu, dan hendaklah ia
berhati-hati  janganlah sekali-kali menceritakan kepada seorangpun.

11. S : Berapa gram batas pemilikan emas yang wajib dibayar zakatnya?
J : 93 gram
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12. S : Sebutkan apa sajakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun
pertama Hijriyah di Madinah?

J : Mendirikan Masjid Nabawi, mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi
Madinah dan mengadakan panggilan sholat dengan adzan.

13. S : MK mempunyai 9 orang Hakim Konstitusi  yang ditetapkan oleh Presiden ,
pengajuannya adalah masing masing 3 orang dari Presiden, 3 orang dari
Mahkamah Agung MA dan tiga orang lagi dari……

J : Dari DPR

14. S : Kita diajarkan untuk menyayangi sesama, bahkan terhadap binatang. Dalam suatu
hadits Rasulullah menyatakan seorang wanita yang masuk neraka lantaran dia
menyiksa seekor kucing. Coba bacakan hadits tersebut.

J :

َهاِهرَّةٍ ِيف النَّارَ اْمَرأَةٌ َدَخَلتْ  َخَشاشِ ِمنْ َُْكلُ َتَدْعَهاَوملَْ ُتْطِعْمَهافـََلمْ رََبطَتـْ
ومسلمالبخارىرواه–اْألَْرضِ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 16
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Salah satu keterbatasan eksistensial manusia adalah ketidaktahuannya akan apa
yang terjadi pada dirinya sesaat kemudian. Itulah sebabnya al Qur’an mengajari kita
untuk tidak mengatakan pasti akan melakukan sesuatu esok hari, kecuali dengan
menyertakan atas izin Allah. Coba bacakan ayat al Qur’an yang menyatakan hal
tersebut!

J : QS. Al-Kahfi : 24

               
             

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

               …………….

J :

                        
                           

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-An’am : 34)

                    
              

J : Dan Sesungguhnya Telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi
mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap
mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. tak ada seorangpun yang
dapat merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. dan Sesungguhnya Telah datang
kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.

4. S : Siapa saja dari Qurra’ Sab’ah yang membaca silah ha dhamir pada kalimat ھ  د فی ویجل
مھانا dalam surat al-Furqan ayat 69?

J : Ibn Katsir dan Hafsh dari ‘Ashim.

5. S : Fungsi pembayaran shadaqah atau Zakat adalah untuk membersihkan dan
mensucikan pelakunya dari semua dosa dan kesalahannya atau membebaskan dari
segala macam penyakit jiwa, seperti penyakit kikir, cinta kepada harta yang
berlebihan. Sebutkanlah ayat yang menyetakan hal tersebut !

J :

                    
  ) : 103التوبة (
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6. S : Melihat kondisi Nabi Muhammad SAW setelah menerima Wahyu pertama, Rasul
diajak Khadijah menemui anak pamannya. Siapakah dia dan apa yang
diberitahukannya kepada Nabi?

J : Waraqah bin Naufal. Ia memberitahukan bahwa yang datang kepada Nabi adalah
Namus atau Malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa.

7. S : Sebutkan apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Yunus:9 :

                       
    

J : Lagu Shoba

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟أميةبىنخلفاءاولمن

J :

سفيانأىببنمعاوية

9. S : Translate this sentences into Arabic of Quran : “And as for him who feared his
lord’s presence and restrained the soul from the low desires, then surely the garden
will be the Abode’.

J :

               
)41-40النازعات : (

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

                  
J : Kisah dua orang pemilik kebun, salah satunya angkuh dan kafir merasa bahwa yang

dimiliki adalah hasil dirinya sendiri. Maka dia memasuki kebunnya sedang dia
zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira kebun Ini tidak akan binasa
selama-lamanya,

11. S : Miqat zamani haji diterangkan dalam firman Allah :

)198: البقرة(معلوماتاشهراحلج
Sebutkan bulan-bulan dimaksud!

J : Syawal, Dzulqaidah, Dzulhijjah

12. S : Sebutkan berapa kali peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, dan
berapa kali yang tidak diikuti beliau!

J : 27 kali peperangan yang diikuti Beliau, dan 47 kali peperangan yang tidak diikuti
Beliau.
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13. S : Implikasi terhadap perubahaan amandemen UUD 1945, berdampak kepada
kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagai Lembaga tertinggi negara,
pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat , dengan adanya
amandemen tersebut maka kedudukan MPR sekarang  setara dengan…..

J : Presiden, DPR, DPD. MA dan MK

14. S : Hubungan antar sesama mukmin terjalin sangat kuat, satu dengan yang lain saling
memperkokoh. Bacakan hadits dimaksud.

J :

رواه–هِ عِ ابِ صَ أَ ْنيَ بَـ كَ بَّ شَ ُمثَّ –اضً عْ بَـ هُ ضُ عْ بَـ ـدُّ شُ يَ انِ يَ نْـ بُـ الْ كَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ نُ مِ ـؤْ املُـ 
الرتمذىوومسلمالبخارى
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 17
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Kita dituntut mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan
pribadi dan golongan. Dalam sejarah umat Islam, sikap mengutamakan kepentingan
bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan telah dipraktekkan oleh kaum
Anshor terhadap kaum Muhajirin, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-
Hasyr.Coba bacakan ayat dimaksud.

J :

                     
                    

        ): 9الحشر(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

        …………….

J :

                            
                  


3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-An’am : 57)

                      
          

J : Katakanlah: "Sesungguhnya Aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari
Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu
minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak
Allah. dia menerangkan yang Sebenarnya dan dia pemberi Keputusan yang paling
baik".

4. S : Siapa dari Qurra’ Sab’ah yang membaca kasrah huruf hamzah dan mim pada
kalimah امھاتكم  dalam ayat :

وهللا اخرجكم من بطون امهاتكم ال تعلمون شيئا 
J : Imam Hamzah

5. S : Islam menetapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban seorang istri, sementara
suami mempunyai hak tanggungjawab satu derajat lebih tinggi. Manakah ayat yang
berkenaan dengan hal tersebut !
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J :

حكيمعزيزوهللا, درجةعليهنّ وللّرجالملعروفعليهنّ الذىمثلوهلنّ 
)٢٢٨:البقرة(

6. S : Sebutkan empat nama lain dari al Qur’an!
J : al-Kitab, al-Furqan, adz-Dzikr, al-Mubin, at-Tamzil

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

                       
    

J : Lagu Bayyati

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
إليهأوحىمىتو مصالنىبولدمىت

J :

األربعنيسنىفإليهأوحىوالفيلعاممصالنىبولد

9. S : Mention the hadits means : “If it were not hard upon my Ummah, I Would enjoin
them to brush (their teeth) with every prayer”.

J :

ةٍ الَ صَ لِّ كُ عَ مَ اكِ وَ لسِّ ِ مْ هُ تُـ رْ مَ َألَ ِىت مَّ أُ ىلَ عَ قَّ شُ أَ نْ أَ الَ وْ لَ 
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?

                           
          

J : Kisah Nabi Musa sewaktu mencari guru, dia pergi bersama muridnya. Murid Nabi
Musa as menjawab pertanyaan Musa: "Tatkala kita mecari tempat berlindung di
batu tadi, sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah
yang melupakan Aku untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu
mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali".

11. S : Salah satu wajib haji adalah melontar jumrah. Kapan tanggal dan bulan
pelaksanaan melontar jumrah itu wajib dilaksanakan?

J : tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

12. S : Apa faktor terpenting penyebab kekalahan pasukan Islam dalam perang Uhud?
J : Karena tidak mentaati perintah Nabi.
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13. S : Sekarang pada Lembaga DPR ada berapa Komisi?
J : Ada 11 Komisi

14. S : Kita diajarkan untuk berbakti kepada bapak-ibu. Di antara keduanya ibu
menduduki tempat yang lebih utama, sebagaimana dinyatakan dalam satu hadits.
Bacakan hadits tersebut.

J :

؟ِىت ابَ حَ صَ يَّ لَ عَ قُّ حَ أَ نْ مَ هللالَ وْ سُ رَ َ : الَ قَ فَـ مصهللاِ لِ وْ سُ رَ َىل إِ لٌ جُ رَ اءَ جَـ 
؟نْ مَ ُمثَّ الَ قَ -كَ مُّ أُ : قال؟منمثقال-كَ مُّ أُ : قال؟نْ مَ ُمثَّ الَ قَ -كَ مُّ أُ : الَ قَ 

ومسلمالبخارىرواه–كَ وْ بُـ أَ : قال
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 18
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Dalam surat An-Nisa:101,Allah nyatakan bahwa bila kita bepergian di muka bumi,
maka tidaklah mengapa  men-qashar  sembahyang, jika kita takut diserang orang-
orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi
kita.Bacakan ayat dimaksud!

J :

َوِإَذا َضَربـُْتْم ِيف اْألَْرِض فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمَن الصََّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن 
يـَْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُوا َلُكْم َعُدوا ُمِبيًنا 

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

        ………………

J :

                          
            

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-An’am : 63)

                        
      

J : Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan
di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang
Lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari
(bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur".

4. S : Apakah yang dimaksud dengan Syiddah (شدة)
J : Membunyikan huruf dengan suara tertahan/terhenti.

5. S : Sesungguhnya inti keberagamaan seorang muslim (umat Nabi Muhammad SAW)
yakni mengimani adanya Allah dan keesaannya, tidak beribadah kecuali kepada-
Nya dan tidak menyekutukan sesuatupun dengnan-Nya sama dengan inti
keberagamaan para ahli kitab yang terdahulu sebelum Nabi SAW. Coba sebutkan
ayat yang mengungkapkan kesamaan tersebut !

J :

                          
                     

     ) :64ال عمران(
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6. S : Sebutkan sedikitnya empat macam dari sifat-sifat al Qur’an !
J : an-Nur, al-Huda, asy-Syifa, ar-Rahmah, al-Man’izhah, al-Mubin, al-Mubarak, al-

Busyra, al-Aziz, l Basyir, al-Majid

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

               
J : Lagu Sika

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟إليهانزلتومنمعرفتهاعليناجيبالىتالسماويةالكتبهيما

J :

داودإىلوالزبورموسىإىلوالتوراةعيسىإىلواالجنيلمصدمحمإىلأنزلالقرآن

9. S : Tell us the ayat speakes the the Quran is preserved in it’s original form !
J :

حلافظونلهواالذكرنزلناحننا
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?

                    
J : Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidhir, setelah beberapa kali Musa tak sanggup

meenuhi janji, dia berkata: "Jika Aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah
(kali) ini, Maka janganlah kamu memperbolehkan Aku menyertaimu,
Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan maaf padaku".

11. S : Jelaskan dam yang harus dibayar oleh jamaah haji yang melaksanakan haji dan
umrah secara tamattu’ dan qiran, jika tidak mampu menyembelih seekor kambing?

J : berpuasa 10 hari, tigas hari pada waktu ihram, sebelum tanggal 10 Dzulhijjah dan
tujuh hari setelah pulang.

12. S : Pada tahun ke 10 Hijriyah, Rasulullah melakukan ibadah haji bersama 90.000
sahabat, pada saat itu Rasulullah berpanitan kepada kaum Muslimin karena tidak
akan berhaji lagi setelah itu.Apakah nama haji tersebut?

J : Haji Wada

13. S : Di DPR Komisi berapa yang membidangi masalah Agama?
J : Komosi 8
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14. S : Silaturrahim yang dianjurkan dalam agama, dalam suatu hadits dinyatakan
mempunyai hikmah melapangkan rizki dan memanjangkan umur. Bacakan hadits
tersebut.

J :

رواه–هُ ــمَ حِ رَ لْ صِ يَ لْ فَـ هِ رِ ثَ أَ ِىف هُ لَ أَ سَ نْ يُـ نْ أَ وَ هِ قِ زْ رِ ِىف هُ لَ طَ سَ بْ يُـ نْ أَ بَّ حَ أَ نْ مَ 
ومسـلمالبخارى
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 19
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Faktor utama yang menyebabkan kehancuran umat terdahulu adalah tidak adanya
saling koreksi atas kemunkaran yang mereka lakukan. Karenanya al-
Qur’an memerintahkan kita untuk mendirikan sebuah “ummah” yang terorganisir
untuk melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar.Bacakan ayat yang
memerintahkan hal tersebut!

J :

                             
     ): 104ال عمران(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

           ………………

J :

                        
                    

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa Indonesia (al-
An’am : 96)

                           


J : Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan
(menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang
Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

4. S : Huruf ص (Shad) ز (Zay) dan س  (Sin) mempunyai sebutan atau laqab tersendiri.
Apa nama laqab huruf tersebut dan jelaskan pengertiannya.

J : Asaliyah atau Asliyah. Yaitu huruf yang keluar dari ujung lidah dengan papan urat
gigi atas (dari ujung lidah bagian depan).

5. S : Sebagai manifestasi dari keimanan dan keyakinan akan adanya Allah dan
keesaanNya, Allah melarang  semua manusia agar tidak memohon atau menyembah
apapun yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudharat selain Allah.
Sebutkanlah ayat yang mengungkapkan larangan tersebut !

J :

                
):106یونس(
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6. S : Surah apakah yang terakhir diturunkan, dan bacakan secara lengkap.
J : Surah an-Nashr : 1 – 3

                     
                 

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

                    
J : Lagu Jiharka

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟املفسرينبعضعندطالبأىبالرسولعمىفنزلتالىتالقرآنيةااليةما

J :

دىإنك يشاءمنيهدىهللاولكنأحببتمنال

9. S : Listen to this ayat !

الصابرينمنهللاشآءانتؤمرستجدوىنماافعلتبا
Who speak in this ayat ?

J : Ismail a.s.

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

                       
J : Kisah Iskandar Zulkarnayn yang melakukan ekspansi ke wilayah Timur, Saat dia

telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu
suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.

11. S : Jelaskan pengertian Ushul Fiqh menurut Jumhur Ulama!
J :

دلةاالمنحكاماالاستنباطايتوصلالىتالقواعد
Ushul Fiqh adalah kaidah-kaidah yang menghubungkan penggalian hokum dari
dalil-dalilnya.
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12. S : Sepeninggal Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriyah, kaum Muslimin mengangkat
Abu Bakar sebagai Khalifah pengganti beliau. Dimanakah tempat pengangkatan
Abu Bakar sebagai Khalifah?

J : Di sebuah Balai Kota/Kubah bernama Saqifah Bani Saidah.

13. S : Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD  adalah kewenangan siapa?
J : Kewenangan Presiden

14. S : Di antara akhlaq mulia yang diajarkan Rasulullah adalah memuliakan tamu dan
berbuat baik kepada tetangga. Bacakan hadits dimaksud

J :

ِ يـُْؤِمنُ َكانَ َمنْ  َفُه ،فـَْلُيْكرِمْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ ِ ِ يـُْؤِمنُ َكانَ َوَمنْ َضيـْ َواْليَـْومِ ِ
ِ يـُْؤِمنُ َكانَ َوَمنْ َجارِِه ،ِإَىل فـَْلُيْحِسنْ اآلِخرِ  أَوْ َخْرياً فـَْليَـُقلْ ْاآلِخرِ َواْليَـْومِ ِ

ماجهبنواالشيخانأخرجه–لَِيْصُمتْ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 20
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Salah satu sikap dari hamba-hamba Allah yang dapat mendorong terciptanya
kedamaian sehingga mendapat pujian Allah adalah kerendahhatian, dan ketika
ditegur oleh orang-orang jahil mereka memberi salam.Bacakan ayat al-Qur’an yang
memberikan pujian kepada orang-orang seperti itu.

J :

                        
   ): 63الفرقان(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

        ……………

J :

                          
 

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia

                                
    

J : Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya
petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami Telah
menjelaskan tanda-tanda kebesaran (kami) kepada orang-orang yang Mengetahui.

4. S : Huruf ج (Jim) ش (Syin) dan ي  (Ya) mempunyai istilah sendiri dalam sebutan atau
laqab hurufnya. Apakah nama istilah tersebut dan jelaskan maksudnya.

J : Syazariyyah (جریة Maksudnya adalah huruf yang keluar di tengah lidah dengan .(ش
langit-langit.

5. S : Berakhlak mulia adalah salah satu inti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Saw.
Sebagai penganjur akhlak mulia, beliau telah dinyatakan Allah sebagai penyandang
akhlak mulia itu yang patut menjadi suri tauladan setiap orang yang beriman
kepada Allah dan akan datangnya hari akhir. Sebutkan dua ayat yang menjelaskan
hal tersebut !
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J :

       ):4القلم(

                           
)21:االحزاب(

6. S : Dari segi panjang pendeknya, surah-surah dalam al Qur’an terbagi 4 bagian,
sebutkan!

J : al-Sab’u al-Thiwal, al-Mi’un, al-Matsani, al-Mufashshal.

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

                       
J : Lagu Rash

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
العربيةإىلتىماترجم

Khalid bin Walid menjadi salah seorang pemimpin Quraisy saat berusia 20 tahun.

J :

عمرهمنالعشرينىفوهوقريشقوادمنالوليدبنخالدصار
9. S : Who are the destroyers in the story af Zulkarnain?

J : Yajuj and Majuj

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

                             
       

J : Kisah Maryam yang telah menyendiri dari kaumnya, kemudian Allah mengutus
malaikat Jibril kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk)
manusia yang sempurna. Maryam berkata: "Sesungguhnya Aku berlindung dari
padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa".

11. S : Sebutkan tiga macam sunah puasa dan 3 macam puasa sunah!
J : Sunah Puasa

1. Makan sahur
2. Menyegerakan berbuka
3. Berdo’a ketika berbuka
4. Berbuka dengan yang manis
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Puasa Sunah
1. Puasa hari senin dan kamis
2. Puasa hari Arafah
3. Puasa Asyura
4. Puasa enam hari pada bulan Syawal.

12. S : Saat Abu Bakar berkuasa, ia menghadapi perlawanan dan pembangkangan.
Persoalan tersebut diselesaikan melalui apa yang disebut Perang Riddah. Apa yang
dimaksud Perang Riddah?

J : Perang melawan kemurtadan.

13. S : Lembaga atau Badan apa yang menetapkan APBN?
J : Lembaga DPR bersama Presiden

14. S : Hubungan kasih sayang antara sesama mukmin diumpamakan oleh Rasulullah
seperti satu tubuh, bila satu anggota sakit maka seluruhnya ikut merasakan.
Bacakan hadits dimaksud.

J :

ِهـمْ وَ تـََوادِِّهمْ ِىف الـُمْؤِمِنيـْنَ تـََرى ِمْنهُ ْشَتَكىِاَذااجلََْسدِ َكَمَثلِ تـََعاطُِفِهمْ وَ تـََرامحُِ
مسلموالبخارىأخرجه–اْحلَُمىوَ ِلسََّهرِ اجلََْسدِ َسـائِرُ َلهُ َتَداَعىُعْضوٌ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 21
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Kita harus pandai bersyukur ataas segala nikmat yang diberikan Allah melalui
keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh Negara kita. Kita harus pandai-
pandai memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan untuk kemakmuran
rakyat. Kita dilarang kufur terhadap nikmat Allah. Hal ini pernah diperingatkan
Allah dalam al-Qur’an tentang negeri yang telah mencapai keberhasilan dalam
pembangunan, aman dan tentram, tetapi kemudian rakyatnya ingkar kepada Allah,
lalu Allah menimpakan kelaparan dan ketakutan.Bacakan ayat al-Qur’an yang
menyatakan hal tersebut!

J :

                      
                      

)112النحل :(

5. S : Sempurnakan ayat berikut :

            …………….

J :

                         
      

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-An’am : 100)

                            
   

J : Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal
Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong (dengan
mengatakan): "Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan", tanpa
(berdasar) ilmu pengetahuan. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang
mereka berikan.

4. S : Dalam sifat-sifat huruf terdapat sifat al-Hams atau Mahmus, jelaskan
pengertiannya!

J : Membunyikan huruf dengan berdesis, bernafas dan berhembus.

5. S : Allah Maha Esa, maka mutlak pengetahuan-Nya , ia mengetahui apapun yang ada di
daratan dan di lautan, bahkan sehelai  daun yang gugur Ia mengetahuinya. Sebutkan
ayat yan menegaskan hal tersebut !
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J :

                          
                   
:59(االنعام(

6. S : Jelaskan apa yang dimaksud dengan al-Mi’un?
J : Surah-surah al Qur’an yang ayat-ayatnya terdiri dari seratus ayat atau lebih.

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

                   
J : Lagu Nahawan

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟ندونيسياالقرآنتالوةمسابقةىفاستخدمناهاالىتمالقراءة

J :

حفصروايةعاصماإلمامقراءة
9. S : Listen to this ayat

 .................                      
         ..............)54: البقرة(

Who speak in this ayat ?
J : Musa a.s

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

                 
J : Setelah Ibrahim melihat bapaknya dan kaumnya menyembah berhala dan berdebat,

maka  Ibrahim berkata: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, Aku akan
memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik
kepadaku.

11. S : Sebutkan dua macam zakat hasil usaha kontemporer
J : 1. Zakat hasil usaha perkebunan/pertanian

2. Zakat hasil peternakan dan perikanan
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12. S : Pada tahun 35 H/655 M, Khalifah Utsman terbunuh akibat dari sebuah
pemberontakan orang-orang yang kecewa.Apa faktor-faktor yang menyebabkan
banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman?

J : kebijaksanaannya yang banyak mengangkat anggota kerabatnya dalam kedudukan
tinggi.

13. S : UU RI Nomor 20 Tahun 2003  adalah mengatur tentang.
J : Tentang Sistim Pendidikan Nasional

14. S : Islam sangat menganjurkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan
hidup, dengan mengajarkan kita menanam pepohonan yang buahnya bisa dinikmati
orang lain, binatang dan burung-burung yang bernilai ibadah shadaqoh. Sebutkan
haditsnya!.

J :

ِيَمةٌ أَوْ ِإْنَسانٌ أَوْ طَيـْرٌ ِمْنهُ فـََيْأُكلُ َزْرًعايـَْزرَعُ أَوْ َغْرًسايـَْغِرسُ ُمْسِلمٍ ِمنْ َما ِإالَّ َ
(رواه البخاري)َصَدَقةٌ بِهِ َلهُ َكانَ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 22
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Walaupun setiap agama mengkalaim kebenaran terhadap ajarannya masing-masing,
namun tampaknya tidak ada agama yang membenarkan mencaci pemeluk agama
lainnya, karena hal itu akan menjadi pemicu terjadinya persengketaan terhadap
antar pemeluk agama. Al-Qur’an mengajarkan agar kita tidak mencaci orang-orang
yang menyembah selain Allah karena mereka akan mencaci Allah dengan sikap
permusuhan dan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Bacakan ayat yang berkenaan
dengan hal tersebut.

J :

                       
                  ): 108االنغام(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

          …………..

J :

                   
           

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-A’raf : 32)

                  
                         

J : Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah
dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi
orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di
hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang
Mengetahui.

4. S : Apa yang dimaksud dengan al-Khoisyum?
J : Batang hidung

5. S : Sebagai makhluk sosial manusia telah diciptakan oleh Allah dengan berjenis-jenis
dan berkelompok-kelompok agar mereka saling mengenal dan berinteraksi.
Pergaulan diantara mereka harus dilandasi dengan akhlak yang mulia. Ukuran
mulia atau rendahnya akhlak sesorang itu menurut Allah adalah tinggi rendahnya
kualitas ketakwaan orang itu. Manakah ayat yang menegaskan hal itu ?
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J :

                            
  :13(الحجرات(

6. S : Nabi Muhammad menerima wahyu al Qur’an melalui perantaraan Jibril. Hal ini
dinyatakan dalam al Qur’an. Coba bacakan ayatnya!

J : QS. Asy-Syu’ara : 192 – 194

                     
   

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

                
J : Lagu Shoba

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟القرآنتالوةتطويرجممعأسسينةأىىف

J :

معاسس ميالديةوسبعنيوسبعوتسعمانةألفسنةا

9. S : Tell us the third ayat of Surah al-Lail !
J :

      
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?

                       
J : Kisah Nabi Musa as. Dia ditanya tentang apa yang dibawanya.  Berkata Musa: "Ini

adalah tongkatku, Aku bertelekan padanya, dan Aku pukul (daun) dengannya
untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya".

11. S : Berapakah nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan
J : 5 wasaq (930 liter)

12. S : Sebutkan dua nama negeri yang ditaklukan pada zaman Khalifah Umar r.a?
J : Negeri Syam dan Mesir.
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13. S : Jalur pendidikan yang tersruktur dan berjenjang, yang terddiri atas pendidikan
dasar,pendidikan menengah dan pendidikan Tinggi  disebut apa?

J : disebut Pendidikan Formal.

14. S : Ilmu adalah suatu nilai tambah yang harus selalu dicari oleh seorang mukmin,
minimal dia simpati terhadap ilmu. Hal tersebut terungkap dalam salah satu hadits
Rasulullah. Coba bacakan.

J :

البيهقيرواه–فـَتَـْهِلكُ َخاِمًساَتُكنْ َوالَ حمُِبااَوْ اُمْسَتِمعً اَوْ ُمتَـَعلًِّمااَوْ َعاِلًماُكنْ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 23
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Setiap orang, setiap suku atau setiasp bangsa
pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Karenanya sikap saling mencela termasuk
memberikan sebutan yang buruk merupakan perbuatan yang harus dihindari.
Bacakan ayat yang menegaskan hal tersebut!

J :

                      
                   
              ) 11الحجرات(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

          …………..

J :

                            
          

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia  (al-A’raf : 40)

                        
                    

J : Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan
diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu
langit[540] dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang
jarum[541]. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang
berbuat kejahatan.

4. S : Apa yang dimaksud dengan Tawassuth?
J : Membunyikan huruf antara suara tertahan dan terlepas (antara syiddah dan

Rakhawah/rikhwah)

5. S : Pengetahuan Allah sungguh sempurna yang sangat jauh bedanya dengan
pengetahuan manusia dan tak mungkin untuk membandingkannya sebagaimana
yang ditegaskan dalam surat Luqman:34 : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya
sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan
mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat
mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang
pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Bacakanlah ayat
dimaksud!
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J :

ََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلَغْيـَث َويـَْعلَـُم َمـا ِيف األْرَحـاِم َوَمـا تَـْدرِي نـَْفـٌس َمـاَذا  ِإنَّ ا
ََّ َعِليٌم َخِبريٌ  َِيِّ أَْرٍض َمتُوُت ِإنَّ ا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدرِي نـَْفٌس 

6. S : Perang apakah yang menyebabkan kaum muslimin bersegera mengumpulkan al-
Qur'an?

J : Perang yamamah

7. S : Dengarkan baik-baik apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut ini ?Q.S.Yunus:
58

                   
J : Lagu Sika

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
تنزلتسنةكم ؟تقريبااملدينةىفنزلتسنةوكم, تقريبامكةىفالقرآنيةاآل

J :

تنزلت سنواتعشراملدينةوىفتقريبانةعشرةثالثمكةىفالقرآنيةاآل
تقريبا

9. S : Tell us the third ayat of Surah al-Qadar !
J :

     
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?

                    
        

J : Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah  untuk mendatangi (Fir'aun).
Keduanya diperintah untuk berkata : "Sesungguhnya kami berdua adalah utusan
Tuhanmu, Maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah kamu
menyiksa mereka[921]. Sesungguhnya kami Telah datang kepadamu dengan
membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. dan keselamatan itu
dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

11. S : Coba anda bacakan ayat Al Qur’an yang menerangkan hikmah diwajibkannya zakat
J :

عليهماوصلوتزكيهمتطهرهمصدقةأمواهلمخذمن



69 Soal MFQ pada MTQN XXIII Bengkulu 2010

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

J : Rustum

13. S : Jalur Pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara
terstruktur dan berjenjang disebut apa?

J : Pendidikan Nonformal

14. S : Dalam kumpulan 40 hadits, Imam Nawawi memuainya dengan hadits tentang niyat
sebagai landasan bagi setiap amal. Coba bacakan hadits tersebut.

J :

َا لنِّيَّ اْألَْعَمالُ ِإمنَّ َااِت،ِ َوَرُسولِهِ هللاِ ِإَىل ِهْجَرتُهُ َكاَنتْ َفَمنْ نـََوى،َمااْمرِئٍ ِلُكلِّ َوِإمنَّ
بُـَهانَيادُ لِ ِهْجَرتُهُ َكاَنتْ َوَمنْ َوَرْسولِِه،هللاِ ِإَىل َفِهْجَرتُهُ  يـَْنِكُحَهااْمَرأَةٍ أَوِ ُيِصيـْ
عليهمتفق–ِإلَْيهِ َهاَجرَ َماِإَىل َفٍهُجَرتُهُ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 24
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Sesuai peran dan fungsinya masing-masing, laki-laki dan perempuan memiliki
kesempatan yang sama untuk melakukan amal saleh dan akan sama-sama
memperoleh kehidupan yang layak serta mendapatkan balasan terbaik dari
karyanya masing-masing. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut.

J :

                       
           ) 97النحل(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

             ………..

J :

                         
    

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-A’raf : 195)

                     
                 

J : Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau
mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau
mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang
dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah: "Panggillah berhala-berhalamu yang
kamu jadikan sekutu Allah, Kemudian lakukanlah tipu daya (untuk
mencelakakan)-ku. tanpa memberi tangguh (kepada-ku)".

4. S : Apa yang dimaksud dengan Syajriyah (شجریة)
J : Huruf-huruf yang keluar dari lidah bagian tengah.

5. S : Sebagai umat beragama kita harus bersikap tenggang rasa berjalan dengan tenang
menghindari dari mengintip orang lain dan mempergunjing satu sama lain.
Manakah ayat yang menegaskan hal tersebut ?

J :

                     
                       
   :12(الحجرات(
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6. S : Apa yang dimaksud dengan istilah Al-Sab’uth Thiwal?
J : Tujuh surah yang panjang-panjang, yaitu; al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa, al-Maidah,

al-An’am, al-A’raf, al-Anfal (atau dengan at-Taubah sekaligus)

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

                        
J : Lagu Bayyati

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟الوزارةىفمنصبهوماالوطىنالقرآنتالوةتطويرمعالعامالرئيسمن

J :

تمعلرعايةعاممديروهوعمررالدينصنالدكتورالربوفسور االسالمىا

9. S : Please mention the last ayat of Surah al-Ma’un !
J :

        
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?

                        
      

J : Musa marah kepada saudaranya, Harun. Harun menjawab' "Hai putera ibuku,
janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku; Sesungguhnya Aku
khawatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku): "Kamu Telah memecah antara
Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku".

11. S : Disamping rukun haji terdapat wajib haji. Apa yang dimaksud dengan wajib haji?
J : Sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tidak dikerjakan hajinya tetap

sah tapi harus diganti dengan membayar dam.

12. S : Apakah gelar yang pertama kali digunakan bagi kekhalifahan Umar bin Khatab?
J : Amirul Mukmin

13. S : Pendidikan keluarga dan lingkungan disebut Pendidikan  apa ?
J : Pendidikan Informal
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14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah mengingatkan kita agar mantap dalam bertindak,
jangan bertindak dalam keraguan. Karena kemantapan hati itu menenangkan dan keraguan
itu kebohongan. Coba bacakan hadits tersebut.

J :

رواه–ــةٌ بَ يْـ رَ بَ ذْ كِ الْ وَ ةٌ نَ يْـ نِ أْ مَ طُ قَ دْ الصِّ نَّ إِ فَ كَ بُ يْـ رِ يُ االَ مَ َىل اِ كَ بُ يْـ رِ يُ امَ عْ دَ 
الرتمذى



73 Soal MFQ pada MTQN XXIII Bengkulu 2010

MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 25
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai
ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala
dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa
menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan
Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.Demikian
firmanNya dalam surat Ali Imran :145.Bacakanlah ayat dimaksud!

J :

َها  نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنـْ ً ُمَؤجَّال َوَمْن يُرِْد ثـََواَب الدُّ َِّ ِكَتا ِِْذِن ا َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن َمتُوَت ِإال 
َها َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِينَ  َوَمْن يُرِْد ثـََواَب اآلِخَرِة نـُْؤتِِه ِمنـْ

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

            …………….

J :

                        
                     

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-A’raf : 172)

                   
                     

J : Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari
sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya
berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau
Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari
kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-
orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)",

4. S : Apa arti al-Inhirof menurut bahasa dan istilah?
J : Menurut bahasa; condong sedang menurut istilah adalah condongnya huruf dari

makhrojnya sendiri ke makhroj yang lain.

5. S : Kemukakan definisi akhlak menurut Ibn Maskawaih dalam kitabnya Tahdzib al-
Akhlaq wa Tathiirul A’raq?

J :

ةٍ يَ ؤْ رُ وَ رٍ كْ فِ ْريِ غَ نْ مِ ااهلَِ عَ فْـ اَ َىل اِ اهلََ ةٌ يَ اعِ دَ سِ فْ النَـ لُ حاَ 
Keadaan Jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-
perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan (sebelumnya)
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6. S : Apa pengertian ayat dalam al Qur’an ?
J : - Sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surah.

- Sejumlah kalam Allah yang mempunyai permulaan dan penghabisan yang
dihitung sebagai bagian dari surah.

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

                   


J : Lagu Nahawan

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
!فيهوالسوراالجزاءعددبني. كثريةسوروفيةاجزاءاىلالقرآنيقسم

J :

سورةعشرةوأربعمائةوفيهجزاءثالثونالقرآنىف

9. S : Please mention three classifications of Musabaqah Khat Al Qur’an !
J : 1. Naskah (Teks)

2. Hiasan Mushaf (Quranic illumination)
3. Dekorasi (Decoration)

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

               
J : Bahwa Adam saat berada di surga dijamin memperoleh kenikmatan dan terpenuhi

segala kebutuhan. Dia tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,
Dan  tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di
dalamnya".

11. S : Jelaskan perbedaan antara rukun haji dan wajib haji!
J : Rukun haji adalah pekerjaan-pekerjaan haji yang apabila tidak dikerjakan maka

ibadah hajinya tidak sah, dan harus diulang pada tahun berikutnya. Adapun wajib
haji adalah perbuatan-perbuatan haji yang wajib dikerjakan namun apabila tidak
dikerjakan hajinya tetap sah namun harus membayar dam.

12. S : Khalifah Utsman ra berjasa menulis beberapa mushaf Al Qur’an di bawah tim
penulis pimpinan Zaid bin Tsabit, dan membagikan mushaf-mushaf tersebut ke
beberapa daerah. Sebutkan 4 (empat) daerah/kota yang mendapat kiriman mushaf-
mushaf Utsman tersebut!

J : 1. Makkah
2. Madinah
3. Kufah
4. Basrah
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13. S : Upaya pembinaan yang ditujukan  kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6
tahun yg dilakukan melalui pemberian rangsangaan pendidikan  untuk membantu
pertumbuhan  dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki  pendidikan lebih lanjut  hal ini disebut pendidikan apa?

J : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)
14. S : Dalam salah satu hadits, Rasulullah menyuruh kita 3 hal prinsip : bertaqwa di manapun,

menghapus kejelekan dengan kebaikan dan bergaul dengan baik dengan semua orang. Coba
bacakan hadits dimaksud.

J :

َِّ اتَّقِ  ُثَماا رواه–َحَسنٍ ِخبُُلقٍ النَّاسَ َوَخاِلقِ َمتُْحَهااحلََْسَنةَ السَّيَِّئةَ َوأَْتِبعْ ُكْنتَ َحيـْ
الطرباىن



76 Soal MFQ pada MTQN XXIII Bengkulu 2010

MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 26
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Kita sebagai warga Negara dan bahkan semua penyelenggara Negara harus taat
kepada hokum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Negara mewajibkan untuk
menegakkan dan menjamin kepastian hokum. Rasa keberanian terhadap suatu
kelompok atau golongan yang biasanya mendorong ketidakadilan dan kesewenang-
wenangan wajib dihindari, hal ini tidak sesuai dengan sila kemanuasiaan yang adil
dan beradab dan bertolak belakang dengan azas Negara hukum..Coba bacakan ayat
al Qur’an yang mengisyaratkan hal tersebut?

J :

                        
                         

)8المائدة : (

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

           ………….

J :

                      
         

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-A’raf : 156)

                           
                         
       

J : Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia Ini dan di akhirat; Sesungguhnya
kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan
Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala
sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa,
yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami".

4. S : Apa hukum Ro’ sukun yang didahului oleh kasroh aridhoh?
J : Tafkhim Ro atau tebal
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5. S : Kemukakan definisi akhlak menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya
‘ulumuddin ?

J :

نْ مِ رُ يْـ سِ يَ وَ ةٍ لَ وْ هُ سُ بِ الٌ عَ فْـ اَ اهَ نْـ عَ رُ دُ صْ تَ بِ لْ القَ ِىف ةٌ خَ اسِ رَ ةٌ فَ صِ يَ هِ االخالق
ةٍ يَ ؤْ رُ وَ رٍ كْ فِ َىل اِ ةٍ اجَ حَ ريِْ غَ 

Segala sifat yang tertanam dalam hati, yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan
ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran sebagai pertimbangan;

6. S : Tertib atau urutan ayat-ayat al Qur’an bersifat Tanqifi. Apa yang dimaksud dengan
Tanqifi itu?

J : Sesuai yang ditetapkan Rasulullah, sebagaimana diberitahukan Jibril kepada Nabi
atas perintah Allah.

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

                       
J : Lagu Rast

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
تتلكعددفكم, تاآلمناالفالكرميالقرآنىف ؟اآل

J :

)آيةوثالثونوستومائتانآالفستة(٦٢٣٦القرآنىف

9. S : Please mention three pens or three styles of calligraphy in Musabaqah Khath Al
Quran

J : 1. Naskhi 4. Diwani Jali 7. Riq’ah
2. Tsulus 5. Farisi
3. Diwani 6. Kufi

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

                
J : Nabi Ibrahim as. Setelah dia menghancurkan berhala kaumnya menjadi berkeping-

keping dia mengatakan kepada mereka kenapa menyembah sesuatu yang tak bisa
bicara, tak bisa mendengar dan melihat, maka kemudian kepala mereka jadi
tertunduk [maksudnya; mereka kembali membangkang setelah sadar] (lalu
berkata): "Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa berhala-
berhala itu tidak dapat berbicara."
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11. S : Selain di Mina, dimana dan kapan mabit wajib dilakukan oleh jamaah haji?
J : di Mudzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah.

12. S : Untuk menjaga Al Qur’an dari kesalahan membaca, Khalifah Ali bin Abi Thalib
memerintahkan kepada seorang tokoh bahasa Arab untuk dibuatkannya tanda baca
berupa titik bulat yang berfungsi sebagai harakat. Siapakan tokoh yang berjasa
membuat kodifikasi tanda baca tersebut?

J : Abul Aswal ad-Du’ali

13. S : Pendidikan nasional berdasarkan kepada apa ?
J : Berdasaarkan Pancasila dan UUD 1945.

14. S : Rasulullah mengingatkan kita bahwa bagaimanapun kita harus mencegah atas
kemukaran. Kalau bisa dengan kekuatan, kalau tidak dengan lisan dan kalau tidak
dengan hati. Coba bacakan hadits dimaksud.

J :

ُهُ َأنفَاْسَتطَاعَ ُمْنَكًرارََأىَمن ْهُ بَِيِدهِ يـَُغريِّ فَِإن, فَِبِلَسانِهِ َيْسَتِطعْ ملَْ فَِإن, بَِيِدهِ فـَْليُـَغريِّ
مســلمرواه–اِإلْميَانِ َأْضَعفُ َوَذِلكَ , فَِبَقْلِبهِ َيْسَتِطعْ ملَْ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 27
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Kita umat Islam harus memiliki kepedulian social atau kesalehan sosial yang tinggi,
maka kita dilarang untuk menumpuk-numpuk harta hanya untuk memenuhi
kepentingan diri sendiri tanpa dinafkahkan di jalan Allah. Memberi bantuan kepada
rakyat miskin dan orang-orang yang tidak mampu diperintahkan oleh al Qur’an
yang mengisyaratkan bahwa di dalam harta kita itu terdapat hak-hak orang tak
berpunya (tidak mampu). Coba bacakan ayat al Qur’an dimaksud.

J :

           ) : 19الذاریات(

                ) : 24المعارج - 25(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

        ……………. 
J :

                        
         

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (an-Nahl : 86)

                            
          

J : Dan apabila orang-orang yang mempersekutukan (Allah) melihat sekutu-sekutu
mereka, mereka berkata: "Ya Tuhan kami mereka inilah sekutu-sekutu kami yang
dahulu kami sembah selain dari Engkau". lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan
kepada mereka: "Sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang dusta".

4. S : Huruf-huruf yang dikumpulkan pada نقـص عسـلكم pada fawatihus suwar mempunyai
hokum. Apa nama hukumnya?

J : Mad Ladzim Harfi

5. S : Menyekutukan Allah dengan sesuatu, merupakan perbuatan dosa besar. Oleh
karena itu keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama wajib
memberikan pendidikan tauhid kepada anak-anaknya sebagaimana yang telah
dilakukan oleh nabi Ya’kub kepada anaknya yang dikisahkan dalam al-Qur’an. Coba
lafalkan ayat al-qur’an dimaksud.
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J :

                    
   ):123البقرة(

6. S : Sesuai dengan masa turunnya, surah-surah al Qur’an di kelompokan kepada surah
Makkiyah dan Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah?

J : Surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, walaupun turunnya
bukan di kota Mekkah.

7. S : Pahami baik-baik, apa nama standar lagu  yang akan dilantunkan berikut ini ? Q.S.
Fathir: 15

                 
J : Lagu Hijaz

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
االقسامهذهاذكر. اقساماربعةاىلالقرآنيةالسورتنقسموالقصرالطولحيثمن

J :

بقرةالطوالالسبع.  ١
)فأكثرايةمائةهلاالىتالسور(املؤون.٢
)آيةمائةمنأقلهلاالىتالسور(املثاىن. ٣
)القصريةالسور(املفصل.٤

9. S : Please mention three of Ghinail Quran !
J : 1. Bayati 5. Rast

2. Shaba 6. Jiharkah
3. Syika 7. Nahawand
4. Hijaz

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

                    
        

J : Kisah Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka
bahwa Allah tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), Maka ia berdoa
dalam keadaan yang sangat gelap [dalam perut ikan, di dalam laut dan di malam
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hari]: "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, Sesungguhnya
Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."

11. S : Apa saja yang termasuk rukun haji. Coba anda sebutkan!
J : 1. Ihram

2. Wukuf di Arafah
3. Thawaf (ifadhah)
4. Sa’i
5. Mencukur rambut
6. Tertib.

12. S : Siapakah penggagas kalender Islamyang menggunakan tahun hijriyah?
J : Umar Bin Khattab

13. S : Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yg
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya  potensi peserta didik  agaar menjadi maanusia yang beriman dan
bertaqwa kepadaa TYME, berakhlak mulia,sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri
dan menjadi warga negara yg demokraatis serta bertanggung jawa, pernyataan
tersebut adalah fungsi apa?

J : Fungsi Pendidikan

14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah menyatakan bahwa orang yang mendengar
sesuatu darinya kemudian  menyampaikan kepada orang lain akan memperoleh
cahaya yang berkilauan. Coba bacakan hadits tersebut!

J :

َُّ َنضَّرَ  ًئاِمنَّامسَِعَ اْمَرأً ا َعهُ َكَمافـَبَـلََّغهُ َشيـْ رواه–َساِمعٍ ِمنْ أَْوَعىُمبَـلِّغٍ فـَُربَّ مسَِ
أمحد
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 28
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Untuk meraih kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan kita wajib bekerja keras,
beramal saleh dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan fungsi dan tugas kita
masing-masing. Namun demikian Allah menjelaskan dalam al Qur’an bahwa
investasi akhirat berupa amal saleh bukanlah tumpukan harta dan anak keturunan.
Coba bacakan ayat al Qur’an yang menunjukkan hal dimaksud!

J :

                           
) : 46الكھف(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

            ……………….

J :

                        
                  

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Ibrahim : 31)

                        
      

J : Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang Telah beriman: "Hendaklah mereka
mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang kami berikan kepada
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat)
yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan

4. S : Kalimat كهـيعص huruf ‘Ain pada kalimat tersebut boleh dibaca dengan dua cara,
yaitu dengan 4 harakat atau 6 harakat. Manakah yang lebih afdhal diantara
keduanya?

J : dengan 6 harakat lebih afdhal.

5. S : Pada dasarnya adat - istiadat itu merupakan sumber akhlak yang bersumber dari
pengalaman manusia. Dalam ajaran Islam, adat istiadat menjadi dasar bagi akhlak
jika tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits. Hal ini didasarkan pada sabda
Rasulullah SAW. Coba sebutkan haditsnya!

J :

حسنهللاعندفهوحسنااملسلمونماراى
6. S : Apa yang dimaksud dengan surah-surah Madaniyah?

J : Surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah, meskipun turunnya di Mekkah.
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7. S : Dengarkan baik-baik, apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut ini ? Q.S. Al-
Furqan: 61

                     
J : Lagu Sika

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟املستعمرينأيدىمنإندونيسيااستقاللأعلنمىت

J :

للميالدواربعنيومخسةئةتسعماوالفعامأغسطسمنعشرالسابعاليومىف

9. S : Where was the Bayt Al Quran and Museum Istiqlal located
J : Taman Mini Indonesia Indah

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

            
J : Nabi Nuh as. Kaumnya yang ingkar menuduhnya sebagai orang gila.

11. S : Sebutkan satu prinsip jual beli yang disebutkan dalam firman Allah SWT surat An-
Nisa ayat 29!

J : Suka sama suka (suka rela).

12. S : Sebutkan beberapa peperangan saat Ali ra menjadi khalifah?
J : Perang Siffin, Perang Unta dan perang Nahrawan.

13. S : Amanat Undang Undang memerintahkan agar dana Pendidikan dari APBN
dialokasikan sebesar  berapa persen

J : 20% (Dua puluh persen)

14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah menyatakan bahwa kebaikan itu adalah budi pekerti
yang baik. Sedangkan kejahatan adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati dan tak mau
diketahui oleh orang lain. Bacakan hadits dimaksud.

J :

رواه–النَّاسُ َعَلْيهِ َيطَِّلعَ َأنْ وََكرِْهتَ َصْدرِكَ ِيف َحاكَ َماَواِإلمثُْ ،اْخلُُلقِ ُحْسنُ اْلِربُّ 
مــسلم
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 29
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Faktor yang menentukan kemajuan dan keberhasilan adalah sumber daya manusia
yang berkualitas. Untuk meningkatkan SDM yang berkualitas tersebut kita wajib
bekerja keras terutama dalam bidang pendidikan untuk melahirkan generasi
penerus yang berkualitas. Allah menyatakan dalam al Qur’an agar kita tidak
meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik maupun mental intelektual
dan spiritual. Bacakan ayat al Qur’an yang menekankan hal tersebut.

J :

                        
    ) : 9النساء(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

           ……………..

J :

                      
                    

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (ar-Ra’d : 3)

                     
                

J : Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung
dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan
berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
memikirkan.

4. S : Berapa harakatkah istilah qasr untuk hukum membaca Mad?
J : 2 (dua) harakat

5. S : Berbuat adil merupakan akhlak Islam yang harus dimiliki oleh setiap orang mu’min.
Oleh karena itu Allah Swt menyuruh kita supaya selalu menegakan keadilan. Salah
satu ayat yang melaksanakan hal tersebut adalah ayat yang sering dibaca oleh setiap
khatib dalam khutbah Jum’at. Coba lafalkan ayat tersebut dengan lengkap !
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J :

                         
         ):90النحل(

6. S : Apa yang dimaksud dengan Tawqifi surat dan ayat?
J : Penentuan batas dan susunan ayat serta surat yang ketentuannya ditetapkan dan

diajarkan Rasulullah sendiri.

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

                   
J : Lagu Shoba

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟ذلكىفبهاكتاسموماالفقهاصولعلمدونمناولمن

J :

ةالرسالبهاوكتالشافعىاالمام

9. S : When and where was the second National of MTQ held?
J : 1969 in Bandung / West Java

10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat-ayat berikut dan apa kisah yang
terkandung di dalamnya?

                             
      

J : Kaum ‘Ad, yang mengingkari da’wah Nabi Hud, mereka mengandalkan kekuasaan
dan kemewahan hidup

11. S : Sebutkan binatang yang dapat dijadikan untuk berkurban!

J : 1. Domba
2. Kambing
3. Sapi atau kerbau
4. Unta

12. S : Pada tahun 830 M Bani Abbas mendirikan sebuah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang
sekaligus jadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani ke bahasa Arab. Apa nama
lembaga tersebut dan di masa pemerintahan siapa didirikan?
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J : Baitul Hikmah, didirikan pada masa pemerintahan al-Makmun.

.
13. S : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007  menjelaskan

tentang apa?
J : Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

14. S : Hanya ada 3 amal manusia yang tidak akan putus pahalanya. Sebutkan  haditsnya!
J :

اوبهينتفععلماوجاريةصدقة: ثالثمناالعملهانقطعآدمابنماتاذا
لهيدعوصاحلولد
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 30
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Membuat kerusuhan dan kerusakan yang mengganggu dan menghancurkan
bangunan dan fasilitas umum wajib dihindari oleh setiap warga Negara yang taat
beragama, bahkan kita wajib memelihara dan memperbaiki kerusakan-kerusakan
yang terjadi bukan malah menambah kerusakan. Bacakan ayat al Qur’an yang
mengandung pengertian tersebut.

J :

                        
     ) : 56ااالعراف(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

      .............

J :

                       
               

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Yunus : 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 : Menurut qira’at Asyim Riwayat Hafs, apabila berwaqaf pada hamzah mutaharrifah
didahului huruf Mad, berapa harakatkah afdhalnya? Contoh :من السماء 

J : 6 (enam) harakat

5. S : Diantara akhlak Islam yang harus dimiliki setiap muslim adalah menepati janji. Oleh
karena itu Allah menyuruh kita supaya menepati perjanjian dengan Allah dan
melarang membatalkan atau melanggarnya. Dalam al-Qur’an orang yang suka
melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang
diperintahkan Allah untuk menghubungkannya serta membuat kerusakan dimuka
bumi adalah orang fasik. Coba lafalkan ayat dimaksud.

J :
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             )27:البقرة(

6. S : Dalam perang apakah para sahabat penghafal al Qur’an banyak yang gugur?
J : Perang Yamamah

7. S : Pahami baik-baik, apa nama standar lagu  yang akan dilantunkan berikut ini ? Q.S.
Al-Shaff: 10

                 
J : Lagu Rast

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟القرآنخطمسابقةىفتستخذمالىتالعربيةاخلطوطانواعاذكر

J :

والديواىنوالفارسىوالرقعىوالكوىفالثلثىوالنسخى

9. S : Please translate this ayat into English !

    ) : 2الفلق(

J : “From the evil of what He has created”.

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

                     
             

J : Kaum Tsamud, yang mengingkari da’wah Nabi Sholeh, mereka mengandalkan
budaya mereka menikmati kehidupan dengan kemewahan.

11. S : Sebutkan istilah dalam fiqh Islam yang artinya boleh memilih antara meneruskan
atau membatalkan jual beli yang sudah diakadkan!

J : Khiyar

12. S : al-Makmun  memindahkan pusat pemerintahan Abbasiyah ke Baghdad. Dimanakan
pusat pemerintahan Abbasiyah yang pertama dan kapan dipindahkan ke Baghdad?

J : Di Hasyimiyah dan dipindahkan ke Baghdad pada tahun 762M.
.
13. S : Membentuk manusia Indonesia yg beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa serta berakhlaq mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan
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hubungan inter dan antar umat beragama, kalimat ini adalah  pernyataan apa dalam
hal pendidikan?

J : Fungsi Pendidikan Agama
.

14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah menyuruh kita untuk mengingat mati yan beliau
katakana sebagai pencabut kelezatan. Bacakan hadits tersebut

J :

وابنوالنسائالرتمذىرواه-اْلَمْوتَ يـَْعِين اللَّذَّاتِ َهاِذمِ ِذْكرَ َأْكِثُروا
ماجه
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 31
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia selalu berharap ingin
mendapatkan harta seperti yang dimiliki Qarun. Tetapi orang-orang yang diberi
pengetahuan oleh Allah justru sebaliknya, memandang harta Qarun itu sebagai
suatu ujian, yang mereka harapkan adalah pahala dari Allah di akhirat. Bacakan ayat
al Qur’an mengenai hal yang dimaksud!

J :

                       
                    
             ) : 79القصص - 80(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

          …………………..

J :

                       
                

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (ar-Ra’d : 3)

                  
               

J : Katakanlah: "Hai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku,
Maka (ketahuilah) Aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi
Aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu dan Aku Telah diperintah
supaya termasuk orang-orang yang beriman"

4. S : Huruf apakah yang keluar dari Aqshallisan?
J : Huruf ق (Qof) dan ك   (kaf)

5. S : Dalam ajaran Islam ada adat-istiadat yang shohihah (al-adatu al-Shahihah) dan ada
adat fasidah (al-Adat al- fasiidah). Jelaskan serta berikan contohnya masing-masing
!.

J : Adat Shahihah yaitu seperti dalam upaya mempererat tali silaturrahmi dan
persahabatan contohnya acara halal – bihalal. Sedangkan adat Fasidah yaitu
kebiasaan masyarakat apabila bertemu antara lawan jenis dalam suatu perayaan
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suka saling mencium pipi kanan pipi kiri, karena bertentangan dengan ajaran agama
Islam.

6. S : Dalam ayat berikut, kata Wahyu menunjukkan makna apa?
J : Makna ilham thabi’i / instink

7. S : Dengarkan baik-baik, apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini? Q.S. Al-
Taghaabun: 15

              
J : Lagu Bayyati

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
!الراشدينخللفاءاملعروفنيمصهللارسولخلفاءامساءاذكر

J :

اىبابنعلىوعفانابنعثمان, اخلطابابنعمر, الصديقبكرابو
طالب

9. S : Please translate this ayat into English !

         ) : 43البقرة(

J : “And keep up the prayer, and pay the poor rates (zakat)”.

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

                   
  

J : Kaum Nabi Luth yang mempunyai kebiasaan menyimpang, yakni homoseks.
Mereka diperingatkan oleh Nabi Luth .

11. S : Sebutkan kewajiban orang hidup terhadap orang mati!
J : 1. Memandikan

2. Mengkafani
3. Menshalatkan
4. Menguburkan

12. S : Dalam perang Salib yang berlangsung 6 atau 7 gelombang, muncul seorang
pahlawan Islam yang gagah berani dan terkenal, bahkan dikenang sampai sekarang.
Siapakah dia?
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J : Salahuddin al-Ayubi

13. S : Sesuai Peraturan Pemerintah PP No. 55 Tahun 2007  Penyelenggaraan Pendidikan
dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan AlQur’an, Diniyah
Taklimiyah atau bentuk lain yang sejenis, disebut Pendidikan apa?

J : Pendidikan Diniyah Nonformal

14. S : Rasulullah menyuruh kita untuk selalu membaca al-Qur’an karena nanti pada hari
kiyamat akan member syafa’at. Coba bacakan haditsnya!

J :

مســلمرواه- ألْصحاِبهِ َشِفيعاً القيامةِ يـَْومَْيتفِإنَّهُ الُقْرآنَ اقْـَرُؤا
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 32
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Sebagai warga Negara yang baik harus proaktif dan giat beramal saleh. Allah
mencela orang-orang yang bakhil atau kikir, harta mereka yang dibakhilkan itu
kelak akan dikalungkan di lehernya. Anda diminta membacakan ayat al Qur’an yang
berkenaan dengan hal dimaksud.

J :

                    
                         

)180عمران : ال(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

            ……………..

J :

                        
            

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Hud : 34)

                  
    

J : Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasehatku jika Aku hendak memberi nasehat
kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, dia adalah Tuhanmu, dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".

4. S : Darimanakah tempat makhraj huruf ت (TA) د (DAL) dan ط (THA).
J : Dari ujung lidah kerjasama dengan pangkal dua gigi seri bagian atas.

5. S : Diantara sifat-sifat orang munafik yang digambarkan oleh al-Qur’an adalah jika
berhadapan dengan orang mu’min, ucapannya mengenai kehidupan dunia sangat
menarik dan dipersaksikannya kepada Allah, tetapi jika ia jauh dari orang mu’min
nampaklah sifat aslinya, yaitu suka berbuat kerusakan dimuka bumi, coba
kemukakan ayat dimaksud !

J :
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     :205- 204(البقرة(

6. S : Nabi Muhammad Saw menerima wahyu Al Qur’an melalui perntaraan Jibril. Hal ini
dinyatakan dalam Al Qur’an. Bacakan ayatnya!

J :

                     
   

7. S : Pahami baik-baik, apa nama lagu  yang akan dilantunkan berikut ini ?
Q.S. Al-Insaan: 5

              
J : Lagu Hijaz

8. S :

!جيداامسع
!العربيةإىلتىماترجم

Para peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an tidak boleh pulang sebelum musabaqah
selesai.

J :

مىلإيرجعواأنمتسابقنيللالجيوز املسابقةانتهاءقبلبيو
9. S : When and where was the first National Competition of Tilawatil Quran (MTQN)

held ?
J : 1968 in Makassar / South Sulawesi

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

                 
J : Kaum Nabi Syu’eb yang mempunyai kebiasaan mengurangi timbangan dan

takaran. Mereka diperingatkan oleh Nabi Syu’eb :  Dan janganlah kamu merugikan
manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan
membuat kerusakan;

11. S : Sebutkan istilah dalam fiqh Islam yang dipergunakan untuk jenis riba yang terkait
dengan utang piutang!
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J : Riba qardhi

12. S : Dengan semangat perintah ”bakar semua kapal”, seorang komandan Islam berhasil
menaklukkan Spanyol melalui sebuah selat. Siapakah sang komandan tersebut, dan
selat apakah yang dilalui kapal-kapal tentaranya?

J : Thariq bin Ziyad di selat Gibraltar.
.

13. S : Apa isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2006 dan nomor 8 Tahun 2006?

J : Tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan
umat beragama, Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian
rumah ibadat.

14. S : Rasulullah bersabda bahwa beliau selalu diwasiyati oleh Jibril agar berbuat baik dengan
tetangga, sampai-sampai beliau mengira bahwa tetangga itu akan menjadi waris. Coba
bacakan hadits tersebut.

J :

ْجلَارِ يُوِصيِين ِجْربِيلُ َزالَ َما والبخارىرواه–"َسيُـَورِّثُهُ أَنَّهُ ظَنَـْنتُ َحىتَّ ِ
مسـلم
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN P. 33
SOAL PAKET BABAK PENYISIHAN

1. S : Kita jangan berkecil hati kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, malah
mereka lebih dzalim dari orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari
Tuhannya, lalu ia berpaling dan melupakan apa yang dikerjakan oleh kedua
tangannya. Allah meletakkan tutup atas hati mereka sehingga mereka tidak dapat
mendapat petunjuk selama-lamanya. Coba anda bacakan ayat dimaksud?

J :

                         
                          
) : 57الكھف(

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

           ……………

J :

                         
                

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Hud : 52)

                                
         

J : Dan (Dia berkata): "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu
bertobatlah kepada-Nya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu,
dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu
berpaling dengan berbuat dosa."

4. S : Apa yang dimaksud dengan Lisawiyyah (لسویة)
J : Huruf-huruf yang keluar dari gusi.

5. 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. Coba kemukakan
hadits yang berkenaan dengan hal ini!
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J :

ِهمْ تـََوادِِّهمْ ِيف اْلُمْؤِمِننيَ َمَثلُ  ِمْنهُ اْشَتَكىِإَذااجلََْسدِ َمَثلُ َوتـََعاطُِفِهمْ َوتـََرامحُِ
لسََّهرِ اجلََْسدِ َسائِرُ َلهُ َتَداَعىُعْضوٌ  )واملسلمالبخرى(َواْحلُمَّىِ

6. S : Apa yang dimaksud dengan Al-Matsani?
J : Surah-surah Al Qur’an yang jumlah ayatnya kurang dari seratus ayat.

7. S : Pahami baik-baik, apa nama lagu  yang akan dilantunkan berikut ini ?
Q.S. Al-Insaan: 9

                 
J : Lagu Jiharka

8. S :

جيداامسع
امصالنىبوصفهاسورةالقرآنىف هذهاسمفما. القرآنثلثمبنزلةأ

السورة؟
J :

سورة االخالص

9. S : Please mention the surah which means “Disbelievers”
J : al-Kafirun ( الكافرون )

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

                    
J : Nabi Sulaiman yang marah karena burung Hud-hud menghilang. Dia mengancam :

“Sungguh Aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-
benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan
yang terang".

11. S : Apa nama istilah dalam ilmu fiqh upaya membuka lahan baru berupa tanah yang
tidak bertuan menjadi tanah yang produktif.

J : Ihyaul mawat Al Ardh.

12. S : Sekitar tahun 1420 – 1437, di dunia Islam didirikan sebuah observatorium terbaik
dan termegah yang banyak digunakan para ilmuwan masa itu. Apa nama dan
dimana observatorium itu didirikan?

J : Observatorium Ulug Beg di Samarkand.
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13. S : Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam
rangka membangun,memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk
kerukunan dan kesejahteraan disebut apa?

J : Forum Kerukunan Umat Beragama  (FKUB)

14. S : Dalam salah satu haditsnya Rasulullah berpesan kepada kita bahwa orang yang pandai
adalah orang bias mengoreksi diri dan beramal untuk hari akhir, sedang orang yang
menuruti hawa nafsunya adalah orang yang lemah. Coba bacakan haditsnya.

J :

نـَْفَسهُ أتْـَبعَ َمنْ والَعاِجزُ ،املَوتِ بعدَ ِلَماَوَعِملَ ،نـَْفَسهُ َدانَ َمنْ الَكيِّسُ 
الرتمذىرواه–اَالَماِينَّ هللاِ َعَلىَوَمتىنَّ َهواَها
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 01
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

               
J : at-Taghabun : 15

2. S : Berapa lama As-habul Kahfi berada dalam gua?
J : 309 Tahun

3. 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

4. S : Di antara pakar Muslim yang berhasil memberikan bantahan yang cukup
meyakinkan terhadap tesis-tesis orientalis terutama dalam kajian ilmu Al-Qur’an
seperti William Muir, Ignaz Goldziher, Noldeke, Arthur Jeffery, Joseph Puin,
Andrew Rippin, Wansbrough, Patricia Crone, R.S. Humphreys, dll. adalah Prof.
Musthofa A’zhami. Coba sebutkan karya A’zhami yang memuat bantahan-bantahan
tersebut!

J : The History of Qur’anic Text, from Revelation to Codification.

5. S : Siapakah Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional sekarang?
J : Prof.Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

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

                        
J : Lagu Rast

7. S : Where was the last National Competition of  Tilawatil  Quran  (MTQN) held ?
J : Serang - Banten

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
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هذااسمما. مسلمسلطانإىلكاسرمبااحلكوميةاجلامعةاسمنسب
؟السلطان

J :

السلطان حسن الدين 

9. S : Ahli waris terdiri dari : Bapak, isteri, seorang anak laki-laki, dua orang anak
perempuan. Warisan berjumlah : Rp. 24.000.000,-. Jelaskan berapa rupiah bagian
masing-masing anak perempuan.

J : Rp. 4.250.000,-

10. S : Bacakan surah al-Kafirun dengan lagu Hijaz!
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 02
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                    
J : Saba’ : 36

2. S : Dalam suatu kisah dalam al-Qur’an, perkataan siapa yang terekam dalam ayat
berikut :

    
J : Namrudz (saat berdebat dengan Nabi Ibrahim)

3. 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.

4. S : Pasca berakhirnya perang dingin (sekitar tahun 1990-an) muncul wacana tentang
benturan peradaban (clash of civilization) yang dipetakan antara Barat dan Islam
(plus negara-negara Asia). Siapakah pakar yang pertama kali melontarkan gagasan
clash of civilization ini?

J : Samuel P. Huntington
5. S : Syarhil Qur’an adalah salah satu cabang yang dimusabaqahkan dalam MTQ

Nasional. Apakah yang dimaksud dengan Syarhil Qur’an?
J : Menguraikan isi/kandungan al Qur’an dalam bentuk ceramah.

6. S : Simak baik-baik, apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ? (Q.S. Ali
’Imran: 48)

                  
J : Lagu Nahawand

7. S : Mention this ayat please !
“We have, without doubt, sent down the message and We will assuredly Guard it
(from corruption)”.

J :

لهالذكرتزلناحننا حلافظونوا
8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
وأمسبأمنهامتقدمةمدناإلسالمبلقالعربيةاجلزيرةىفاششهرتقد

؟القرىأممبدينةاملرادما. القرى
J :
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مكة املكرمة  

9. S : Ahli waris terdiri dari suami, ibu, seorang saudara kandung dan seorang saudara
seibu. Berapa bagian suami jika harta peninggalannya seharga       Rp. 16.000.000,-

J : Bagian suami ½ = 3/6, ibu 1/6, sdr kandung ½ = 3/6, sdr seibu 1/6.
‘Aul 6 menjadi 8. Bagian suami 3/8 x Rp. 16.000.000,- = Rp.6.000.000,-

10. S : Bacakan surah al-Fiil dengan lagu Bayati.
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 03
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                   
J : Mukmin/Ghafir : 50

2. S : Siapakah khithab dari ayat berikut :

                
J : Nabi Ibrahim, as

3. 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. Anak perempuan dan cucu perempuan
B. 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.

4. S : Beberapa tahun yang lalu, seorang pakar matematika dan fisika Mesir menemukan cara
menghitung kecepatan cahaya berdasarkan beberapa ayat al-Qur’an, terutama QS. Yunus: 5,
al-Anbiya: 33, dan Al-Sajdah: 5. Hasil perhitungannya adalah: 299.792,4998 km/detik
(sangat dekat dengan hasil perhitungan US National Bereau of Standard C = 299.792,4601
km/detik dan British National Physical Labs C = 299.792,4598 km/detik). Siapakah pakar
Muslim asal Mesir itu?

J : Dr. Mansour Hassab Elnaby

5. S : Kapan dan dimana untuk pertama kali Qira’at al Qur’an dan Tafsir al Qur’an bahasa
Indonesia dimusabaqahkan?

J : Pada STQ Nasional XVI Tahun 2002 di Mataram NTB.

6. S : Simak baik-baik, apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al-
Nisa’: 82

                     
J : Lagu Jiharka

7. S : Please tell us the ayat meant :
“Turn then your face towards the sacred mosque”.

J :

            )144: البقرة(

8. S :
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!لعربيةأجبمثجيداامسع
وانصوأقدمناوثبتصرباعليناأفرغربنا: الدعاءهذاالبقرةسورةىف

الدعاء؟هذايدعومن.الكافرينالقومعلى
J :

جنود طالوت   

9. S : Ahli waris terdiri dari suami, saudari kandung, 2 saudara seibu dan nenek. Berapa
bagian nenek jika harta peninggalannya sebesar   Rp. 36.000.000,-

J : Bagian suami ½ = 3/6, sdr kandung ½ = 3/6, sdr seibu 1/3 = 2/6, dan nenek 1/6.
‘Aul 6 menjadi 9.

Bagian nenek 1/9 x Rp. 36.000.000,- = Rp. 4. 000.000,-

10. S : Bacakan surah at-Tin dengan lagu Ros Jawabul Jawab.
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 04
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                
  

J : Saba’ : 22
2. S : Perhatikan, doa siapa yang terekam dalam ayat berikut

                 
J : Ibrahim, as

3. 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

4. S : Survey terakhir (2005-2007) dari Gallup World Poll menunjukkan bahwa umat
Islam yang berada di wilayah Arab hanya 20% saja dari jumlah seluruh umat Islam
dunia. Terdapat banyak sekali negara di dunia ini yang mayoritas penduduknya
muslim. Berapa negarakah tepatnya?

J : 57 negara.

5. S : Sebutkan bidang apa saja yang dinilai dalam musabaqah Hifzhil Qur’an!
J : 1. Bidang Tahfizh

2. Bidang Tajwid

3. Bidang Fashahah dan adab

6. S : Pahami secara baik, apa nama standar lagu pada ayat yang dilantunkan berikut ini?
(Q.S. Al-Maidah: 9)

               
J : Lagu Sika

7. S : What is the name of surah means “The Glorious morning light”?
J : ad-Dhuha

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
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أالمالسوءألمارةالنفسإنىنفسأبرئوما: النىبقولالقرآنىفجاء
؟القائلالنىباسمما. رىبرحم

J :

السالمعليهيوسفهللانىب
9. S : Ahli waris terdiri dari istri, ayah, seorang anak permpuan, seorang saudara laki-laki

dan seorang paman. Harta peninggalan berjumlah Rp. 625.000.000,-berapakah
bagian anak perempuan?

J : Anak Perempuan mendapat ½ = Rp. 312.500.000,-

10. S : Bacakan surah al-Insyirah dengan lagu Shoba.
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 05
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                      
J : an-Nahl : 114

2. S : Siapakah khithab dari ayat berikut :

          
J : Nabi Nuh as

3. 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.

4. S : Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai
terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi,
dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan,
kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Demikian konsideran pertama dari UU yang secara khusus mengatur Perbankan
Syari’ah (sebelumnya terintegrasi dalam UU Perbankan No.7 Tahun 1992 dan No. 10
Tahun 1998). Nomor dan tahun berapakah UU yang secara khusus mengatur
Perbankan Syari’ah itu?

J : UU No. 21 Tahun 2008

5. S : LPTQ dibentuk oleh dua Departemen. Sebutkan kedua Departemen tersebut!
J : Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri.

6. S : Perhatikan baik-baik. Sebutkan apa nama tingkatan nada pada maqam  nahawand
yang dibacakan pada ayat berikut? Q.S. Al-A’raf: 196

               
J : Nada Jawab

7. S : Please mention the first pillars of Islam?
J : There is no other God but Allah and Muhammad is His Messanger.

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
فانفجرت, احلجربعصاكاضرب: ستنيآيةالبقرةسورةىفتعاىلهللامر
؟األمرهذايوجهمنىلإ. عيناعشرةاثنتامنه

J :
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السالمعليهموسىهللانىب
9. S : Ahli waris terdiri dari isteri, seorang saudara laki-laki seibu dan ibu serta paman.

Harta peninggalan berjumlah Rp.144.000.000,- berapakah bagian paman?
J : Paman mendapat Ashabah = Rp. 36.000.000,-

(istri = 1/4 , sdr. Laki-laki seibu = 1/6, ibu = 1/3)

10. S : Bacakan surah al-Maunh dengan lagu Rast.
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 06
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

          
J : as-Shaaffat : 50

2. S : Perhatikan, perkataan siapa yang direkam dalam ayat berikut :

                           
    

J : Habil (anak Nabi Adam as)

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

J : Rp. 15.000.000,-.

4. S : Di antara produk perundang-undangan yang mencerminkan terakomodasinya
aspirasi umat Islam Indonesia adalah UU mengenai pengelolaan zakat. Undang-
undang manakah yang mengatur hal itu?

J : UU No. 38 Tahun 1999

5. S : Sejalan dengan perkembangan MTQ, ada beberapa penambahan cabang yang
dimusabaqahkan. Apakah cabang baru yang dieksebisikan pada MTQ Nasional
XXII di Banten?

J : Musabaqah Menulis Isi Kandungan Al Qur’an (M2KQ).

6. S : Simak baik-baik, apa nama lagu yang akan diperdengarkan berikut ini ?(Q.S.
Ibrahim: 7)

                  
J : Lagu Hijaz

7. S : When and where was the second National of Tilawatil Qur’an (MTQN) held?
J : 1969 (nineteen sixty nine) in Bandung West Java.

8. S :

!عربيةلأجبمثجيداامسع
غريلبسملةمبدوءةالرسالةبكتابةلدعوةيقوماألنبياءمننىبهناك
؟النىبهذاهومن. مصدمحمنبينا
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J :

السالمعليهسليمانهللانىب
9. S : Ahli waris terdiri dari seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, harta

peninggalan Rp. 874.000.000,- berapakah bagian seorang anak perempuan?
J : Bagian seorang anak perempuan Rp. 216.000.000,-

10. S : Bacakan surah adh-Dhuha dengan lagu Nahawan.
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 07
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                
J : al-Furqan : 55

2. S : Perhatikan, perkataan siapa yang direkam dalam ayat berikut :

                  
J : Nabi Sulaiman as

3. 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)

4. S : Di antara produk perundang-undangan yang mencerminkan terakomodasinya
aspirasi umat Islam Indonesia adalah UU mengenai Wakaf. Undang-undang
manakah yang mengatur hal itu?

J : UU No. 41 Tahun 2004
5. S : Kapan cabang Syarhil Qur’an mulai dimusabaqahkan dalam MTQ?

J : Pada MTQ Nasional XV Tahun 1988 di Bandar Lampung.

6. S : Simak baik-baik, apa nama cabang  lagu pada maqam sika yang akan   dilantunkan
berikut ini ? (Q.S. Al-Hijr: 26)

               
J : Lagu Sika Turki

7. S : Please mention the second ayah of surah Asy-Syams!
J :

        
8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
فكذبوهوسقيهاهللاقةهللارسولهلمفقال: آيةالشمسسورةىف

؟هناهللابرسولمااملراد. فعقروها
J :

السالمعليهصاحلهللانىب
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9. S : Ahli waris terdiri dari istri, ibu, saudari kandung, saudari sebapak, dan saudari
seibu. Berapa bagian ibu jika harta peninggalannya sebesar Rp. 30 juta,-?

J : Bagian istri = ¼ = 3/12, ibu = 1/6 = 2/12, sdri kandung = ½ = 6/12, sdri seabapak = 1/6 =
2/12, dan sdri seibu = 1/6 = 2/12. ‘Aul 12 menjadi 15.
Bagian ibu = 2/15 x Rp. 30.000.000,- = Rp. 4 juta

10. S : Bacakan surah al-Fiil dengan lagu Rast
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 08
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

               
J : an-Naml : 74

2. S : Perhatikan, perkataan siapa yang direkam dalam ayat berikut :

                    
J : Pembesar-pembesar Balqis

3. S : Ahli waris terdiri dari ibu, bapak, seorang anak perempuan. Warisan berjumlah Rp.
30 juta. Berapakah rupiah bagian bapak?

J : Bagian bapak Rp. 10 juta
4. S : Bentuk perhatian tertinggi bangsa kita terhadap Hak Asasi Manusia adalah dengan

ditambahkannya Bab khusus tentang HAM ini kedalam UUD 1945 pada
amandemen kedua. Pada bab dan pasal mana kententuan tentang HAM ini
ditempatkan?

J : Bab XA Pasal 28A sampai 28J

5. S : Sebutkan golongan-golongan musabaqah tafsir al Qur’an dalam MTQ?
J : Golongan Bahasa Arab, Golongan Bahasa Indonesia dan Golongan Bahasa Inggris.

6. S : Dengarkan baik-baik, sebutkan nama cabang lagu pada maqam bayyati yang akan
dibacakan pada ayat berikut? Q.S. Al-Nahl: 98

                
J : Lagu Bayyati Syuri

7. S : Please translate the following ayat into English !

            ) : 2–1الكوثر(

J : “Surely (O Muhammad) We have given you abunden of good (Kautsar), therefore
to your lord turn in prayer and sacrifice”.

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
اشتهرواالذينالدعاةأيدىعلىجباوىاألوىلاإلسالميةالدعوةانتشرت

؟بشربونمنهمعاسمن.التسعةاءألولي
J :

ن عونونغ جاتى     سو
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9. S : Ahli waris terdiri dari ibu, suami, seorang anak laki-laki . Warisan berjumlah Rp.
36.000.000,- Berapa rupiah bagian seorang anak laki-laki-?

J : Seorang anak laki-laki Rp. 21.000.000

10. S : Bacakan surah an-Nashr dengan lagu Sika
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 09
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                     
   

J : Mukmin/Ghafir : 22

2. S : Perhatikan, siapa yang dimaksud dalam ayat berikut :

                                
      

J : Qarun

3. 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)

4. S : Pada bulan maret yang lalu, ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul
Ulama, telah melaksanakan muktamar di Makasar. Pada muktamar itu telah terpilih
ketua umum PBNU yang baru. Siapakah ketua umum PBNU yang baru itu?

J : KH. Said Agil Siradj

5. S : Siapakah sastrawan dari Sumatera Barat pengarang 30 Juz tafsir berbahasa
Indonesia, dan apa judul karangannya tersebut?

J : Hamka. Karangannya berjudul Tafsir al Azhar.

6. S : Simak baik-baik, apa nama cabang  lagu pada maqam hijaz yang akan   dibacakan
berikut ini? Q.S. Bani Israil: 24

                    
J : Lagu Hijaz Kar

7. S : Please translate this hadits into English !

مااستطعتممأدبتهفتعلمواهللابةدمأالقرآن
J : "The Quran is Allah’s university, so, learn as much as you can in this university”.

8. S :
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!لعربيةأجبمثجيداامسع
دىإنك: القصصسورةىفتعاىلقال يهدىهللاولكناحببتمنال
؟اآليةلكتىفاملخاطبمن. يشاءمن

J :

دمحم رسول هللا     

9. S : Saudara perempuan sebapak berhak mendapat seperenam bagian jika bersama-
sama dengan ..........
A. Seorang saudara perempuan seibu sebapak
B. Dua orang saudara perempuan seibu sebapak atau lebih.
C. Seorang saudara laki-laki seibu sebapak.
D. Saudara laki-laki sebapak.

J : A. Seorang sudara perempuan seibu sebapak.

10. S : Bacakan surah at-Takatsur dengan lagu Jiharkah Jawab
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 10
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

       
J : ad-Dahr/al-Insan : 25

2. S : Perhatikan, situasi apa yang direkam dalam ayat berikut :

                         
       

J : Perang Ahzab

3. S : Ahli waris terdiri dari seorang anak laki-laki, tiga orang anak perempuan, kakek
dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu. Warisan berjumlah Rp. 24.000.000,-
.Jelaskan berapa rupiah bagian anak laki-laki?

J : Bagian anak laki-laki Rp. 6.400.000,-

4. S : Di antara produk peraturan yang mencerminkan terakomodasinya aspirasi umat
Islam Indonesia adalah INPRES mengenai pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Inpres manakah yang mengatur hai itu?

J : Inpres No. 1 tahun 1991

5. S : Kapan dan dimana pertama kali diadakan Musyawarah Nasional (Munas) LPTQ?
J : Tahun 1979 di Semarang.

6. S : Perhatikan baik-baik. Sebutkan apa nama cabang lagu pada maqam nahawand yang
akan dibacakan pada ayat berikut? Q.S. Bani Israil: 26

                  
J : Lagu Nakriz

7. S : Please translate this hadits into English !

اخللقوحسنهللاتقوىاجلنةالناسمايدخلاكثر
J : "“The most (important) things that cause people to reach Heaven are divine piety

and a good temper”.

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
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ىفاملخاطبمن. ايةخلفكملنلتكونببدنكننجيكفاليوم: تعاىلقال
؟اآليةتلك

J :

)رمسيس الثاىن(فرعون 
9. S : Selain ibu, ahli waris di bawah ini yang kemungkinan mendapat sepertiga bagian

adalah ...............
A. Saudara perempuan seibu sebapak
B. Isteri
C. Saudara perempuan seibu
D. Saudara perempuan sebapak.

J : C. Saudara perempuan seibu

10. S : Bacakan surah at-Takatsur dengan lagu Shoba Maal ajam
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LP. 11
SOAL PAKET LONTARAN BABAK PENYISIHAN

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                   
J : at-Taghabun : 12

2. S : Perhatikan, siapa (dua orang) yang berserah diri dalam ayat berikut :

           
J : Ibrahim dan Ismail

3. 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)

4. S : Kerumitan pelayanan ibadah haji di Indonesia telah dicoba diatasi dengan lahirnya 2
(dua) buah Undang-Undang, walaupun yang terakhir pun masih juga diusulkan
untuk direvisi. Jika UU yang pertama adalah No. 17 Tahun 1999, nomor dan tahun
berapakah UU yang kedua?

J : UU No. 13 Tahun 2008

5. S : Tahun berapa dan dimanakah Bayt al Qur’an dan Museum Istiqlal didirikan?
J : Tahun 1997 di Taman Mini Indonesia Indah.

6. S : Dengarkan baik-baik, sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan berikut  ini?
Q.S. Al-’Ankabut: 56

               
J : Lagu Shoba

7. S : Please mention the ayat speakes that Allah knows everything !
J :

عليمشئبكلهللان
8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
مىفالصياميسن سنةوصوماخلميسواإلثننيصوممنهامعدوداتأ

؟عاشوراءنصوممىت. عاشوراءوصومشوالمنمأ
J :
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حمرمشهرمنالعاشرىف
9. S : Ahli waris terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Harta

warisan yang ditinggalkan berjumlah Rp. 220.000.000,-.Berapakan bagian untuk 1
orang anak perempuan?

J : Satu orang anak perempuan mendapat Rp. 20.000.000,-

10. S : Bacakan surah ad-Dhuha dengan lagu Nahawan
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 01
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

3. S : Di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada orang yang berdoa panjang sekali, tetapi
setelah berdoa dia tidur di pojokan masjid. Khalifah Umar berkata kepada orang
tersebut :”Sesungguhnya Allah itu tidak akan menurunkan hujan emas dan perak
dari langit, tetpi Allah telah berfirman : Apabila engkau telah selesai berdoa/shalat
maka bertaburanlah engkau di muka bumi untuk mencari rizki menurut profesi
masing-masing. Coba bacakan ayat al Qur’an dimaksud!.

J : QS. Al-Jumu’ah : 10

                         
    

4. S : Sempurnakan ayat berikut :

           ………………….

J :

                          
                          
      

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-Anfal : 43)

                    
       

J : (yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu
(berjumlah) sedikit. dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu
(berjumlah) banyak tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan
berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah Telah menyelamatkan
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

4. S : Apa nama lain dari Mad Shilah Thoilah ?
J : Mad Jaiz Hukmi

5. S : Sikap optimisme dalam menghadapi persoalan merupakan sikip terpuji, sebaliknya
sikap pesimis dan putus asa merupakan sikap yang tidak dikehendaki oleh ajaran
Islam. Oleh karena itu setiap hamba Allah tidak boleh putus asa terhadap rahmat
Allah, sebab yang berputus asa terhadap rahmat Allah hanyalah orang kafir. Coba
kemukakan ayat diaksud.?

J :
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        :87(یوسف(

6. S : Untuk mengajarkan al Qur’an kepada umat Islam yang jauh dari Mekkah, Nabi
mengirim sahabat yang telah menguasai al Qur’an. Sebutkan 2 sahabat yang pernah
dikirm Nabi untuk tugas tersebut?

J : Mush’ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum ke Madinah.

7. S : Coba bacakan surah al-Dhuha dari ayat 1-3 dengan variasi lagu Bayyati  tingkatan
nada jawab !

J : Benar/Salah

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟السببوما؟تىفيماالتشبيهنوعما

بوقلباللونىفاحلبجنةكووصهيل اخلفقانىفا
J :

الشبهووجهالتشبيةأداةفيهذكرتألنه, مفصلمرسلالتشبيهنوع
9. S : Please tell the us the ayat which is meaning : “Striking them with stones of baked

clay”.
J :

     
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?

                    
J : Isteri Fir'aun, ketika menemukan bayi Musa dia mengusulkan kepada Fir’aun: "(Ia)

adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. janganlah kamu membunuhnya,
Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak",
sedang mereka tiada menyadari.

11. S : Mahram nikah di bawah ini yang termasuk muhrim mushaharah adalah :
A. Saudara perempuan ibu
B. Saudara perempuan istri
C. Saudara perempuan ayah
D. Anak perempuan saudara laki-laki.

J : B. Saudara perempuan istri
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12. S : Di dunia Islam, seorang shli tasawuf bernama Imam Ghozali, mengarang sebuah
Kitab yang menggegerkan karena berisi kritik pedas terhadap kaum filsafat. Apakah
judul kitab tersebut?

J : Tahafutul falasifah

13. S : RAPBN  Rencana Anggaran dan  Pendapatan Belanja Negara disusun dalam kurun
waktu setiap tahun, dasar dari penyusuanan ini adalah….

J : RKP Rencana Kerja Pemerintah

14. S : Rasulullah menyatakan agar dalam belajar harus diniyatkan untuk mencari ilmu,
bukan untuk mencari muka kepada manusia, baik kalangan ulama atau kalangan
awam. Bacakan hadits yang dimaksud!

J :

ُوُجوهَ ِبهِ َوَيْصِرفَ السَُّفَهاءَ ِبهِ َوُجيَارِيَ اْلُعَلَماءَ ِبهِ اِهيَ لِيُـبَ اْلِعْلمَ تـََعلَّمَ َمنْ 
َُّ أَْدَخَلهُ ِإلَْيهِ النَّاسِ  ماجهابنرواه-َجَهنَّمَ ا
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 02
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

1. S : Dalam kehidupan ini selalu terjadi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, lalu
Allah SWT membuat tamsil keduanya secara tajam antara fatamorgana dan sesuatu
yang bermanfaat, seperti terungkap dalam al Qur’an.Coba bacakan ayat al Qur’an
yang menerangkan hal dimaksud!

J : ar-Ra’d : 17

                            
                         

                      
2. S : Sempurnakan ayat berikut :

        ………………..

J :

                 
                    

    
3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa

Indonesia (al-Anfal : 70)

                       
             

J : Hai nabi, Katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu: "Jika Allah
mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya dia akan memberikan kepadamu
yang lebih baik dari apa yang Telah diambil daripadamu dan dia akan mengampuni
kamu". dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. S : Apa nama lain dari Mad Thobi’i/Mad Ashli ?
J : Mad Shigah/Mad Zati

5. S : Sejak zaman Azali, manusia seluruhnya mengakui adanya Allah, mengakui bahwa
Allah adalah Tuhan mereka, meskipun dalam perkembangannya pada kehidupan
dunia terjadi penyimpangan dari pengakuannya tersebut. Hal inilah yang akan
dipertanggungjawabkan pada hari kiamat, apakah dia kan tetap mengakui keesaan
Allah dalam hidup di dunia atau mengingkarinya. Coba tunjukkan ayat yang
menyatakan hal tersebut.
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J :

                       
                   ):172االعراف(

6. S : Sebutkan para penulis al Qur’an yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan untuk
mengumpulkan/menghimpun al Qur’an!

J : Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin ‘Ash dan Abdurrahman bin Harits
bin Hisyam.

7. S : Coba bacakan surah al-Fiil  pada ayat  pertama dengan variasi lagu Hijaz Kar
J : Benar/Salah

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
ازالبيانعلممباحثمن ازنوعفما. ا ! عالقتهوبني؟تىفيماا
"حتزنوالعينهاتقركىأمكإىلفرجعناك"

J :

يةاجلزنعالقتهمرسلجماز
9. S : Please translate into English !

        
J : “Have you seen him who denies the final judgement?”.

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

                    
J : Fir’aun. Allah menghukumnya dan bala tentaranya, kemudian mereka dilemparkan

ke dalam laut. Maka Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim.

11. S : Pernyataan di bawah ini termasuk salah satu rukun wadi’ah
A. Orang yang berhutang C. Orang yang berpiutang
B. Barang yang dititipkan D. Lafazh jaminan

J : B. Barang yang dititipkan.

12. S : Akibat menyempitnya kekuasaan Khalifah dan kelemahan politiknya, pasukan
Mongol di bawah pimpinan Hulako Khan leluasa menyerbu dan
menghancurluluhkan Kota Baghdad dan Daulah Abbasiyah. Kapan peristiwa itu
terjadi dan di zaman kekhalifahan siapa?

J : Tahun 1258, di zaman Khalifah Al-Musta’shim Billah.
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13. S : Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan Tentang apa?
J : Tentang Wakaf.

14. S : Rasulullah mengingatkan kita agar bisa memanfaatkan 5 kesempatan sebelum
datang  5 kesempitan. Coba bacakan hadits tersebut!

J :

وفراَغكَ َسَقِمكَ قبلَ وِصحََّتكَ موِتكَ قبلَ حياَتكَ :مخسٍ قبلَ مخساً اغتنم
البيهقىرواه–."فقرِكَ قبلَ وِغَناكَ َهَرِمكَ قبلَ وشباَبكَ شغِلَك قبلَ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 03
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

1. S : Di dunia ini tak pernah sepi dari adanya saling menyerang dan saling bertahan.
Demikian pula di negeri kit juga ada pihak-pihak yang menyerang dan pihak yang
bertahan. Di sini mengandung hikmah yang tersembunyi yang justru
menyelamatkan rumah-rumah ibadah Yahudi, Nasrani dan Muslim, seperti
diisyaratkan Allah dalam al Qur’an. Coba bacakan ayat al Qur’an yang berkenaan
dengan hal tersebut!

J : QS. Al-Hajj : 40

                   
                         

            

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

            ........

J :

                          
                      
       

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-Anfal : 67)

                  
         

J : Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat
melumpuhkan musuhnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda
duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4. S : Secara umum Waqaf dibagi 4, sebutkan!
J : Waqaf Idhtirori, Waqaf Inti Dzhori, Waqaf Ikhtibari dan Waqaf Ikhtiari.

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

J :
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ْبهُ َفأجِ َدَعاكَ َوِإَذا،َعَليهِ َفَسلِّمْ َتهُ يْـ َلقِ ِإَذا: ستٌّ ْسِلممُ الْ َعَلىْسِلممُ الْ َحقُّ 
ْتهُ هللاَفَحِمدَ َعَطسَ وِإَذا،َلهُ َفاْنَصحْ اْستَـْنَصَحكَ وِإَذا، َمِرضَ َوِإَذا،َفَشمِّ

مسلمرواه-َفاتَِّبْعهُ َماتَ َوِإَذا،فـَُعْدهُ 

6. S : Apa yang menjadi faktor penulisan dan penghimpunan al Qur’an pada masa Utsman
bin Affan?.

J : Karena Khudzaifah Ibnul Yaman melihat hebatnya perselisihan yang terjadi di
antara umat Islam disebabkan perbedaan bacaan. Maka ia melaporkan hal tersebut
kepada Usman dan meminta Usman untuk menyelamatkan umat Islam dari
perpecahan/perselisihan mengenai Kitab suci al Qur’an tersebut..

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

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
ازالبيانعلممباحثمن ازنوعفما. ا ! عالقتهوبني؟تىفيماا
ارحتتهامنجترىجناتهلمالصاحلاتوعملواآمنواالذينان" "األ

J :

املكانيةعالقتهعقلىجماز
9. S : Please mention the surat speakes that there is no one like Allah and he has no

partner, children or parents !
J :

               
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?

                       
J : Penduduk Sodom, kaum Nabi Luth. Allah menurunkan azab dari langit atas

penduduk kota itu karena mereka berbuat fasik.

11. S : Seorang laki-laki menikahi seorang wanita disebabkan 4 hal.
Coba anda sebutkan keempat hal tersebut!

J : 1. Karena hartanya
2. Karena keturunannya (kebangsawanannya)
3. Karena kecantikannya
4. Karena agama dan budi pekertinya.
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12. S : Setelah 6 abad lebih berdiri, kekhalifahan Islam Turki Utsmani runtuh pada tahun
1922M.
Siapakan pemimpin militer yang berperan meruntuhkan Kesultanan Turki Utsmani
dan siapakah Sultan terakhirnya?

J : Mustafa Kamal Ataturk dan Sultan Abdul Hamid II

13. S : Pasal 4 Bab I UU No.41 Tahun 2004, pihak yang menerima harta benda Wakaf dari
wakif untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya, disebut Apa.

J : Nazhir

14. S : Dalam salah satu hadits, Rasulullah menyebut bahwa ketika seseorang meninggal
akan diikuti oleh keluarga, harta dan amalnya. Tetapi keluarga dan hartanya akan
kembali dan hanya satu yang terus mengikuti, yaitu amalnya. Sebutkan hadits
tersebut.

J :

َبُع اْلَميَِّت َثالَثٌَة: َأْهُلُه َوَمالُُه َوَعَمُلهُ  َقى َواِحٌد, يـَْرِجُع ,يـَتـْ فـَيَـْرِجُع اثـَْناِن َويـَبـْ
َقى َعَمُلهُ  رواه البخارى و مسـلم -َأْهُلُه َوَمالُُه َويـَبـْ
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 04
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

1. S : Salah satu kebijaksanaan Allah SWT, bahwa Dia telah menundukkan daya
kekuatan alam dan menundukkan bumi ini begitu mudah untuk dimanfaatkan.
Bumi kita di seluruh nusantara ini tanpa terkecuali semuanya amat mudah
dimanfaatkan. Coba bacakan ayat al Qur’an yang menjelaskan sifat bumi yang
begitu mudah tersebut!

J : QS. al-Mulk : 15

                       
2. S : Sempurnakan ayat berikut :

             ………………   
J :

                         
                       

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (at-Taubah : 38)

                        
                        

J : Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu:
"Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin
tinggal di tempatmu? apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti
kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia Ini (dibandingkan
dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.

4. S : Sebutkan huruf-huruf yang berlaqab syajriyah!
J : Jim, Syin dan Ya ( ي, ش, ج )

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 :
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)92(ال عمران :

6. S : Sebutkan nama tafsir yang disusun oleh Ibnu Jarrir at-Tabari?.
J : Jami’ul Bayaan fii Tafsiiril Qur’an.

7. S : Coba bacakan surah al-Ma’un pada ayat pertama dengan variasi lagu awal  maqam
Soba !

J : Benar/Salah

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
الوليدوخالدينالرشديناحللفاءمصهللارسولأعطاهالىتااأللقاببني

ومحزة

J :

, وجهههللاكرمعلى, ذوالنورينعثمان, الفاروقعمر, الصديقابوبكر
أسدهللامحزة, هللاسيفخالد

9. S : when was the Institute for the Departement of Quranic Reading or LPTQ
proclaimed ?

J : 1977 (Nineteen seventy seven)

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

                           
   

J : Penduduk negeri Saba’.  Setelah memperoleh kemakmuran mereka berpaling, maka
Allah datangkan kepada mereka banjir yang besar (dengan runtuhnya bendungan
Ma'rib). dan  kedua kebun mereka diganti dengan dua kebun yang ditumbuhi
(pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr (sejenis
pohon bidara)

11. S : Asal hukum nikah adalah jaiz, namun dapat pula menjadi wajib.Anda diminta
menjelaskan bila nikah itu hukumnya menjadi wajib!

J : Bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan terrgoda pada
kejahatan (zina)

12. S : Ibnu Sina atau Avicenna (980 – 1037) adalah seorang filosof dan ilmuwan Muslim
yang karya-karyanya di bidang kedokteran menjadi rujukan utama selama berabad-
abad. Sebutkan dua diantara karangannya yang terkenal!
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J : 1. Qanun Fi Al-Thibb.
2. Al-Majmu’
3. Kitab Al-Syifa’

13. S : Mewujudkan potensi dan mamfaat ekonomis harta bneda wakaf untuk kepentingan
ibadah dan untuk memejukan kesejahteraan umum, disebut apa pernyataan diatas.

J : Fungsi Wakaf.

14. S : Dalam salah satu hadits, Rasulullah mengingatkan bahwa yang paling baik di antara
kita adalah orang yang bisa memadukan dunia dan akhirat, bukan yang hanya
menguasai salah satunya. Coba bacakan hadits tersebut.

J :

ُهَماُيِصْيبَ َحىتَّ ِلُدنـَْياهُ آِخَرَتهُ َوالَ آلِخَرتِهِ وَ ُدنـَْياهُ تـََركَ َمنْ ِخبَْريُِكمْ لَْيسَ  ِمنـْ
ًعا يـْ نـَْيافَِإنَّ مجَِ ابنرواه(النَّاسِ َعَلىَكالَتُكْونـُْواَوالَ ْاآلِخَرةِ ِاَىل َبَالغٌ الدُّ

)أنسعنعساكر
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 05
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

1. S : Allah menghendaki agar manusia menjadi khalifah-Nya di muka bumi dan bukan di
tempat lain. Oleh karena itu Adam dan Hawa yang semula ditempatkan bukan di
bumi, keduanya disuruh turun ke bumi, lalu anak cucunya saling berselisih dan
bermusuhan, namun orang yang mengikuti hidayah-Nya tak bakal sesat dan
sengsara. Sedangkan orang yang lalai mengingat Allah ia akan menemui kesempitan
dan di hari Qiamat akan mengalami keadaan buta.Coba bacakan ayat al Qur’an
mengenai hal ini!

J : QS. Thoha : 123 - 124

                     
                
            

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

           ……………….   
J :

                          
                   

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (at-Taubah : 30)

                
                  


J : Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani

berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut
mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah
mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?

4. S : Sebutkan huruf-huruf yang berlaqab an-Nithoiyyah!
J : Ta, Dal dan Tha ( ت, د, ط )

5. S : Dalam surat Ali Imran : 65, Allah berfirman :Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah
membantah  tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan
melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?Bacakan ayat dimaksud

J :



134 Soal MFQ pada MTQN XXIII Bengkulu 2010

ــْوَراُة َواْإلِ  ــِت التـَّ ــَراِهيَم َوَمــا أُْنزَِل ــاِب ِملَ ُحتَــاجُّوَن ِيف ِإبـْ يــُل ِإالَّ ِمــْن َ َأْهــَل اْلِكَت جنِْ
بـَْعِدِه أََفَال تـَْعِقُلونَ 

6. S : Siapakah ulama yang pertama-tama memberikan tanda baca pada al Qur’an?.
J : Abul Aswad Ad-Duali.

7. S : Coba bacakan surah al-Kautsar  pada ayat pertama dengan variasi lagu  awal maqam
Jiharkah!

J : Benar/Salah

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
دينىفليدخلعمرينمنواحدامينجهانمصهللادعارسول

!أخريمنهمااإلسالمىفيدخلملالذيمن.اإلسالم

J :

جهلابوأىاحلكمبنعمر
9. S : Please translate the following ayat into English !

         
J : “When there comes the help of Allah and victory”.

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

                        
                     

J : Nabi Sulaiman. Tatkala Allah telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang
menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan
tongkatnya. Maka tatkala ia Telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau
sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam
siksa yang menghinakan.

11. S : Apa nama riba yang terjadi karena tukar menukar barang sejenis dalam jumlah yang
berbeda, disebut apa?

J : Riba Fadli

12. S : Bandung pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan sebuah Konferensi Islam
yang berlevel Internasional.Apa nama Konferensi itu dan kapan dilaksanakan?

J : Konferensi Islam Asia Afrika, tahun 1964.
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13. S : Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan Tentang apa ?
J : Menjelaskan Tentang Guru dan Dosen

14. S : Dalam suatu hadits Rasulullah menyebutkan bahwa al-Qur’an adalah pemberi
syafa’at, barang siapa mengikutinya dia akan dibimbing ke surge dan siapa
meninggalkannya akan digiring ke neraka. Bacakan ayat tersebut.

J :

،اْجلَنَّةِ ِإَىل قَاَدهُ أََماَمهُ َجَعَلهُ َمن،ُمَصدَّقٌ َوَمْاِحلٌ ،ُمَشفَّعٌ َشاِفعٌ اْلُقرآنُ 
حبــانابنرواه-النَّارِ ِإَىل َساَقهُ َظْهرِهِ َخْلفَ َجَعَلهُ َوَمن
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 06
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

1. S : Suksesi kepemimpinan pasti akan terjadi sesuai dengan sunatullah. Namun kita
tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin kecuali siasat untuk menjaga
diri dari sesuatu yang kita takuti. Coba bacakan ayat al Qur’an yang berkenaan
dengan hal ini!

J : QS. Ali Imran : 28

                      
                 

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

       …………. 
J :

                        
              

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (at-Taubah : 52)

                    
                   

J : Katakanlah: "Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari
dua kebaikan. dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan
menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya. sebab itu tunggulah,
Sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu."

4. S : Jelaskan pengertian al-Jahru (اجلهر) menurut bahasa dan istilah!

J : Menurut bahasa adalah al-Bayan (البیان) atau jelas. Menurut istilah adalah
tertahannya nafas atau desis ketika huruf dilafalkan.

5. S : Tingkah kaum Nabi Nuh sungguh keterlaluan. Pada hal Nabi Nuh menyampaikan
hal-hal yang baik untuk perbaikan kehidupan mereka, berbagai bentuk
pembangkangan diperlihatkan sebagimana Allah berfirman dalam surat Nuh :
7,:Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka  agar Engkau mengampuni
mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan
menutupkan bajunya  dan mereka tetap  dan menyombongkan diri dengan
sangat.Bacakan ayat dimaksud!.
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J :

ــابـَُهْم  ِِــْم َواْستَـْغَشــْوا ثَِي ــوا َأَصــاِبَعُهْم ِيف َآَذا ــَر َهلـُـْم َجَعُل ــْوتـُُهْم لِتَـْغِف َوِإّينِ ُكلََّمــا َدَع
َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَـُروا اْسِتْكَباًرا

6. S : Sebutkan 4 kota yang menjadi tempat terkirimnya Mushaf al Qur’an
setelahdibukukan pada zaman Utsman bin Affan ?.

J : Mekkah,. Syiria, Bashrah dan Kuffah.

7. S : Coba bacakan surah al-Tin dari ayat 1-3 dengan variasi lagu Sika turki !
J : Benar/Salah

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
قرآن؟الحفظمسابقةىفبتقوميهانقومالىتالثالثةمورمااال

J :

االدبووالفصاحةوالتجويداحلفظ
9. S : Listen to this ayat :

……..            
Who speak in this ayat?

J : Ibrahim a.s

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

                       
J : Nabi Musa. Setelah membantu kedua anak Nabi Syu’aib  memberi minum ternak,

salah seorang dari kedua anak itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang
yang bekerja (pada kita),  Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya seperti dia".

11. S : Riba itu diharamkan oleh agama, karena alasan-alasan di bawah ini, kecuali :
A. Mengandung eksploitasi antara manusia
B. Merugikan pihak yang ditolong
C. Ada unsur pemerasan
D. Sudah ada sejak zaman Jahiliyyah

J : D. Sudah ada sejak zaman Jahiliyyah.
12. S : Di antara Kesultanan yang berdiri setelah hancurnya Malaka oleh Portugis adalah

Kesultanan Banten. Kapan Kesultanan ini berdiri dan siapa pendirinya?
J : Tahun 1524, pendirinya Sunan Gunung Djati

13. S : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan ,melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik,
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pernyataan ini terdapat dalam  UU RI Nomor 14 Tahun 2005, Dalam Bab dan Fasal
berapa

J : Dalam Bab I Pasal 1

14. S : Rasulullah bersabda bahwa Allah akan lebih menghargai kita. Jika kita mendekati-
Nya sejengkal maka Dia akan mendekati kita sehasta dan seterusnya. Coba bacakan
hadits tersebut.

J :

ًراِإَيلَّ اْلَعْبدُ تـََقرَّبَ ِإَذا تـََقرَّْبتُ ِذَراًعاِمينِّ تـََقرَّبَ َوِإَذاِذَراًعاِإلَْيهِ تـََقرَّْبتُ ِشبـْ
ًعاِمْنهُ  ِين َوِإَذاَ َ ُتهُ َمْشًياَأ رواه البخاري–َهْرَوَلةً أَتـَيـْ
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 07
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

1. S : Bagaimanapun kemampuan manusia itu terbatas, tetapi pengetahuan Allah tidk
terbatas dan sangat luas. Segala puji bagi Allah yang memiliki langit dan bumi dan
pujian di akhirat. Allah pula mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan yang
keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Allah itu
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba bacakan ayat al Qur’an yang
berkenaan dengan hal di atas!

J : QS. Saba’ : 1 - 2

                           
                          
      

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

            …………… 
J :

                          
                   


3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (Ibrahim : 13)

                            
      

J : Orang-orang kafir Berkata kepada rasul-rasul mereka: "Kami sungguh-sungguh
akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami".
Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka: "Kami pasti akan membinasakan orang-
orang yang zalim itu,

4. S : Jelaskan pengertian asy-Syiddah menurut bahasa dan istilah!
J : Menurut bahasa adalah al-Quwwah (وة atau (الق kuat. Menurut istilah adalah

tertahanny suara ketika mengeuarkan huruf.

5. S : Allah SWT mengutus Rasul dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kaum
tersebut, sebagai mana firmanNya dalam surat Ibrahim :4,  : Kami tidak mengutus
seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya , supaya ia dapat memberi
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penjelasan dengan  terang kepada mereka.  Maka  Allah  menyesatkan  siapa yang
Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. .Bacakan
ayat dimaksud.

J :

ُ َمـــْن َيَشـــاُء  َّ َ َهلُـــْم فـَُيِضـــلُّ ا َوَمـــا َأْرَســـْلَنا ِمـــْن َرُســـوٍل ِإالَّ بِِلَســـاِن قـَْوِمـــِه لِيُـبَــــنيِّ
َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

6. S : Dalam ulumul Qur’an dikenal istilah Rasam Usmani. Apa maksud istilah tersebut ?
J : Suatu pola penulisan al Qur’an yang dipergunakan oleh Usman bin Affan dan

sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan al Qur’an, yang kemudian
menjadi standar penulisan kembali atau penggandaan al Qur’an.

7. S : Coba dipraktekan variasi lagu Nahawan nada jawab pada  surah al-Ikhlas dari  ayat
1-3!

J : Benar/Salah

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
ترجم مايلى إىل العربية اجليدة

Diantara organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Nahdhatul Ulama yang
didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari di Surabaya tahun 1926 M.

J :

أسسهاالىتلعلماءاضةمجعةندونيسيااإلسالميةاجلمعياتأكربمن
وتسعمانةالف(١٩٢٦سنةبسورابياأشعرىهاشماحلاجكياهى
ميالدية)وعشرينوست

9. S : Please translate this ayat into English !

       
J : “And there is none like into Him”.

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

                                  


J : Ratu Balqis, setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman dia minta saran dari para
pembesarnya. Ketika mereka menyatakan siap menghadapi Sulaiman secara militer,
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dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka
membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan
demikian pulalah yang akan mereka perbuat.

11. S : Jelaskanlah apa yang dimaksud muzara’ah!
J : adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan

petani/penggarap, dengan catatan bibit/benih tanamannya dari pemilik
sawah/ladang. Hasilnya dibagi dua atau sesuai perjanjian.

12. S : Setelah Raden Fatah (Raja pertama Demak) wafat, sebagian bangsawan Demak
melarikan diri ke Palembang, lalu mendirikan Kesultanan Palembang yang menjadi
Bandar Transit dan Pusat eksport lada.Kapan kesultanan ini berdiri dan siapa raja
pertamanya?

J : Tahun 1539, raja pertamanya adalah Ki Gendeng Suro (1539 – 1572)

13. S : Seperangkat pengetahuan ,ketrampilan, dan prilaku yang harus dimiliki,dihayati,
dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,
sesuai Undang Undang disebut apa?

J : Kompetensi

14. S : Hubungan antar personal harus selalu dijaga dengan baik. Seseorang muslim tidak
boleh merusak hubungan itu dengan membiarkan (tak mau menyapa) temannya,
lebih dari tiga hari. Yang terbaik di antara mereka adalah yang mau memulai
menyapa yang lain. Bacakan hadits yang menyatakan hal tersebut.

J :

َهَذافـَيـُْعِرضُ يـَْلَتِقَيانِ لََياٍل،َثَالثِ فـَْوقَ َأَخاهُ يـَْهُجرَ َأنْ ِلَرُجلٍ حيَِلُّ الَ 
ُرمهَُاَهَذاَويـُْعِرضُ  لسََّالمِ يـَْبَدأُ الَِّذيْ َوَخيـْ مســلموالبخارىرواه-.ِ
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 08
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

1. S : Hidayah dan taufik Allah dapat dinamakan cahaya atau nur ilahi.Pancaran cahaya
tidak dianugerahi kepada setiap orang.Untuk itu agar kita mendapat pancaran
cahaNya, maka kita wajib memperbaiki akhlaq kita dengan selalu berzikir kepada
Allah di pagi dan sore hari, tidak dilalaikan oleh urusan perdagangan dari
mengingatNya, selalu mendirikan shalat dan membayar zakat.Bacakan ayat yang
menegenai hal tersebut yang tercantum dalm surat An-Nur 36-37.

J : QS. Fathir : 32

ْلُغُدوِّ يف ِ َُّ َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها  بـُُيوٍت أَِذَن ا
َِّ َوِإَقاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء  َواآلَصاِل.رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتَاَرٌة َوال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر ا

اْلُقُلوُب َواألْبَصارُ الزََّكاِة َخيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه 
2. S : Sempurnakan ayat berikut :

   …………………….. 
J :

              
                    
        

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (an-Nahl : 72)

                    
                  

J : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan
bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki
dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan
mengingkari nikmat Allah ?"

4. S : Sebutkan huruf-huruf Asy-Syafahiyyah!
J : Mim, Ba, Wawu dan Fa (م,  ب,  و,  ف )

5. 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.

J :
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)159(ال عمران:

6. S : Apa yang dimaksud dengan cerita Isroiliyat?
J : Berita yang berasal dari orang Yahudi dan Nashrani.

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

8. S :

!ةلعربيأجبمثجيداامسع
ترجم مايلى إىل العربية اجليدة

Dakwah Islam pertama itu tersebar di Jawa di tangan para Da’i yang terkenal
dengan Wali Songo

J :

اشتهرواالذينالدعاةأيدىعلىاألوىلاالسالميةالدعوةانتشرت
التسعةألولياء

9. S : Please translate the following ayat into English !

            ) : 2–1الكوثر(

J : “Surely (O Muhammad) We have given you abunden of good (Kautsar), therefore
to your lord turn in prayer and sacrifice”.

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

                          
             

J : Ayat tersebut mengisahkan tentang Maryam, ketika datang rasa sakit akan
melahirkan, bersandar pada pokok kurma, dia berkata dengan sedih/putus asa,
supaya mati saja sebelum semuanya terjadi agar dilupakan orang.

11. S : Dilalah ayat terhadap makna bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram, termasuk
dalam dilalah ...........
A. Dilalatun Nash C. Ibaratun Nash
B. Isyaratun Nash D. Iqtidhaun Nash

J : C. Ibaratun Nash

12. S : Sebagai ahli sejarah Muslim yang sangat terkenal, Ibnu Khaldun berpendapat
bahwa sejarah bukan hanya merupakan kisah tentang orang-orang terdahulu untuk
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disuriteladani, diambil hikmahnya dan menjadi hiburan belaka, tetapi pada
substansinya merupakan filsafat yang mendalam tentang hukum-hukum
kemasyarakatan. Gagasannya dituangkan dalam bukunya yang terkenal, yang
berjudul.......

J : Al-Mukaddimah

13. S : Sertifikat pendidik adalah  proses pemberian setifikat pendidik untuk guru dan
dosen, pernyataan ini terdapat dalam Bab berapa dan pasal berapa pada Undang
Undang Guru dan Dosen?

J : Bab 1 Pasal 11

14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah bersabda bahwa persaudaraan sesama muslim
harus dijaga, tidak boleh mengkhianati, berdusta atau membiarkannya. Menghina
sesama muslim berarti sudah membuat kejahatan. Coba bacakan hadits dimaksud!

J :
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 09
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

1. S : Maju dan mundurnya suatu Negara tergantung pada ilmu pengetahuan
penduduknya, sebab kemiskinan itu disebabkan karena malas, Allah akan
mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan
dibandingkan dengan yang lain. Di samping itu pula Allah mengajarkan tentang
sopan santun duduk di majelis ilmu..
Bacakan dengan sempurna ayat al Qur’an yang berkenaan dengan pernyataan di
atas!

J : QS. Al-Mujadalah : 11

                              
                           

    
2. S : Sempurnakan ayat berikut :

ِِْم َمثًَنا قَِليًال إ َِّ َوأَْميَا ........نَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد ا
J :

ِِْم َمثًَنا قَِليًال أُولَِئَك َال َخَالَق َهلُْم ِيف اْآلَِخَرِة وَ  َِّ َوأَْميَا َال ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد ا
ُ َوَال يـَْنظُرُ  َّ ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ُيَكلُِّمُهُم ا

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-Kahf : 45)

                        
             

J : Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air
hujan yang kami turunkan dari langit, Maka menjadi subur karenanya tumbuh-
tumbuhan di muka bumi, Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang
diterbangkan oleh angin. dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

4. S : Terbagi berapakah waqf ikhtiari itu? dan sebutkan!
J : Terbagi 4 : Tam, Kafi, Hasan dan Qabih

5. S : Khianat merupakan perbuatan tercela, dan merupakan salah satu sifat orang
munafik. Oleh karena itu Allah melarang setiap mu’min mengkhianati amanah-
amanah yang dipercayakan kepadanya. Coba bacakan ayat yang mengungkapkan
hal tersebut.

J :

                         :27(االنفال(
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6. S : Dalam melaksanakan tugas menghimpun al Qur’an ada ayat yang dihafal oleh Zaid
bin Tsabit, tetapi ia tidak menemukan tulisannya. Ayat apakah itu dan akhirnya
ditemukan pada siapa?

J : Akhir surat at-Taubah (ayat 128 – 129) dan ditemukan pada sahabat Khuzainah al
Bukhari.

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

J : Benar/Salah

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
وكمأموالامنافيهالتوكيدأدواتبيانمعتىفيمااخلربضرببني

فتنةأوالدكم
J :

إمناالتوكيدوادواتطلىباخلربضرب
9. S : Please translate this ayat into English !

َممُْنوَغيـْرُ َأْجرٌ فـََلُهمْ الصَّاِحلَاتِ َوَعِمُلواآَمُنواالَِّذينَ ِإال
J : "except such As believe and do righteous deeds: for They shall have a reward

unfailing”

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

                            
   

J : Ayat tersebut mengisahkan tentang kisah Nabi Yunus, ketika lari ke kapal yang
penuh muatan kemudian diundi untuk mewngurangi muatan. Nabi Yunus
termasuk yang kalah undian dan harus diceburkan ke laut kemudian beliau ditelah
oleh ikan besar.

11. S : Apa nama riba dengan menarik keuntungan dari orang yang meminjam atau
berhutang seperti meminjam uang dengan dikenakan bunga yang tinggi?

J : Riba Qardh

12. S : Salah satu puncak karya arsitektur penguasa Islam di Andalusia adalah sebuah
Istana yang megah yang menjadi pusat kunjungan wisatawan dunia sampai
sekarang. Apa nama Istana tersebut?

J : Al-Hamra

13. S : Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan atau Tulisan kepada
Nazhir untuk mewkafkan harta benda miliknya, disebut Apa ?
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J : Ikrar Wakaf

14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah menyatakan bahwa membaca satu huruf dari al-
Qur’an akan memperoleh kebaikan yang akan dilipat-gandakan 10 kali. Yang
dimaksud satu huruf bukan (alif lam mim), tetapi masing-masing alif, lam, mim,
satu huruf. Bacakan haditsnya

J :

َِّ ِكَتابِ ِمنْ َحْرًفاقـََرأَ َمنْ  املأَُقولُ َال أَْمثَاِهلَاِبَعْشرِ َواحلََْسَنةُ َحَسَنةٌ ِبهِ فـََلهُ ا
رواه الرتمـــــــــــــــــــــــذيَحْرفٌ َوِميمٌ َحْرفٌ َوَالمٌ َحْرفٌ أَِلفٌ َوَلِكنْ َحْرفٌ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 10
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

1. S : Islam adalah agama tauhid yang hanya menyembah kepada Allah  dan tiada sekutu
bagi-Nya. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung atau orang-
orang yang beribadah kepada Allah di waktu malam dengan sujud dan berzikir serta
merasa takut dengan azab Allah di akhirat. Memang tidak sama antara orang yang
mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, hanya orang-orang yang
berakallah yang dapat menerima pelajaran.Bacakan dengan sempurna ayat al Qur’an
yang berkenaan dengan pernyataan tersebut.

J : QS. Az-Zumar : 9

                            
                    

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

         ............

J :

                            
                       

    
3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa Indonesia (al-

Hajj : 11)

                 
                    

J : Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di
tepi[980]; Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan
jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang[981]. Rugilah ia di
dunia dan di akhirat. yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

4. S : Apa yang dimaksud dengan Waqf Kafi?
J : Berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya tapi masih berkaitan

dengan mana pada kalimat sesudahnya, tidak berkaitan lafaznya.

5. S : Al-qur’an menegaskan bahwa orang-orang mu’min agar tetap beriman kepada Allah,
rasul, kepada al-Qur’an dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oleh karena
itu siapa yang kafir kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul dan hari
kiamat, termasuk kategori orang yang sangat sesat. Coba lafalkan ayat yang
menjelaskan hal tersebut!

J :
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  :136(النساء(

6. S : Apa yang menjadi faktor penghimpunan al Qur’an pada masa Khalifah Abu Bakar?
J : Syahidnya para Huffah pada perang Yamamah. Lalu Umar bin Khattab merasa

khawatir al Qur’an akan hilang, maka ia pun mengusulkan kepada Abu Bakar agar
al Qur’an ditulis dan dihimpun.

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

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
ازالبيانعلممباجثمن ازنوعفما. ا ؟عالقتةوبني؟تىفيماا

J :

يكونمااعتبارعالقتهمرسلجماز
9. S : Please translate this hadits into English !

اخللقوحسنهللاتقوىاجلنةالناسمايدخلاكثر
J : “The most (important) things that cause people to reach Heaven are divine piety

and a good temper”

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

                 
       

J : Ayat tersebut mengisahkan tentang Nabi Yusuf ketika di dalam penjara, berpesan
kepada kawannya yang akan keluar penjara dengan selamat dan kembali melayani
raja, agar mengingatkan tentang keadaan Yusuf di penjara. Rupanya dia lupa
menyampaikan pesan tersebut, sehingga Yusuf harus tinggal di penjara selama
beberapa tahun.

11. S : Asal hukum nikah adalah jaiz, namun dapat pula menjadi wajib. Coba jelaskan bila
nikah itu hukumnya menjadi wajib!

J : Bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan
(zina)

12. S : Dalam literatur sejarah Islam Indonesia, selain Wali Songo (Wali Sembilan) dikenal
pula seorang Wali yang terpaksa dieksekusi oleh Dewan Wali karena dianggap
telah menyebarluaskan ajaran yang sesat. Siapakah dia?
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J : Syeikh Siti Jenar.

13. S : Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004, menyatakan bahwa Nazhir meliputi apa saja?
J : Perseorangan, Organisasi, atau Badan Hukum

14. S : Dengan bersumpah Rasulullah menyuruh kita untuk benar-benar beramar ma’ruf
nahy munkar, atau Allah akan menurunkan siksa dengan tidak memperkenankan
do’a kita. Coba bacakan hadits dimaksud.

J :

ْلَمْعُرْوفِ لََتْأُمُرنَّ بَِيِدهِ نـَْفِسيْ َوالَِّذي َهُونَّ ِ هللاُ لَيُـْوِشُكنَّ َأوْ اْلُمْنَكرِ َعنِ َولَتَـنـْ
ً َعَلْيُكمْ يـَبـَْعثَ َأنْ  الرتمذىرواه-َلُكمْ ُيْسَتَجابُ َفالَ َتْدُعْونَهُ ُمثَّ ِمْنهُ ِعَقا
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN SF. 11
SOAL PAKET BABAK SEMIFINAL

1. S : Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang
kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang
mata,untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali
(mengingat Allah).Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu
Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang
diketam,Demikian pernyataan Allah dalam surat Qaf:7-9.Bacakan ayat dimaksud!

J : QS. Al-Hujurat : 12

ِيٍج.تـَْبِصَرًة  َ َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـْبَـتـْ َها َوأَْلَقيـْ َ َواألْرَض َمَدْد
َنا بِِه َجنَّاٍت َوِذْكَرى ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيٍب.َونـَزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا َفأَنـْبَـ  تـْ

َوَحبَّ احلَِْصيدِ 
2. S : Sempurnakan ayat berikut :

      ............

J :

                         
                    

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (al-Qashash : 38)

                         
                        

J : Dan Berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, Aku tidak mengetahui Tuhan bagimu
selain Aku. Maka bakarlah Hai Haman untukku tanah liat Kemudian buatkanlah
untukku bangunan yang Tinggi supaya Aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan
Sesungguhnya Aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta".

4. S : Apakah pengertian Arrikhwah menurut bahasa dan istilah?
J : Menurut bahasa Alliin ( ین الل ) lunak. Menurut istilah adalah mengalirnya suara

bersama huruf ketika huruf dilafalkan.

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 :

                    
)19(لقمان:
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6. S : Menurut suatu riwayat, Panitia penulisan al Qur’an yan g diketuai oleh Zaid bin
Tsabit menulis 5 mushaf al Qur’an, dari kelima mushaf tersebut 4 diantaranya
dikirimkan ke Mekkah, Kuffah, Bashrah dan Syam, sedangkan sebuah mushaf
dipegang oleh Usman di Madinah.
Apakah nama mushaf yang dipegang oleh Usman?

J : Mushaf al-Imam

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

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
!اجليدةالعربيةاللغةإىلمايلىترجم

Pemerintah Indonesia setiap tahun mengirim sebagian para qari ke MTQ
Internasional.

J :

املسابقاةإىل)ابقراء(القارننيبعضسنةكلإندونيسياحكومةأرسلت
العامليةالقرآنية

9. S : Who are the ”Ulul Azmi” of the messengers?
J : Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW

10. S : Perhatikan, dan terangkan apa kisah yang diungkap dalam ayat berikut?

                           
    

J : Ayat tersebut mengisahkan Nabi Shaleh dengan kaum Tsamud, yang menghinanya,
bahkan menantangnya. Dia berkata : “Hai kaumku mengapa kamu minta
disegerakan keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan? Hendaklah kamu
meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat.”

11. S : Apabila seorang perempuan telah meminta kepad walinya untuk menikahkannya
dengan seorang laki-laki yang setingkat (kufu), wali berkeberatan dengan tanpa
alasan. Apa sebutan untuk wali tersebut dan siapa yang berhak menikahkan
perempuan tersebut?

J : Wali Adhal. Dan yang berhak menikahkannya adalah Wali Hakim.

12. S : Sebutkan Gereja di Turki yang beralih fungsi menjadi masjid!
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J : Aya Sofia.

13. S : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan ,melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik,
pernyataan ini terdapat dalam  UU RI Nomor 14 Tahun 2005, Dalam Bab dan Fasal
berapa

J : Dalam Bab I Pasal 1

14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah menyatakan bahwa kehancuran akan datang
bila amanah tidak ditegakkan. Caranya adalah dengan menyerahkan suatu
pekerjaan kepada ahlinya. Coba bacakan haditsnya.

J :

دَ ِإَذاقَالَ ِإَضاَعتُـَهاَكْيفَ َقالَ السَّاَعةَ َفانـَْتِظرْ ْاَألَمانَةُ ُضيَِّعتْ َفِإَذا ْاَألْمرُ ُوسِّ
رواه البخاري–السَّاَعةَ َفانـَْتِظرْ َأْهِلهِ َغْريِ ِإَىل 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LSF. 01
SOAL PAKET LONTARAN BABAK SEMIFINAL

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                         
J : al-Mumtahanah : 5

2. S : Kaum apa yang dimaksud dalam ayat berikut ?

           
J : Kaum Ad

3. S : Ahli waris terdiri dari suami, seorang anak laki-laki, ibu dan dua orang anak
perempuan, sedangkan harta peninggalannya sebesar Rp. 180.000.000,-. Berapa
bagian satu orang anak perempuan?

J : Rp. 26.250.000,- (mereka menjadi ashabah bersama anak laki-laki)

4. S : Setelah mengalami kontroversi yang cukup panjang, sebuah RUU yang sejalan
dengan jiwa ajaran Islam, yaitu RUU tentang Pornografi akhirnya disahkan. Kapan
RUU tersebut disahkan menjadi UU?

J : 30 Oktober 2008

5. S : Untuk memenuhi kebutuhan para ahli al Qur’an terutama di kalangan wanita, maka
didirikanlah Institut Ilmu al Qur’an di Jakarta, siapa pendiri dan Rektor pertama IIQ
tersebut?

J : Pendiri sekaligus Rektor pertamanya adalah Prof. KH. Ibrahim Hosen, LLM

6. S : Perhatikan baik-baik. Sebutkan apa nama cabang lagu pada Maqam  Bayyati  yang
akan dibacakan pada ayat berikut ? Q.S. Al-Isra’: 79

                  
J : Bayyati Husaini

7. S : Listen to this ayat!

             )30: مریم(

Who speak in this ayat ?
J : Isa a.s

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
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االندلسبالدافتحالذىالشهريالشجاعالبطلمن
J :

د  طارق بن ز

9. S : Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang anak perempuan, suami dan
bapak. Berapakah bagian untuk anak perempuan?

J : Anak perempuan mendapat ½ bagian.

10. S : Bacakan surah al-Quraisy dengan lagu Bayyati Jawab.
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LSF. 02
SOAL PAKET LONTARAN BABAK SEMIFINAL

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                       
J : Yunus : 85

2. S : Dalam salah satu rangkaian kisah dalam surah al-Mukminun kita baca :

                        
                 

      
Siapa yang dimaksud ‘rajul’dalam ayat tersebut?

J : Nabi Hud as

3. S : Ahli waris terdiri dari paman dan empat anak perempuan, sedangkan harta warisan
sebesar Rp. 60 juta. Berapakah bagian untuk paman?

J : Rp. 12.500.000,- (sebagai ashabah mendapat 5/24 bagian)

4. S : Sekitar bulan Oktober tahun ini (2010) Indonesia direncanakan menjadi tuan rumah
muktamar ke-11 organisasi pemuda Islam sedunia, WAMY. Apa kepanjangan dari
WAMY ini?

J : World Assembly of Muslim Youth

5. S : Siapa dan darimanakah  Qari Terbaik I pada MTQ Nasional I Tahun 1968?
J : Ahmad Syahid, BA. Dari Jawa Barat.

6. S : Simak baik-baik, apa nama cabang  lagu pada Maqam Sika yang akan dilantunkan
berikut ini ? Q.S. Al-Kahfi: 30

                    
J : Sika ’Iraqi

7. S : Please mention the ayat of Holy Quran meant : “And when He decrees a matter to
be, He only says to it ‘Be’ and it is”.

J :

             )117: البقرة(
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8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
؟اخلليفتانهذانمنوورعهماهلمابعدمشهورانخليفتاناإلسالمىف

J :

العزيزعبدبنعمرواخلطاببنعمر
9. 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. Istri
B. Suami D. Bapak

J : D. Bapak

10. S : Bacakan surah adh-Dhuha dengan lagu Nahawand Jawab!
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LSF. 03
SOAL PAKET LONTARAN BABAK SEMIFINAL

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                         
J : Fusshilat/Hamim as-Sajdah : 51

2. S : Dalam salah satu rangkaian kisah dalam surah al-Mukminun kita baca :

                           
                  

Siapa yang dimaksud ‘basyar’dalam ayat tersebut?
J : Nabi Nuh as

3. S : Ahli waris terdiri dari istri, ibu, dua orang saudara perempuan kandung dan seorang
saudara seibu. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 45. juta. Berapakah bagian untuk
seorang saudara seibu?

J : Saudara seibu mendapat Rp. 6 juta.

4. S : Di penghujung abad ke-20, seorang ilmuwan muslim asal Mesir berhasi memenangi
hadiah Nobel di bidang Kimia. Siapakah dia?

J : Ahmed Zewail

5. S : Pada Tahun 1983 diselenggarakan MTQ Nasional ke 13, di kota manakah
diselenggarakannya?

J : di Padang Sumatera Barat.

6. S : Simak baik-baik, apa nama cabang lagu pada Maqam Hijaz  yang akan  dilantunkan
berikut ini ? Q.S. Al-Kahfi: 107

                     
J : Hijaz Kar Kur

7. S : Please mention the surah meant "The Disbelievers”.
J : الكافرون / Al-Kafirun

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
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رضعلوخاصمبىنميىنمانىف يدعى, الكرميلقرآنتتعلقالىتاال
؟املبىنهذاصممالذىمن. القرآنبيت

J :

املهندس امحد نعمان  

9. S : Saudara perempuan sebapak berhak mendapat seperenam bagian, jika bersama-sama
dengan ……………
A. Seorang saudara laki-laki seibu sebapak
B. Seorang saudara perempuan seibu sebapak
C. Dua orang saudara perempuan seibu sebapak atau lebih
D. Saudara laki-laki sebapak

J : B. Seorang saudara perempuan seibu sebapak.

10. S : Bacakan surah at-Takatsur dengan lagu Jiharkah Jawab!
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LSF. 04
SOAL PAKET LONTARAN BABAK SEMIFINAL

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

                   
J : as-Syura : 30

2. S : Perhatikan, perkataan siapa yang direkam dalam ayat berikut:

                     
J : Pembesar-pembesar Ratu Balqis

3. S : Ahli waris terdiri dari bapak, dua orang anak perempuan, dua orang istri. Harta
warisan berjumlah sebesar Rp. 24.000.000,-. Berapa rupiahkah bagian masing istri?

J : Masing-masing istri mendapat Rp. 1.500.000,-

4. S : Beberapa tahun yang lalu untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah
penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Internasional. Kapan
tepatnya?

J : Bulan Desember tahun 2003

5. S : Festival Istiqlal telah menghasilkan karya besar berupa Mushaf Istiqlal. Kapankan
Festival Istiqlal II diselenggarakan?

J : Tahun 1995.

6. S : Pahami dengan baik, sebutkan apa nama cabang lagu pada Maqam Rast yang akan
perdengarkan berikut ini ? Q.S. Al-Anbiya’: 107

            
J : Alwan Rast

7. S : Listen to this ayat!

           ……...

Who speak in this ayat ?
J : Harun a.s

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
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املسايقةأىفمى. بباالنكارالوطنيةالقرآنتالوةمسابقةىفاليومنحن
؟اليومحننالوطنية

J :

املسابقة الوطنية العشرين   

9. S : Jika ahli waris hanya terdiri dari cucu perempuan dan seorang anak perempuan,
maka bagian cucu perempuan adalah………..
A. Setengah bagian C. Seperempat bagian
B. Seperenam bagian D. Sepertiga bagian

J : B. Seperenam bagian.

10. S : Bacakan surah al-Ashr dengan lagu Sika!
J : Benar / Salah
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN F. 01
SOAL PAKET BABAK FINAL

5. S : Kita sebagai manusia yang tidak sempurna banyak kelemahan, mudah terkena
godaan dan mengikuti bujukan hawa nafsu, sehingga kita banyak melakukan
perbuatan dosa. Dosa-dosa itu jika sudah banyak bertumpuk-tumpuk, seolah-olah
tidak mungkin diampuni oleh Allah SWT. Namun rahmat Allah jauh melebihi dosa
kita. Oleh karena itu jangan putus asa untuk memohon ampunan-Nya. Hal ini
dilukiskan dalam al Qur’an. Coba bacakan ayat al Qur’an dimaksud!

J : QS. Az-Zumar : 53

                  
        

6. S : Sempurnakan ayat berikut :

               ..............

J :

                         
                      
     

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (az-Zumar : 67)

                           
             

J : Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya
padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit
digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi dia dari
apa yang mereka persekutukan.

4. S : Secara praktek membaca al Qur’an dengan tajwid berasal dari Rasulullah SAW.
Tetapi secara teori berupa kaidah-kaidah dan persoalan-persoalan ilmiahnya bukan
dari Rasulullah. Sebutkan 2 (dua) orang dari 4 peletak dasar teori ilmu tajwid!

J : 1. Abul Aswad Ad-Duali 3. Al Khalil bin Ahmad

2. Abul Qasim Ubay bin Salam 4. Imam Qiraat dan ahli bahasa.

5. S : Rasulullah sebagai utusan Allah yang terakhir mengemban lima tugas sebagaiman
dinyatakan dalam al-Qu’an, yaitu sebagai saksi, pembawa kabar gembira , pemberi
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peringatan, penyeru ke jalan Allah dan sebagai pelita yang menerangi kegelapan.
Coba lafalkan ayat dimaksud.

J :

                            
 :46-45(االحزاب(

6. S : Sebutkan 3 ahli tafsir di Indonesia beserta nama bukunya!
J : 1. Mahmud Yunus dengan Tafsir al Qur’anul Karim

2. KH. Munawar Kholil dengan Tafsir Hidayaturrahman
3. Hasbi Ash-Shidiq dengan Tafsir An-Nur dan Al-Bayan
4. Prof.Dr. Hamka dengan Tafsir Al-Azhar.

7. S : Sebutkan dua macam lagu secara berurutan dalam bacaan berikut: Q.S. Al-Nahl: 64

                           


J : Lagu Nahawan dan lagu Rast

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
نعمةاذكرواامنواالذينايها:"صيغهبيانمعتىفيمااالنشاءنوعبني
"عليكمالىت

J :

النداءبصيغةطلىبانشاء:امنواالذينايها
االمربصيغةطلىبانشاء: عليكمالىتنعمةاذكروا

9. S : Seek the ayat of the Holy Quran which speakes that  “Allah taught by the pen, and
taught man thath which he knew not”

J :

                ) : 5-4العلق(

10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di
dalamnya?
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J : Qarun, salah seorang kaum Nabi Musa. Dia diberi harta melimpah oleh Allah,
namun ia merasa bahwa kekayaannya adalah hasil usaha dirinya sehingga tak perlu
bersedekah kepada orang lain.  Karun berkata: "Sesungguhnya Aku Hanya diberi
harta itu, Karena ilmu yang ada padaku". dan apakah ia tidak mengetahui,
bahwasanya Allah sungguh Telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih
Kuat daripadanya, dan lebih banyak hartanya?

11. S : Membuka lahan baru yang belum dikerjakan dan dimiliki seorangpun dalam istilah
ilmu fiqh disebut?

J : Ihyaul Mawat
12. S : Seorang Sarjana Muslim pertama yang menggunakan angka Hindi dan angka nol

serta metode penghitungan yang disebut algoritma telah mengarang 2 bukunya
yang terkenal yaitu (Al-Kitab Al-Mukhtasharfi) Hisab Al-Jabr wal Muqabalah dan
Shurat Al-Ardh. Siapakah tokoh dimaksud?

J : Muhammad bin Musa Al-Khawoizmi

13. S : Prinsip syariah  adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa dibidang syariah, pernyataan diatas terdapat dalam Bab berapa dan pasal
berapa?

J : Dalam Bab 1 pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2008.

14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah memerintahkan kepada segenap pemuda yang
sanggup memberi nafkah agar kawin untuk menjaga kehormatannya. Yang belum
mampu hendaknya berpuasa. Coba bacakan hadits dimaksud

J :

لِْلَبَصِر،َأَغضُّ َفِإنَّهُ فـَْليَـتَـَزوَّْج،الَباَءةَ ِمْنُكمُ اْسَتطَاعَ َمنِ الشََّبابِ َمْعَشرَ َ 
لصَّْوِم،فـََعَلْيهِ َيْسَتِطيعْ ملَْ َوَمنْ لِْلَفرِج،َوَأْحَصنُ  «َوَجاءٌ َلهُ َفِإنَّهُ ِ
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN F. 02
SOAL PAKET BABAK FINAL

1. S : Abu Muslim Al Asfahani mengemukakan bahwa ayat-ayat al Qur’an yang berkenaan
dengan shalat, zakat, puasa dan haji hanya 5% dari ayat-ayat al Qur’an. Al Qur’an
bercerita tentang obat, pakaian makanan dan industri. Allah telah mengutus para
Rasul disertai dengan keterangan yang jelas. Allah juga telah menurunkan besi,
karena besi itu punya kekuatan yang dahsyat dan banyak manfaatnya bagi manusia.
Bacakan ayat al Qur’an yang berkenaan dengan hal dimaksud!

J : QS. Al-Hadid : 25

                              
                        
   

2. S : Sempurnakan ayat berikut :

        
J :

                       
                           
     

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa Indonesia
(Fusshilat : 39)

                         
             

J : Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang,
Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur.
Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang
mati. Sesungguhnya dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

4. S : Jelaskan perbedaan waqaf, saktah dn 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.

5. S : Iman kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang enam dan termasuk
soal-soal isroiliyat, yakni soal-soal yang diketahui dan dipercayai berdasarkan



166 Soal MFQ pada MTQN XXIII Bengkulu 2010

pemberitaan al-qur’an dan hadits. Dari sekian banyak ayat yang menjelaaskan hari
kiamat adalah ayat yang menyatkan bahwa hari kiamat itu akan datang, tetapi
waktunya sengaja dirahasiakan oleh Allah agar setiap manusia diberi balasan sesuai
dengan hasil usahanya. Coba lafalkan ayat yang dimaksud.

J :

                :15(طھ(

6. S : Orang-orang Kafir menuduh bahwa al Qur’an adalah karangan Muhammad yang
diambil dari cerita-cerita lama yang diperoleh Nabi dari seorang Pendeta.Bacakan
ayat tentang hal tersebut!

J : QS. al-Furqan : 4 - 5

                             
                      

7. S : Sebutkan dua macam lagu secara berurutan dalam bacaan berikut:Q.S. Al-Isra’: 70

                           
       

J : Lagu Sika dan lagu Bayyati

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
!العربيةاللغةإىلمايلىترجم

Indonesia terdiri dari 33 provinsi, dan tiap provinsi akan mengirimkan para peserta
(pelomba) ke MTQ Nasional yang diadakan di Bengkulu.

J :

املتسابقني)بتبعث(ترسلحمافظةوثالثنيثالثمنإندونيسياتتكون
ببونكولوتعقدالىتالوطنيةالقرآنتالوةمسابقةإىل

9. S : Tell us the ayat of the Holy Quran means : “And seek you help (from Allah)
through patience and prayer, and most surely it is a hard thing, save upon the
humble”.

J :

                       
10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di

dalamnya?
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J : Nabi Sulaiman. Para jin bekerja untuk memenuhi kehendak Sulaiman membuat

gedung-gedung yang Tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya)
seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku).

11. S : Pernyataan di bawah ini merupakan rukun shulhu, kecuali?
A. Orang-orang yang menyepakati perdamaian
B. Masalah yang didamaikan
C. Dua orang saksi
D. Akad perdamaian

J : C. Dua orang saksi

12. S : Dalam rentang kekuasaannya yang sangat singkat (2 tahun), Khalifah Umar bin
Abdul Aziz, selain dikenal memerintah dengan adil juga meninggalkan jasa besar
yang dirasakan manfaatnya oleh kaum Muslimin hingga sekarang. Apa jasanya
tersebut?

J : Mengumpulkan Hadits Nabi SAW.

13. S : Memiliki Bakat, Minat,panggilan jiwa, idealisme, memilikinkometmen untuk
meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia,memiliki
kualifikasi akademik dan latar belakang sesuai dengan bidang tugas, disebut apa
sesuai Undang Undang

J : Prinsip Profesionalitas Guru dan Dosen

14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah menyatakan bahwa orang mukmin yang kuat
lebih baik dan dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kita pun harus
berusaha untuk meraih apa yang berguna. Bahkan kita dilarang berandai-andai.
Coba bacakan hadits tersebut.

J :

رٌ اْلَقِويُّ اْلُمْؤِمنُ  َِّ ِإَىل َوَأَحبُّ َخيـْ رٌ ُكلٍّ َوِيف الضَِّعيفِ اْلُمْؤِمنِ ِمنْ ا َخيـْ
َفُعكَ َماَعَلىاْحِرصْ  َِّ َواْسَتِعنْ يـَنـْ تـَُقلْ َفَال َشْيءٌ َأَصاَبكَ َوِإنْ تـَْعَجزْ َوَال ِ

َِّ رُ َقدَ ُقلْ َوَلِكنْ وََكَذاَكَذاَكانَ فـََعْلتُ َأّينِ َلوْ  َلوْ نَّ َفإِ فـََعلَ َشاءَ َوَماا
.مسلمرواهالشَّْيطَانِ َعَملَ تـَْفَتحُ 
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN F. 03
SOAL PAKET BABAK FINAL

1. 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 :

             .................

J :

                           
                         
       

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa
Indonesia (asy-Syura : 16)

                       
      

J : Dan orang-orang yang membantah (agama) Allah sesudah agama itu diterima Maka
bantahan mereka itu sia-sia saja, di sisi Tuhan mereka. mereka mendapat
kemurkaan (Allah) dan bagi mereka azab yang sangat keras.

4. S : Di antara sifat huruf adalah Idzlaq. Apa yang dimaksud dengan Idzlaq dan apa saja
huruf-hurufnya?

J : Idzlaq ialah mengucapkan huruf dengan ringan-lancar. Huruf-hurufnya   terkumpul
dalam lafazh ( فر من لب )

5. S : Diantara akhlak Islam yang harus dimiiki oelh setiap muslim adalah cinta kerja
keras atau etos kerja. Oleh karena itu Allah dan rasulnya menyuruh kita supaya
senang bekerja keras, tidak bermalas-malasan, bahkan nabi Muhammad SAW
dalam salah satu doanya memohon perlindungan dari sifat malas. Dalam al-Qur’an
Allah menyatakan bahwa Dia dan RasulNya serta orang-orang mumin kan selalu
memperhatikan pekerjaan hambanya. Coba lafalkan ayat yang dimaksud.

J :
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             :105(التوبھ(

6. S : Diantara orang yang berjasa mengembangkan tulisan al-Qur'an adalah Yahya bin
Ya'mar (w. 90 H/708 M) dan  Nashr bin Ashim (w. 100 H/718 M). Apa yang beliau
lakukan dalam penulisan al-Qur'an tersebut ?

J : memberi tanda titik pada huruf untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf
yang lain (nuqthah I'jam/ta'jim).

7. S : Sebutkan dua macam lagu secara berurutan dalam bacaan berikut: Q.S. Al-Hajj: 54

                         
             

Dan agar orang-orang yang Telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran Itulah yang hak dari Tuhan-
mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk
bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

J : Lagu Hijaz dan lagu Jiharka

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
!العربيةاللغةإىلمايلىترجم

Indonesia dikenal di dunia sebagai Negara muslim terbesar, mereka mempunyai
sifat taat beragama, suka perdamaian dan bersikap moderat.

J :

متدينني،وكانوا،املســلمنيأكرببالدأنهالعامليفمعروفبــلداندونيسيا
واالعتدالالسالموحيبون

9. S : Prophet Musa AS has a special Do’a as stated in Surah Thaha to get the strength,
easiness, and understandable words in order to face a cruel King, Fir’aun, with his
followers. State that Do’a!

J :

                  
  

10. S : Perhatikan, berkenaan dengan siapa ayat berikut dan apa kisah yang terkandung di
dalamnya?
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J : Nabi Sulaiman as. Ia berkata: "Sesungguhnya Aku menyukai kesenangan terhadap
barang yang baik (kuda) sehingga Aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu
hilang dari pandangan".

11. S : Sebutkan alasan/dasar bahwa perempuan tidak boleh menjadi Imam sholat bagi
laki-laki. (F)

J :

ماجهابنروه. رجالامراةٌ نَّ مَّ تـَؤُ ال
“Jangan sekali-kali seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki”. (Hr.Ibnu Majah.)

12. S : Kesultanan yang memiliki andil besar dalam pengembangan dan penyiaran Islam di
Jawa adalah Kesultanan Mataram. Kapan Kesultanan ini berdiri dan siapa yang
mengangkat dirinya sebagai raja pertamanya?

J : Tahun 1582 M, dan raja pertamanya Pangeran Ngabeki Lor Ing Pasar (dengan gelar
Penembahan Senopati Ing Alago).

13. S : Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2008  menjelaskan tentang apa?
J : Menjelaskan tentang Perbankan Syariah

14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah menyatakan bahwa keadaan seorang mukmin
itu selalu hebat, karena saat memperoleh kebaikan dia syukur dan saat ditimpa
musibah dia sabar. Bacakan hadits tersebut.

J :

رٌ ُكلَّهُ أَْمَرهُ ِإنَّ اْلُمْؤِمنِ َألْمرِ َعَجًبا ِإنْ . لِْلُمْؤِمنِ ِإالَّ َألَحدٍ َذاكَ َولَْيسَ َخيـْ
ًراَفَكانَ َشَكرَ َسرَّاءُ َأَصابـَْتهُ  ًراَفَكانَ َصبَـرَ َضرَّاءُ َأَصابـَْتهُ َوِإنْ َلُه،َخيـْ .َلهُ َخيـْ

.مسلمرواه
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN F. 04
SOAL PAKET BABAK FINAL

1. S : Dalam mempertahankan masyarakat, bangsa atau Negara dari ancaman Negara luar,
diperlukan adanya kekuatan militer yang tangguh. Hal demikian diajarkan pula oleh
Al Qur’an, agar kita mempersiapkan militer dengan segala persenjataannya agar
musuh tak berani menganggu. Bacakan ayat yang dimaksud!

J : (QS. Al Anfal : 60)

                     
                    

       
2. S : Sempurnakan ayat berikut :

             
J :

                       
                     

3. S : Dengarkan baik-baik kemudian terjemahkan ayat berikut ke dalam Bahasa Indonesia (al-
Haj : 54)

                         
             

J : Dan agar orang-orang yang Telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran
Itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka
kepadanya dan Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang
yang beriman kepada jalan yang lurus.

4. S : Di antara sifat huruf ada yang waktu membunyikannya dengan angin yang
menyebar. Apa nama sifat demikian ?

J : Tafassyi

5. S : Menepati janji adalah salah satu dari sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Agama
Islam memerintahkan agar setiap orang mau menepati janjinya, karena menurut
pandangan Islam orang yang bertanggungjawab adalah orang yang menepati janji
setelah janji itu diteguhkannya. Apalagi janji itu menyertakan Allah dalam bentuk
sumpah. Coba lafalkan ayat yang menegaskan hal tersebut.

J :
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          :91(النخل(

6. S : Surat al-Fâtihah disebut juga as-Sab'ul Matsâni, apa artinya? Dan bacakan ayat yang

menyatakan hal itu!

J : Tujuh ayat yang diulang-ulang, ayatnya (al-Hijr: 87):

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

Q.S. Al-Bayyinah: 7

                      
J : Lagu Nahawan

8. S :

!لعربيةأجبمثجيداامسع
!العربيةاللغةإىلمايلىترجم

Program pendidikan dan pengajaran di Indonesia bertujuan untuk membentuk
manusia yang bertakwa, berakhlaq mulia, cerdas dan mempunyai ketrampilan

J :

مج التقياإلنســانتكوينعـلىيهدفإندونيسيايفوالتعليمالرتبيةبر
واملهاراتاملهنةلديهووالذكيواملتأدب

9. S : In the Holy Qur-an, Allah revealed about forbidden action during Pilgrimage such

as; sexual relations, committing sins, or disputing unjustly.Recite part of the verse

in the Qur-an.

J :

         
10. S : Berkenaan dengan siapa ayat Al Qur’an berikut ini :
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J : Berkenaan dengan kisah nabi Yunus as yang lari menuju kapal, karena muatan kapal
penuh, lalu diundi  dan nabi Yunus kalah dalam undian sehingga dilempar ke laut
kemudian ditelan ikan besar.

11. S : Jelaskan secara singkat Kaifiat (cara) shalat gerhana bulan atau matahari!
J : Hendaklah takbir dengan niat shalat gerhana (bulan/matahari) membaca

fatihah dan membaca ayat Al-Qur’an, kemudian ruku, berdiri kembali membaca
fatihah dan ayat al Qur’an kemudian ruku lagi, kemudian I’tidal dan terus sujud,
ini terhitung satu rakaat.

12. S : Tidak lama setelah kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, Kongres Islam se dunia, al-
Muktamar Al-Alami Al-Islami berhasil mendirikan sebuah organisasi Islam
Internasional pertama. Apa nama Organisasi itu, kapan dan dimana didirikan?

J : Rabithah Al-Alam Al-Islami, Tahun 1926 di Makkah.

13. S : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga untuk periode
lima Tahun disebut apa?

J : Renstra

14. S : Dalam salah satu hadits Rasulullah memuji pedagang yang jujur yang nanti akan
dikumpulkan bersama para nabi, syuhada dan shalihin. Bacakan hadits dimaksud.

J :

دِّيِقنيَ النَِّبيِّنيَ َمعَ اْألَِمنيُ الصَُّدوقُ التَّاِجرُ  - ْنيَ ــاحلِِ الصَّ وَ َوالشَُّهَداءِ َوالصِّ
الرتمذىرواه
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MTQ NASIONAL XXIII TAHUN 2010
DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

CABANG FAHMIL QUR’AN LF. 01
SOAL PAKET LONTARAN BABAK FINAL

1. S : Perhatikan, surat apa dan ayat berapa :

           
J : az-Zumar : 25

2. S : Perhatikan, perkataan siapa yang direkam dalam ayat berikut :

              
J : Nabi Iyas as

3. S : Berapa bagian seorang nak laki-laki, jika dia bersama ahli waris seorang suami,
seorang anak perempuan, ibu dan bapak, dengan harta peninggalan sebesar Rp.
15.000.000,-

J : Bagian seorang anak laki-laki adalah Rp. 4.167.000,-

4. 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)

5. S : Pada bulan Agustus tahun 2008 yang lalu qari Indonesia berhasil meraih juara
pertama MTQ Internasional ke-50 di Malaysia. Siapakah nama qari tersebut dan
berasal dari provinsi mana?

J : Mu’min Aenul Mubarok dari Jawa Barat

6. S : Simak baik-baik, sebutkan dua nama lagu beserta tingkatan nadanya masing-
masing secara berurutan pada bacaan berikut! Q.S. Ali ’Imran: 104

                             
     

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

J : Lagu Nahawan nada nawa dan lagu Bayyati nada  jawabul jawab

7. S : Please translate the following ayat into English!

          ) : ٢البقرة(

J : "This is the (true) Book where in is no doubt, a guidance to the pious ones"

8. S :

لعربية  !امسع جيدا مث أجب 
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:العربيةاىلتىماترجم
Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang menyatukan puluhan suku yang

mendiami ribuan pulau besar dan kecil yang terbentang dari Sabang sebelah barat
sampai Merauke sebelah timur.

J :

الذينالقبائلوالشعوبعشراتبنيجتمعالىتمتحــدةدولةهياندونيسيا
نجبنيتقعاليتوالصغريةاجلزرالكبريةيســكنون شــرقامرياوكياىلغرسا

9. S : Ahli waris terdiri dari suami, ibu, seorang saudara laki-laki seibu sebapak, dua
orang saudara laki-laki seibu. Harta warisan berjumlah Rp. 18.000.000,- Jelaskan
berapa rupiah bagian saudara laki-laki seibu sebapak?

J : Ini masalah musyarrakah, bagian saudara laki-laki seibu sebapak adalah Rp.
2.000.000,-

10. S : Bacakan surah at-Tin dengan lagu Sika Turki.
J : Benar / Salah


