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Mohon dilingkari jawaban yang paling benar!
AL-AQIDAH
1.

2.

3.

4.

5.

Apa makna dari kata Al-`Aqidah:
a.

Keridhaan

b.

Keterikatan

c.

Kehambaan

d.

keyakinan

6.

Rukun iman yang pertama:
a.

Beriman dengan hari akhir

b.

Beriman dengan para rasul

c.

Beriman dengan Allah swt

d.

Beriman dengan para malaikat

Apa yang menjadi rujukan (sumber)
muslimin dalam aqidah mereka:
a.

Akal pikiran

b.

Al-Qur`an

c.

Hadits

d.

Al-qur`an dan assunnah

7.
kaum

Syarat - syarat diterimanya sebuah ibadah:
a.

Ikhlas

b.

Jujur

c.

Mutaba`ah

d.

Jawaban a dan c benar

() واعبدوهللا وال تشركوا به شيئاartinya:
a.

b.

Dan sembahlah kalian kepada Allah swt dan
janganlah kalian menyekutukanNya dengan
sesuatu apapun
Dan berbuatlah kalian kebaikan kepada Allah
swt dan janganlah kalian bermaksiat
kepadaNya.

8.

9.

c.

Dan bertaqwalah kalian kepada Allah swt dan
janganlah kalian melanggar perintahNya.

d.

Dan bersyukurlah kalian kepada Allah swt dan
janganlah kalian mengingkari nikmatNya

Apa makna syirik kepada Allah swt:
a.

Berbuat maksiat kepadaNya

b.

Melanggar perintahnya

c.

Menyekutukannya

d.

Jawaban b dan c salah

Aqidah ahlussunnah wal jama`ah tentang iman
ia bertambah dan berkurang, apa penyebab
iman itu berkurang:
a.

menyibukkan diri dengan dunia

b.

Durhaka dengan orang tua

c.

Menyakiti hati orang

d.

Semuanya benar

Kalimat : ( )ال إله إال هللاmempunyai tujuh syarat
diantaranya:
a.

Jujur,taat,cinta

b.

Harap dan takut

c.

Ridho dan yakin

d.

Beramal, jihad dan cinta

Berikut ini termasuk perkara-perkar
membatalkan keislaman kecuali:

yang

a.

Bersikap sombong dan menolak beribadah
kepada Allah swt

b.

Mengejek dan memperolok sunnah nabi
saw
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c.

Membunuh diri.

a.

Jibril

d.

Tidak mau mengkafirkan orang musyrik
atau ragu dengan kekafiran mereka

b.

Zabaniyah

c.

Malik

d.

Mikail

10. Malaikat yang menjaga pintu neraka dihari
kiamat adalah:
FIQIH
1.

2.

3.

4.

Air liur ajing termasuk dalam kategori najis:
a.

Berat

b.

Ringan

a.

27 derajat

c.

Sedang

b.

23 derajat

d.

Kecil

c.

100 derajat

d.

50 derajat

Makmum yang tertinggal shalatnya bersama imam
disebut:
a.

Muazzin

b.

Imam

c.

Masbuq

d.

Jamaah

Benda yang digunakan untuk tayammum adalah:

5.

6.

7.

Orang yang shalat berjamaah mendapat pahala:

Diantara syarat sah shalat adalah:
a.

Menutup aurat

b.

Pakai wangian

c.

Pakaian rapi

d.

Didalam masjid

Sebutkan 2 sebab orang tidak berhak mendapatkan
harta warisan:

a.

Air

b.

Tanah liat

a.

Nasab dan wala`

c.

Tanah berdebu

b.

Nikah dan nasab

d.

Pasir

c.

Pembunuhan dan wala`

d.

Pembunuhan dan murtad

Sebutan untuk darah yang keluar setelah orang
melahirkan adalah:
a.

Darah haidh

b.

Darah nifas

Zakat pada binatang unta, sapi dan kambing wajib
dikeluarkan mulai dari:

c.

Darah istihadhah

a.

6-30-40

d.

Darah fasid

b.

5-30-40

c.

5-35-45

8.
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d.
9.

10-30-40

Keringanan berupa meringkas shalat 4 rakaat
menjadi 2 rakaat dinamakan:
a.

qasar

b.

jama`

c.

i`tidal

d.
10.

musafir

Diantara sunnah-sunnah dalam berpuasa adalah:
a.

Mengakhirkan buka puasa

b.

Bersegera makan sahur

c.

Buka dengan kurma dan air manis

d.

Buka dengan gorengan

SIRAH NABAWIYAH
1.

2.

3.

Ummul mu’minin yang dari rahimnya lahir putraputri Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam?
a.

Aisyah

b.

Hafshah

c.

Khadijah

d.

Ummu salamah

4.

Dakwah Jahriyah (terang2an) dalam sejarah
perjuangan Nabi Shallallaohu ‘alaihi wasallam
berlangsung selama ….. tahun
a.

Tiga

b.

Empat

c.

Lima

d.

sepuluh

Gua tempat persembunyian Nabi Shallallohu
‘alaihi wasallam dan abu bakar radhiyallahu anhu
ketika keluar berhijrah dikenal dengan nama ?

5.

a.

Gua hira’

b.

Gua tsaur

c.

Gua kahfi

d.

Gua hijrah

Fathu Makkah terjadi pada tahun….. Hijriyah.
a.

Ke- 7

b.

Ke- 8

c.

Ke- 9

d.

Ke- 10

Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam wafat
pada tahun?
a.

8 hijriyah

b.

9 hijriyah

c.

10 hijriyah

d.

11 hijriyah
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1.

2.

3.

4.

Untuk menjemur (mengeringkan) sebuah baju
Ahmad membutuhkan waktu 30 menit, berapa
waktu yang dibutuhkan ahmad untuk menjemur 5
baju?
a. 1 Jam Setengah
b. 30 Menit
c. 2 jam 30 menit
d. 50 Menit
Ali lebih kurus dibandingkan Muhammad, Fajri
memang kurus daripada Ali, sedangkan usman
lebih gemuk dari pada Muhammad, siapa diantara
mereka yang lebih kurus?
a. Ali
b. Muhammad
c. Fajri
d. Semua Jawaban Salah
Seorang pengrajin sepatu akan membuat 80 pasang
sepatu dan membutuhkan waktu 23 hari,jika
pengrajin tersebut bekerja selama 30 hari maka
berapa pasang sepatu yang akan dibuat?
a. 94 Pasang
b. 104 Pasang
c. 110 Pasang
d. 115 Pasang
Di Ma`had Aly Ashshiddiq ada 39 mahasiswa. Dari
jumlah itu:15 orang senang pelajaran fiqih,28
mahasiswa senang pelajaran nahwu,dan 6
mahasiswa senang fikih dan nahwu. Maka berapa
jumlah para mahasiswa yang tidak suka pelajaran
fikih dan nahwu?
a. 1 Orang
b. 2 Orang
c. 8 Orang
d. 10 Orang

5.

6.

7.

8.

9.

ebuah gudang semen menyusun tumpukan semen
dengan
dengan
menggunakan
cara
sbb:
Tumpukan semen paling atas 15 sak, tumpukan
semen dibawahnya 18 sak, dan seterusnya setiap
tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 3 sak
dari tumpukan diatasnya. Jika ada 20 tumpukan
semen, berapa banyak tumpukan semen paling
bawah?
a. 57
b. 59
c. 70
d. 72
Soal deret bilangan:3,6,12,24,48,……?
a. 90,180
b. 92,182
c. 94,190
d. 96,192
Luas kebun Pak Kurdi sama dengan luas kebun Pak
Andi, Luas kebun Pak Kurdi lebih sempit daripada
Luas kebun Pak Anto, Pak Edo adalah saudara
sepupu Pak Anto yang memiliki luas kebun lebih
sempit daripada Pak Andi.jadi,kebun siapakah yang
paling luas?
a. Pak Kurdi
b. Pak Andi
c. Pak Anto
d. Pak Edo
Deret bilangan: 1,5,9,13,17,……?
a. 20,30
b. 20,24
c. 21,25
d. 21,26
A dan B berasal dari fakultas yang sama. D dan E
juga berasal dari fakultas yang sama. Perhatikan
syaratnya: Mahasiswa yang berasal dari fakultas
yang sama tidak boleh duduk berdekatan.
Langsung cari di pilihan, jawaban yang tidak
memenuhi syarat adalah jawaban yang salah!
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10.

11.

12.

13.

14.

a. A,D,E,B,C
b. A,B,C,D,E
c. A,C,E,D,B
d. D,C,A,E,B
Kumis-kucing = belalai -…….?
a. Kambing
b. Anjing
c. Keledai
d. Gajah
Berikut ini yang tidak termasuk dalam bagian iklim
adalah?
a. Dingin
b. Gugur
c. Semi
d. Kabut
Jika pesawat dijalankan oleh pilot, maka …..?
a. Sepeda – Nakhoda
b. Kereta Api – Masinis
c. Piring – Gelas
d. Amplop – Surat.
Jika Andi adalah anak ke 4 dari 5 bersaudara,dan
kakak kedua andi berusia 18 tahun maka Andi
kemungkinan berusia:………..tahun.
a. 19
b. .27
c. 17
d. 10
Muhammad ingin nikah sebelum punya rumah,dan
ingin dapat kerja sebelum menikah,setelah dapat
kerja ingin punya usaha sambilan, ingin punya
anak setelah punya rumah, ingin menikah setelah
punya usaha sambilan,dan ingin punya usaha
sambilan sebelum punya rumah, maka urutan yang
tepat adalah?

a.

15.

16.

17.

Dapat kerja – nikah - punya rumah - usaha
sambilan - punya anak
b. Dapat kerja – nikah - usaha sambilan - punya
rumah - punya anak
c. Dapat kerja - usaha sambilan –nikah - punya
rumah – punya anak
d. Punya anak – nikah – dapat kerja – usaha
sambilan –punya rumah
Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang
menyukai olahraga, Aisyah menyukai olahraga voli
dan tidak menyukai atletik, Ahmad menyukai
olahraga bola basket dan voli, Andi menyukai
semua olahraga kecuali voli, Khadijah menyukai
olahraga tanpa bola, sedangkan Rasyid menyukai
olaharaga dengan bola,mereka yang menyukai
olahraga voli adalah?
a. Aisyah,Rasyid dan Ahmad
b. Khadijah,Rasyid dan Ahmad
c. Andi,Rasyid dan Aisyah
d. Ahmad,Aisyah dan Khadijah
P,Q,R,S,T adalah lima orang diplomat,P hanya dapat
bicara bahasa inggris dan jerman, Q hanya dapat
berbicara bahasa jepang,perancis dan cina, R hanya
dapat bicara bahasa jerman, S hanya berbicara
dalam bahasa inggris,jepang dan cina,dan T hanya
dapat berbicara dalam bahasa perancis dan jerman,
satu satunya pasangan diplomat yang harus
menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi
adalah?
a. P dan R
b. Q dan R
c. R dan T
d. Q dan S
A adalah seorang anak dari pasangan suami isteri B
dengan C, E adalah anak dari pasangan D dengan
B,maka hubungan A dengan E adalah:
a. Saudara sepupu
b. Saudara ipar
c. Saudara misan
d. Jawaban a,b,dan c salah
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18.

19.

20.

21.

22.

Dalam jawaban soal ini telah ditentukan 4 kata,dari
4 kata tersebut ada 3 kata yang memiliki suatu
kesamaan, carilah kata yang keempat yang tidak
memiliki kesamaan dengan 3 kata tersebut!
a. Meja
b. Kursi
c. Burung
d. Lemari
Kebanyakan burung bisa terbang,burung unta
adalah juga seekor burung,jadi,:
a. Burung unta dapat terbang
b. Burung unta tidak bisa terbang
c. Burung unta belum tentu dapat terbang
d. Jawaban a,b,dan c semuanya salah
Reza bermain kelereng dan menang 3
buah,kemudian Reza main lagi dan kalah 6
buah,jika awalnya Reza memiliki kelereng 12
buah,berapa jumlah kelereng Reza sekarang?
a. 21 kelereng
b. 3 kelereng
c. 9 kelereng
d. 15 kelereng
Empat orang kuli mengangkut pasir kedalam truk 8
jam,maka berapa orang kulikah yang dibutuhkan
untuk mnyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 30
menit:
a. 64 orang
b. 64 orang
c. 55 orang
d. 70 orang
Dari sekelompok anak , 22 anak senang membaca,
dan 28 anak bermain,dan 20 anak senang
membaca dan senang bermain, banyak anak dalam
kelompok tersebut adalah:
a. 30 anak
b. 40 anak
c. 50 anak
d. 60 anak

23.

24.

25.

Semua penjabat tidak miskin, dan semua
mahasiswa tidak dapat dibohongi, maka…..
a. Pejabat tidak dapat dibohongi
b. Mahasiswa tidak miskin
c. Pejabat dan mahasiswa tidak miskin dan tidak
dapat dibohongi
d. Tidak dapat ditarik kesimpulan
Dingin – selimut = hujan…….
a. Air
b. Dingin
c. Payung
d. Basah
Sebuah pesawat terbang menempuh jarak 3 km
dalam waktu 15 detik , berapakah kecepatan
pesawat tersebut?
a. 440 km/jam
b. 520 km/jam
c. 600 km/jam
d. 720 km/jam

