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1. Terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang baik ! 

ۅ  ۉ    ۅۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋڭ  ڭ  ڭ  

وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ     وئۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ

 ٤١٢البقرة: ۆئ  ۈئ  

 Jawab: 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum 

datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu 

sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta 

digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul 

dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan 

Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.  

2. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 4 kategori: sifat nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan sifat 

ma’nawiyah. Termasuk dalam kategori yang manakah sifat Allah: Qiyamuhu binafsih? 

Jawab : Salbiyah 

" الدنيا متاع ، وخير .... أكمل  بثالثة كلمات فقط : قال الرسىل صلى هللا عليه وسلم : .3  

Jawab : .. وخير متاعها املرأة الصالحة 

 "
ُ
اِلَحة  الصَّ

ُ
ة
َ
ْرأ

َ ْ
َيا امل

ْ
ن ْيُر َمَتاِع الدُّ

َ
َيا َمَتاٌع، َوخ

ْ
ن  "الدُّ

اِلُح » ْوُج الصَّ ْيُر َمَتاِعَها الزَّ
َ
َيا َمَتاٌع، َوخ

ْ
ن  «الدُّ

 « 
ُ
ْوَجة ْيُر َمَتاِعَها الزَّ

َ
َيا َمَتاٌع، َوخ

ْ
ن   الدُّ

ُ
اِلَحة  «الصَّ

4. Listen to the following Ayat attentively 

 ٠١النساء:   ک  ک  گ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک 
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In the above-mentioned Ayat, Allah SWT explains the conditions of the people who 

unjustly (unfairly) eat up the property (belongings) of orphans. 

How did Allah SWT explain the conditions of those people? 

Jawab: 

a. They eat up only a fire into their bellies 

b. They will be burnt in the blazing Fire! 

5. Membangun negeri harus terus digalakkan dan tak boleh mengenal putus asa meskipun 

rintangan banyak, karena putus asa itu bukan sifat orang-orang beriman. Bacakan potongan 

ayat yang melarang manusia berputus asa dari rahmat Allah! 

Jawab : Al-Zumar:  53, atau Yusuf: 87 

﮶       ﮵ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴  ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے

 ٣٥الزمر:   ﮷   ﮸          ﮹          ﮺  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ 

 .٧٨يوسف:   ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ  

6. Ada 6 sifat huruf yang dimiliki oleh huruf ya’, sebutkan 5 sifat huruf tersebut ! 

Jawab : al-jahr, al-rakhawah, al-istifal, al-infitah,al-ishmat, dan al-lain. 

7. Apakah nama-nama jenis lagu dari tilawah berikut ini :  

Jawab  : Bayyati Jawabul Jawab  

8. Salah satu sunnahnya wudhu’ atau mandi adalah tayaamun. Apa yang dimaksud dengan 

tayaamun? 

Jawab: Mendahulukan anggota badan yang kanan/bagian kanan sebelum yang kiri. 

(memulai membasuh dari yang kanan) 

9. Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini ! 

 ٠٧القمر:   ہ  ہ  ہ  ہ            ھ  ھ   ھ  

Jawab: Al Qamar (54) : Ayat 18 

10. Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri atas ibu, seorang anak perempuan, 

kakek, dan istri.  Berapa rupiah yang diterima kakek, jika harta yang ditinggalkan sebesar 

Rp. 72 juta. 

Jawab: Rp. 15 juta. (1/6 + ashabah) 
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SOAL FAHMIL QUR’AN CADANGAN 

BABAK FINAL – LONTARAN 

BIDANG : FAHMIL QUR’AN PAKET 

GOLONGAN : MTS DAN MA 
CADANGAN 

BABAK : FINAL – LONTARAN 

 
1. Terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang baik ! 

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

 ٤١٢البقرة: ھ  ھ  ھ  ے     ھہ  ہ  ہ  ہۀ

Jawab: 217. …. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati 

dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di 

akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 

2. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 4 kategori: sifat nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan sifat 

ma’nawiyah. Termasuk dalam kategori yang manakah sifat Allah: Wujud? 

Jawab: Nafsiyah 

3. Doa Nabi siapakah dalam ayat berikut? 

 ٦٢نوح:     ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  

Jawab : Nabi Nuh. 

 كم تعادل الصالة في املسجد  الحرام إذا قيست بالصالة في غيرها من املساجد العادية ؟  .4

Jawab :  مائة ألف صالة  

5. Selain Surat Al-Muzammil ayat 4, ada ayat lain yang menjelaskan tentang bacaan al-Qur’an 

harus dengan tartil. Sebutkan surat apa, ayat berapa dan bacakan ayatnya.  

Jawab : Surat Al-Furqon ayat 32 

ی    یىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئوئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ

 ٥٦الفرقان:   ی  جئ   
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6. Siapakah nama penulis hadits al-muwaththa’ ? 

Jawab : Malik bin Anas 

7. Apakah nama-nama jenis lagu dari tilawah berikut ini  

Jawab :  Awal Maqam Shoba atau Shoba Asli  

8. Salah satu sunnahnya wudhu’ adalah muwaalat,. Apa yang dimaksud dengan muwaalaat? 

Jawab: berturut-turut dalam membasuh dan tidak diselingi aktifitas lainnya. 

9. Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini ! 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   

 ٦٣فاطر:     گ       گ  

Jawab : Fathir (35) : Ayat 25 

10. Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri atas ibu, seorang anak perempuan, 

kakek, dan istri.  Berapa rupiah yang diterima anak perempuan, jika harta yang ditinggalkan 

sebesar Rp. 72 juta. 

Jawab: Rp. 36 juta.  

 


