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SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 

BIDANG : FAHMIL QUR’AN PAKET 

GOLONGAN : MTS DAN MA 
1 BABAK : PENYISIHAN 

 
1. Doa nabi siapakah yang termaktub dalam ayat berikut ini? 

 ٦مريم: چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇچ   ڇ  ڇ  ڇچ  چ 

Jawab : Nabi Zakariya. (Kalau dijawab Nabi Ya’kub, salah). 

شىسة في القشآن قصمها هللا إلى جالجت أقصام قصم هلل وقصم لعباده وقصم رلش فيه جالجت  .2

 أصىاف من البشش فما هي هزه الصىسة ؟

Jawab : ..الفاجحت   

3. Soal 1 Please read the verse (ayah) which is the meaning 

And other faces that Day will be dust-stained (Q.S.'Abasa:40) 

Jawab:  ٠٤عبس: چيث        حج  مج  جح  مح  چ  

4. Fenomena alam memang sungguh luar biasa. Alam bisa bermanfaat bagi manusia namun 

dapat pula mendatangkan musibah bagi manusia. Tragedi yang terjadi di Indonesia  

merupakan bukti keganasan alam. Tetapi tidak semua bencana disebabkan oleh alam, ada 

juga bencana terjadi karena akumulasi perbuatan tangan-tangan manusia perusak, yang 

mengakibatkan kerusakan di darat dan di laut. Bacakan ayat yang sesuai dengan hal ini! 

Jawab  :  (QS.  Ar-Rum : 41) 

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  

 ٠٤الروم:   حت  خت   

http://www.surah.my/80#40
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5. Sesungguhnya Allah swt. maha lembut, menyintai kelembutan dalam segala urusan. 

Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut ! 

Jawab :  

اَى سشىى هللا 
َ
: )) إنَّ هللَا سفيٌق  -صلى هللا عليه وشلم  -وعن عائشت سض ي هللا عنها ، قالت : ق

ْيِه .
َ
ه (( مخفٌق َعل ِ

ّ
ل
ُ
ْمِش م

َ
َق ِفي ألا

ْ
ِحبُّ الّشِف ًُ 

6. Dari Imam siapakah perawi As-Susi meriwayatkan qiraat Sab’ah ? 

Jawab : dari imam Abu ‘Amr 

7. Pada kalimat al-jarh wa at-ta’dil  yang digunakan, terdapat tingkatan-tingkatan. berikan 

contoh redaksi (kalimat) tajrih (al-jarh) pada tingkatan yang paling buruk ! 

Jawab : dengan shighat mubalaghah, seperti ; hua akdzab an-nas 

8. Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Qari kita berikut ini. 

Jawaban : Jiharka 

9. Pak Amir mempunyai lima sawah dengan tempat yang berbeda. Dari kelima sawah tersebut, 

dua bidang sawah masing-masing menghasilkan 10 ton, dan tiga sawah yang lainnya total 

mengasilkan 20 ton. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Amir kalau sama sekali dia 

tidak mengeluarkan biaya pengairan? 

Jawab: 10 % x 40 ton = 4 ton 

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

istri. Berapa rupiah  yang diterima ibu jika harta peninggalan sebesar Rp. 96 juta? 

Jawab: Rp. 21 juta (Kasus Rad Campuran) 
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1. Siapakah nabi yang menjadi mukhathab dalam ayat berikut ini? 

ڑ    ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 ٤٤٦المائدة:   ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ

Jawab : Nabi Isa. 

طمير لجماعت ؤلاهاث في أي شىسة جقع ؟ 52آًت اشخملت على  .2  

Jawab :  :38+7   13الىىس  

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ

ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵      ﮶  ﮷   ﮸     ﮹  

﮺ ﮻   ﮼      ﮽ ﮾   ﮿  ﯀  ﯁                       

    ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ                  

 ١٤النور:  ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ     ۆۇ
3. Please read the verse (ayah) which is the meaning 

So when you have finished [your duties], then stand up [for worship] (Q.S.Ash-Syar-

h:7) 

Jawab:  ٧الشرح: چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  
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4. Islam sangat mengutamakan usaha produktif, karena itu riba yang mengambil keuntungan 

semata-mata dari meminjamkan modal dikecam dengan keras. Dalam Al Qur’an Allah 

memerintahkan untuk meninggalkan riba dalam berbagai bentuknya. 

Bacakan ayat tersebut! 

Jawab  :  (QS. Al Baqarah : 278) 

 ٨٧٢البقرة:   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ﮲    

5. Permudahlah, jangan engkau mempersulit, berilah kabar gembira jangan engkau menakut-

nakuti. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut ! 

Jawab : 

  -صلى هللا عليه وشلم  -، عن الىبّيِ  -سض ي هللا عىه  -وعن أوض 
َ
ُشوا َوال ّصِ

ٌَ اَى : )) 
َ
، ق

ُشوا ،  َعّصِ
ُ
ْيِه .ح

َ
ُشوا (( مخفٌق َعل َىّفِ

ُ
 ج

َ
ُشوا َوال ِ

ّ
 َوَبش

6. Apa yang dimaksud dengan istilah al-isnad al-ali ? 

Jawab : yaitu sanad hadits yang jumlah perawinya lebih sedikit dibanding hadits yang sama 

jumlah perawi dalam sanadnya lebih banyak. 

7. Pak Amir mempunyai lima sawah dengan tempat yang berbeda. Dari kelima sawah tersebut, 

dua bidang sawah masing-masing menghasilkan 10 ton, dan tiga sawah yang lainnya total 

mengasilkan 20 ton. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Amir kalau  dia mengairi 

sawahnya dengan pompa air yang menggunakan bakan bakar yang harganya terus naik? 

Jawab: 5 % x 40 ton = 2 ton 

8. Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri atas nenek, seorang cucu perempuan 

dan suami. Berapa rupiah yang diterima cucu perempuan jika harta yang ditinggalkan 

sebesar Rp. 64 juta? 

Jawab: Rp. 36 juta (Kasus Rad Campuran) 

9. Apa yang dimaksud dengan istilah al-isnad al-ali ? 

Jawab : yaitu sanad hadits yang jumlah perawinya lebih sedikit dibanding hadits yang sama 

jumlah perawi dalam sanadnya lebih banyak. 
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1. Siapakah yang didoakan untuk menjadi wazir dalam ayat berikut ini? 

 ٨٢طه: چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  چ 

Jawab : Nabi Harun 

م ؟ ما هي .2 الهلمت التي جىجذ في مىخصف القشآن النٍش  

Jawab :  .. وليخلطف 

3. Please read the verse (ayah) which is the meaning 

And all things have We preserved (enumerated) on writing (Q.S.An-Naba' :29) 

Jawab:  ٨٢النبأ: چوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  

4. Manusia adalah makhluk istimewa dan mulia melebihi makhluk-makhluk yang lain. Allah 

menghormati manusia, ditempatkannya di daratan dan di lautan serta diberikan rizki dari 

hal-hal yang baik. Bacakan ayat Al Qur’an yang menyatakan hal tersebut! 

Jawab  :  (QS. Al –Isra : 70) 

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

 ٧٤اإلسراء:   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

5. Sesungguhnya Allah swt. menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu, maka apabila 

kamu memotong hewan, maka potonglah dengan sebaik-baiknya, taajamkan pisau, dan 

mengenakkan penyembelihannya. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut ! 

 

  

http://www.surah.my/78#29
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Jawab : 

اد بن أوٍس  ذَّ
َ

بي ٌعلى ش
َ
،  -صلى هللا عليه وشلم  -، عن سشىى هللا  -سض ي هللا عىه  -وعن أ

ى
َ
َخَب ؤلاْحَصاَن َعل

َ
اَى : )) إنَّ هللا ل

َ
َبْحُخْم  ق

َ
ا ر

َ
ت ، َوِإر

َ
أْحِصُىىا الِقْخل

َ
ُخم ف

ْ
َخل

َ
ا ق

َ
إر

َ
ْيٍء ف

َ
ّلِ ش 

ُ
م

ِبيَحَخُه (( سواه مصلم .
َ
ُيرِح ر

ْ
ه ، َول

َ
ْفَشج

َ
ْم ش

ُ
َحُذل

َ
 ، َولُيِحذَّ أ

َ
ْبَحت ِ

ّ
أْحِصُىىا الز

َ
 ف

6. Di manakah makhroj huruf qaf dan bagaimana cara mngucapkannya? 

Jawab : Pangkal lidah naik ke langit-langit (aqsha al-lisan) 

7. Dari Imam siapakah perawi Ibnu Dakwan meriwayatkan qiraat Sab’ah ? 

Jawab : dari imam Ibnu ‘Amir 

8. Apa yang dimaksud dengan istilah al-isnad al-nazil ? 

Jawab : yaitu sanad hadits yang jumlah perawinya lebih banyak dibanding hadits yang 

sama jumlah perawi dalam sanadnya lebih sedikit. 

9. Pak Amir mempunyai sepuluh sawah dengan tempat yang berbeda. Dari kesepuluh sawah 

tersebut  masing-masing menghasilkan 10 ton. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak 

Amir kalau sama sekali dia tidak mengeluarkan biaya pengairan? 

Jawab: 10 % x 100 ton = 10 ton 

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

istri. Berapa rupiah yang diterima istri jika harta peninggalan sebesar Rp. 128 juta? 

Jawab: Rp. 16 juta (Kasus Rad Campuran) 
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SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 
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1. Siapakah pemilik mukjizat yang dikisahkan oleh ayat berikut ini? 

٨٨طه: چں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ   

Jawab : Nabi Musa 

 ارلش واحذا فقط من الثالجت الزًن جخلفىا عن غزوة جبىك ؟  .2

Jawab : 3-  هالى بن أميت -1مشاسة بن الشبيع   -5لعب بن مالو  

3. Please read the verse (ayah) which is the meaning 

But he only seeks the pleasure of his Lord Who is the Most High (Q.S.Al-layl: 20) 

Jawab:  ٨٤الليل: چٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  چ  

4. Dalam kehidupan setiap manusia tidak bisa lepas dari manusia yang lain, baik untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya maupun kebutuhan bersama. Karena itu Al-Qur’an 

memerintahkan agar kita selalu tolong menolong dalam hal kebaikan dan bukan dalam 

keburukan.  Bacakan ayat yang dimaksud! 

Jawab  :  (QS. Al-Maidah : 2) 

 ىئ     ی  ی  ی  ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ

5. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang gulat , sesungguhnya orang yang kuat itu 

adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Bacakan hadits yang menjelaskan 

hal tersebut ! 
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Jawab : 

شة  بي هٍش
َ
اَى :  -صلى هللا عليه وشلم  -: أنَّ سشىى هللا  -سض ي هللا عىه  -وعن أ

َ
 ، ق

ْيَض 
َ
ْيِه .)) ل

َ
َظِب (( مخفٌق َعل

َ
غ

ْ
ْفَصُه ِعْىَذ ال

َ
ْمِلُو ه ًَ ِزي 

َّ
ِذًُذ ال َما الشَّ َشَعِت ، إهَّ ذًُذ ِبالصُّ  الشَّ

6. Dari Imam siapakah perawi Syu’bah meriwayatkan qiraat sab’ ? 

Jawab : dari imam ‘Ashim 

7. Siapakah sahabat yang paling banyak hadits yang diriwayatkan ?  

Jawab : Abu Hurairah 

8. Pada bulan Januari tahun 2015 Pak Zaini mempunyai uang sebesar Rp. 100 juta. Kemudian 

pada bulan Mei di tahun yang sama uang Pak Zaini bertambah Rp. 50 juta, bahkan di akhir 

tahun, yakni bulan  Desember masih pada tahun yang sama, uangnya bertamabah Rp 50 juta 

lagi. Pada bulan Ramadhan tahun 2016 Pak Zaini hendak mengeluarkan zakat mal dari 

sejumlah uang yang dia miliki. Berapa juta yang wajib dikeluarkan Pak Zaini? 

Jawab: 2,5 % dari Rp. 150 jt = Rp. 3.750.000’- 

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

seorang cucu perempuan. Berapa rupiah yang diterimaanakperempuanjikaharta yang 

ditinggalkansebesarRp. 60 juta? 

Jawab: Rp. 36 juta (Kasus Rad Murni) 

10. Apa yang dimaksud dengan istilah al-isnad al-nazil ? 

Jawab : yaitu sanad hadits yang jumlah perawinya lebih banyak dibanding hadits yang 

sama jumlah perawi dalam sanadnya lebih sedikit. 
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SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 
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1. Berkenaan dengan nabi siapakah yang dimaksud oleh ayat berikut ini? 

 ٦الضحى: چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

Jawab : Nabi Muhammad saw 

م ؟  .2  لم عذد آلاًاث في القشآن النٍش

Jawab :  6516 . آًت  

3. Tujuan pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya yang serasi dan seimbang 

antara aspek fisik maupun mental-spiritual. Al-Qur’an mengajarkan agar kita menuntut 

kebahagiaan akhirat tanpa kita mengabaikan kepentingan dunia. 

Coba bacakan ayat yang menyatakan hal dimaksud! 

Jawab  :  (QS. Al Qashash : 77) 

ۈئ  ېئ    ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئائ  ائ  ەئ     ەئ ى  ى    

 ٧٧القصص:   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب     جئىئ  ی  ی  ی  ی   ىئېئ   ېئ  ىئ

4. Siapa yang taat kepadaku berarti taat kepada Allah, dan siapa yang durhaka kepadaku berarti 

durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada pemimpin, maka berarti taat kepadaku, dan 

siapa yang durhaka kepada pemimpin, maka berarti durhaka kepadaku. Bacakan hadits yang 

menjelaskan hal tersebut ! 
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Jawab :  

شة  بي هٍش
َ
اَى سشىى هللا  -سض ي هللا عىه  -وعن أ

َ
اَى : ق

َ
 : -صلى هللا عليه وشلم  -، ق

  
َ
اَعِني ف

َ
ِميَر )) َمْن أط

َ
ِطِع ألا ًُ ى هللَا ، َوَمْن  َقْذ َعص َ

َ
اَع هللَا ، َوَمْن َعَصاِوي ف

َ
َقْذ  َقْذ أط

َ
ف

ْيِه .
َ
َقْذ َعَصاِوي (( مخفٌق َعل

َ
عِص ألاميَر ف ٌَ اَعِني ، َوَمْن 

َ
 أط

5. Di manakah makhroj huruf lam dan bagaimana cara mngucapkannya? 

Jawab : Ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan, di belakang dal 

6. Dari Imam siapakah perawi khalaf meriwayatkan qiraat Sab’ah ? 

Jawab : dari imam Hamzah 

7. Siapakah sahabat yang paling akhir meninggalnya ? 

Jawab: Abu At-Thufail Amir bin Watsilah al-Laitsi 

8. Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Qari kita berikut ini. 

Jawaban : Shoba 

9. Pak Muhsin seorang pengusaha kayaraya. Pada setiap tahun dia mengeluarkan zakat mal 

sebesar Rp. 15 milyar. Berapa total harta Pak Muhsin jika dia harus mengeluarkan zakat 

sebesar itu? 

Jawab: Rp. 600 milyar. 

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

perempuan, dan saudara perempuan sekandung. Berapa rupiah yang diterima cucu 

perempuan, jika harta yang ditinggalkan sebesarRp. 36 juta? 

Jawab: Rp. 6 juta 
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SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 

BIDANG : FAHMIL QUR’AN PAKET 
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1. Nabi siapakah yang dimaksud dalam ayat berikut ini? 

 ١٤يوسف: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  چ 

Jawab : Nabi Yusuf 

 لم مشة رلشث ) فبأي آالء سبنما جنزبان ( في شىسة الشحمن ؟  .2

Jawab : 13 مشة  

3. Orang–orang mukmin apabila telah mendapatkan sesuatu ketentuan tentang hukum Allah 

maka tidak diperbolehkan mencari pilihan lain, bacakan ayat yang berkaitan dengan hal 

tersebut! 

Jawab  :  (QS. Al Ahzab : 36) 

ٿ    ٺٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ١٦األحزاب:   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  

4. Tanda orang munafik ada tiga : apabila berbicara, maka bohong, apabila janji, maka 

mengingkari, dan apabila dipercaya maka berkhianat. Bacakan haditsnya ! 

Jawab : 

شة  بي هٍش
َ
اَى :  -صلى هللا عليه وشلم  -: أنَّ سشىى هللا  -سض ي هللا عىه  -وعن أ

َ
 ، ق

ْيِه .
َ
اَن (( مخفٌق َعل

َ
ِمَن خ

ُ
ج
ْ
ا اؤ

َ
 ، َوِإر

َ
ف

َ
ل
ْ
ا َوَعَذ أخ

َ
َب ، َوِإر

َ
ز

َ
 ل

َ
ث ا َحذَّ

َ
 : ِإر

ٌ
ث

َ
ال

َ
َىاِفِق ج

ُ
 اإلا

ُ
ت ًَ  )) آ

5. Di manakah makhroj huruf nun dan bagaimana cara mngucapkannya ? 

Jawab : Ujung lidah (tharf al-lisan ) bertemu dengan langit-langit bagian depan di belakang 

huruf lam 
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6. Dari Imam siapakah perawi Khallad  meriwayatkan qiraat sab’ ? 

Jawab : dari imam Hamzah 

7. Siapakah penulis kitab hadits al-adab al-mufrad ? 

Jawab : Imam al-Bukhari / Muhammad bin Ismail al-Bukhari 

8. Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Qari kita berikut ini. 

Jawaban : Sika 

9. Zakat merupakan salah satu cara Islam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Salah satu 

contoh adalah apa yang dilakukan oleh Pak Zaini. Pada setiap tahun dia membagi-bagi zakat 

kepada 500 orang mustahik dan masing-masing mereka menerima sebesar RP. 500.000’-. 

Berapa total harta yang dikeluarkan zakatnya tersebut? 

Jawab: Rp. 10 milyar 

10. Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri atas suami, dua orang anak perempuan, 

seorang cucu perempuan, dan saudara perempuan sebapak. Berapa rupiah yang diterima 

masing-masing anak perempuan, jika harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 48 juta? 

Jawab: Masing-masing mendapat Rp. 16 juta.  
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SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 

BIDANG : FAHMIL QUR’AN PAKET 

GOLONGAN : MTS DAN MA 
7 BABAK : PENYISIHAN 

 
1. Nabi siapakah yang memanjatkan doa dalam ayat berikut ini? 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 ١٧إبراهيم:  ڱ  ڱ   

Jawab : Nabi Ibrahim 

ِلٍش( في شىسة القمش ؟ .2 َهْل ِمْن ُمذَّ
َ
ِش ف

ْ
ل ِ

ّ
ُقْشآَن ِللز

ْ
ا ال

َ
ْشه صَّ ٌَ َقْذ 

َ
 لم مشة رلشث )َول

Jawab : 4  مشاث  

3. 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. 

Jawab  :  (QS. Maryam : 75) 

  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ    ىۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىچ

 ٧٧مريم:  چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  

4. Takutlah kamu akan api neraka, walu dengan separuh buah kurma, apabila tidak punya, 

maka dengan ucapan yang baik. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut ! 
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Jawab : 

اَى سشىى هللا  -سض ي هللا عىه  -وعن عذي بن حاجٍم 
َ
اَى : ق

َ
 صلى هللا عليه وشلم  -، ق

َبٍت (( مخفٌق  - ّيِ
َ
ِلَمٍت ط

َ
ِبه

َ
ِجْذ ف ًَ ْم 

َ
َمْن ل

َ
ْمَشٍة ف

َ
ْى ِبِشّقِ ج

َ
اَس َول ُقىا الىَّ ْيِه .: )) اجَّ

َ
 َعل

5. Di manakah makhroj huruf wawu dan bagaimana cara mngucapkannya ? 

Jawab : dua bibir  (syafatan) dimajukan dan membentuk bulatan 

6. Dari Imam siapakah perawi Abu Harits meriwayatkan qiraat ? 

Jawab : dari imam Al-Kisa’i 

7. Siapakah penulis kitab hadits al-Mu’jam al-Kabir ? 

Jawab : ath-thabrani / Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani 

8. Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Qari kita berikut ini. 

Jawaban :  Rast 

9. Bu Husnul termasuk orang yang mempersiapkan bekal materi di hari tuanya. Oleh karena itu 

sebagian hartanya diinvestasikan dengan membeli Logam Mulia (Emas murni batangan). 

Satuan Logam Mulia yang dia simpan sebarat 100 gram. Kalau saat ini harga emas per/gram 

Rp. 500.000’-, sedangkan Bu Husnul mempunyai 50 batang Logam Mulia, berapa rupiah 

zakat yang harus dia keluarkan setiap tahun? 

Jawab: Rp. 62,5 juta 

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

perempuan dan seorang cucu perempuan. Berapa rupiah yang diterima bapak, jika harta 

yang ditinggalkan sebesar Rp. 36 juta? 

Jawab: Rp. 6 juta. 
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SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 

BIDANG : FAHMIL QUR’AN PAKET 

GOLONGAN : MTS DAN MA 
8 BABAK : PENYISIHAN 

 
1. Berkenaan dengan nabi siapakah yang dikisahkan oleh ayat berikut ini? 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 ٠٠هود:  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی    ېئېئ

Jawab : Nabi Nuh 

 رلشث هزه الخششة مشجين في آًت واحذة في شىسة الدج . ما هي هزه الخششة ؟ .2

Jawab : الزباب 

پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ

ڤ   ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿٺ   ٿ  ٿ

 ٣٧ الحج:  ڦ
3. Etika berpolitik dalam islam antara lain, kita tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai 

pemimpin dengan meninggalkan orang Islam. Bacakan ayat tersebut! 

Jawab  :  (QS. Ali Imran : 28) 

ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 ٨٢آل عمران:    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ

4. Rasulullah saw. sangat menyenangi serba kanan dalam seluruh urusannya. Dalam bersuci, 

bersisir, dan memakai sandal. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut ! 
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Jawab : 

اَن 
َ
ْعِجُبُه   –صلى هللا عليه وشلم  -سشىُى هللا وعن عائشت سض ي هللا عنها ، قالت : م ٌُ

ْيِه .
َ
ِلِه . مخفٌق َعل َىعُّ

َ
ِلِه ، َوج َشجُّ

َ
ُهىِسِه ، َوج

ُ
ِه : في ط ِ

ّ
ل
ُ
أِهِه م

َ
ُن في ش َيمُّ  الخَّ

5. Di manakah makhroj huruf ha’ ( هـ  ) dan bagaimana cara mngucapkannya? 

Jawab : Pangkal tenggorokan (aqsha al-halq) 

6. Dari Imam siapakah perawi Ad-Duri meriwayatkan qiraat ? 

Jawab : dari imam Al-Kisa’i 

7. Siapakah nama asli imam nawawi, penulis kitab hadits riyadh ash-Shalihin ? 

Jawab : Yahya bin Syaraf 

8. Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Qari kita berikut ini. 

Jawaban : Nahawand 

9. Bu Khotim seorang pengusaha yang sukses dan taat zakat. Setiap tahun dia mengeluarkan 

zakat sebesar Rp. 250 juta. Jika ia membagi secara rata kepada setiap mustahik sebesar Rp. 

100.000’-, berapa jumlah mustahik yang menerima zakatnya Bu Khotim? 

Jawab: 2.500 orang mustahik. 

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

perempuan dan seorang cucu perempuan. Berapa rupiah yang diterima cucu perempuan, jika 

harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 36 juta? 

Jawab: Rp. 6 juta. 
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SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 

BIDANG : FAHMIL QUR’AN PAKET 

GOLONGAN : MTS DAN MA 
9 BABAK : PENYISIHAN 

 
1. Berkenaan dengan nabi siapakah yang dimaksud dalam ayat berikut ini? 

 ٧٧يوسف: چچ     چ  چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ 

Jawab : Nabi Yusuf 

 معشلت وقعت بين اإلاصلمين والشوم وقذ اهخصش فيها القائذ اإلاصلم صالح الذًن ألاًىبي ؟ .2

Jawab :  .. حطين  
3. Pendekatan dalam berdakwah haruslah manusiawi disesuaikan dengan sasarannya. Karena 

itu Al Qur’an mengajarkan beberapa metode berdakwah yaitu dengan cara yang bijaksana, 

nasehat yang baik atau dialog yng persuasif.  Bacakan ayat Al Qur’an yang dimaksud! 

Jawab  :  (QS. An-Nahl : 125) 

﮳  ﮴   ﮵     ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ

﮸  ﮹  ﮺  ٤٨٧النحل:   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿     ﮻﮶  ﮷  

4. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang dekat 

denganmu. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut ! 

Jawab : 

اَى لي سشىى هللا 
َ
اَى : ق

َ
 -صلى هللا عليه وشلم  -وعن ُعَمَش بِن أبي َشلمت سض ي هللا عنهما ، ق

ْيِه .: )) 
َ
ليَو (( مخفٌق َعل ًَ ا  ْل ِممَّ

ُ
ْل ِبَيِميىَو ، وم

ُ
 َشّمِ هللَا ، َوم

5. Di manakah makhraj huruf ya’ dan bagaimana cara mngucapkannya? 

Jawab : Tengah lidah (wasath al-lisan) bertemu dengan langit-langit 

6. Siapakah nama asli As-Suyuthi, penulis kitab al-Itqan fi Ulum al-Qur’an ? 

Jawab : Abdurrahman Ibn Al-Kamal  
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7. Siapakahnama lengkap penulis kitab ilmu hadits al-Muhaddits al-Fashil bain al-Rawi wa al-

Wa’i, yang diyakini oleh banyak ulama sebagai kitab ilmu hadits yang pertama ? 

Jawab : Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Ramahurmuzi 

8. Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Qari kita berikut ini. 

Jawab : Hijaz 

9. Pak Amir mempunyai lima sawah dengan tempat yang berbeda. Dari kelima sawah tersebut 

dua bidang sawah masing-masing menghasilkan 10 ton, dan tiga sawah yang lainnya total 

mengasilkan 20 ton. Hasil tersebut diperoleh tanpa pengeluaran biaya pengairan. Jika dia 

mendistribusikan zakat tersebut secara merata kepada setiap mustahik 25 kg, berapa jumlah 

mustahik yang menerima zakat Pak Amir?   

Jawab: 10 % x 20 ton = 2 ton/25 kg= 80 orang. 

10. Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiria tas suami, dua orang anak perempuan, 

seorang cucu perempuan, dan saudara perempuan sebapak. Berapa rupiah yang diterima 

cucu perempuan, jika harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 48 juta? 

Jawab:  Tidak dapat sama sekali (nol rupiah, karena dia mahjub/terhalang oleh dua orang 

anak perempuan).  
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SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 

BIDANG : FAHMIL QUR’AN PAKET 

GOLONGAN : MTS DAN MA 
10 BABAK : PENYISIHAN 

 
1. Berkenaan dengan nabi siapakah yang dimaksud dalam ayat berikut ini? 

 ٨٦القصص:  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳       ﮴    ھہ  ھ        ھ  ھ

Jawab : Nabi Musa 

 بمارا لقب الشيخ أبى حامذ الغزالي ؟ .2

Jawab : .. حجت ؤلاشالم 

3. Hak milik seseorang merupakan salah satu hak yang dihormati, dalam hal bermu’amalah Al 

Qur’an mengajarkan untuk melakukan perdagangan atas dasar suka sama suka, tak ada 

pihak rugi dan merugikan.  Bacakan ayat Al Qur’an yang menyatakan hal tersebut! 

Jawab  :  (QS. An-Nisa : 29) 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

 ٨٢النساء:   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڃ  ڃ

4. Rasulullah saw. tidak pernah menacela makanan, apabila suka, maka ia makan, apabila tidak 

suka maka tidak dimakan. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut ! 

Jawab : 

شة  بي ُهٍش
َ
اَى : َما َعاَب سشىُى هللا  -سض ي هللا عىه  -وعن أ

َ
 -صلى هللا عليه وشلم  -، ق

ُه ، َوإْن 
َ
ل
َ
َتَهاُه أم

ْ
 ، إن اش

ُّ
ط

َ
 ق

ً
َعاَما

َ
ْيِه . ط

َ
ُه . مخفٌق َعل

َ
َشل

َ
ِشَهُه ج

َ
 ل

5. Ada 5 sifat huruf yang dimiliki oleh huruf hamzah, sebutkan 5 sifat huruf tersebut ! 

Jawab : al-jahr, al-syiddah, al-istifal, al-infitah, al-ishmat. 

6. Siapakah nama asli Az-Zarkasyi, penulis kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Qur’an ? 

Jawab : Muhammad bin Abdullah bin Bahadir 
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7. Siapakah penulis kitab tentang biografi perawi hadits tahdzib al-tahdzib ? 

Jawab : Ibn Hajar al-Asqalani / Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani 

8. Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Qari kita berikut ini. 

Jawaban : Sika 

9. Pak Amir mempunyai sepuluh sawah dengan tempat yang berbeda. Dari kesepuluh sawah 

tersebut  masing-masing menghasilkan 10 ton. Hasil tersebut diperoleh tanpa pengeluaran 

biaya pengairan. Jika Pak Amir mendistribusikan zakat tersebut kepada 200 orang, berapa 

kilogran yang diterima oleh setiap mustahik? 

Jawab: 10 % x 100 ton = 10 ton/200 org= 50 kg 

10. Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri atas ibu, istri, seorang anak laki-laki 

dan seorang anak perempuan. Berapa rupiah yang diterima anak laki-laki, jika harta 

yang ditinggalkan sebesar Rp. 144 juta. 

Jawab: Rp. 68 juta. 
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SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 

BIDANG : FAHMIL QUR’AN PAKET 

GOLONGAN : MTS DAN MA 

11 BABAK : PENYISIHAN 

 
1. Berkenaan dengan nabi siapakah yang dimaksud dalam ayat berikut ini? 

 ٧٦األنعام: چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 

Jawab : Nabi Ibrahim 

اض الجىت فاسحعىا " ما اإلاقصىد  .2 قاى سشىى هللا صلى هللا عليه وشلم : " إرا مشسجم بٍش

اض الجىت ؟  بٍش

Jawab :   ق
َ
لش ..ِحل ِ

ّ
الز  

3. 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! 

Jawab  :  (QS. Al Anfal : 60) 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ەئې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 ٦٤األنفال:   ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

4. Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang , dan makanan tiga orang cukup untuk 

empat orang. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut ! 
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Jawab : 

شة  بي هٍش
َ
اَى سشىى هللا  -سض ي هللا عىه  -عن أ

َ
اَى : ق

َ
َعاُم  -صلى هللا عليه وشلم  -، ق

َ
: )) ط

ِت مافي ألاسبعت 
َ
ج
َ
ال

َّ
َعاُم الث

َ
ْيِه .الاجىيِن ماِفي الثالجِت ، وط

َ
 (( مخفق َعل

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

Jawab : al-jahr, al-syiddah, al-istifal, al-infitah,al-idzlaq, dan al-qalqalah. 

6. Siapakah nama asli  at-thabari,  penulis kitab jami’ al-bayan fi ta’wil al-Qur’an ? 

Jawab : Muhammad bin Jarir bin Yazid 

7. Siapakah penulis kitab  tentang biografi perawi hadits  Lisan al-mizan ? 

Jawab : Ibn Hajar al-Asqalani / Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani 

8. Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Qari kita berikut ini. 

Jawaban : Rost 

9. Pada bulan Desember 2015 Pak Kasyful mempunyai uang  lalu  disimpan di salah satu bank 

Syari’ah sebesar Rp. 750 juta. Berapa rupiah zakat yang wajib Pak Kasyful keluarkan dari 

uang tabungan tersebut pada bulan Ramadhan tahun ini yang bertepatan dengan bulan Juni-

Juli 2016?  

Jawab: tidak ada yang wajib dikeluarkan (nol rupiah), karena belum mencapai masa satu 

tahun (haul)  

10. Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri atas ibu, istri, seorang anak laki-laki 

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

sebesar Rp. 144 juta. 

Jawab: Rp. 18 juta. 
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SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 

BIDANG : FAHMIL QUR’AN PAKET 

GOLONGAN : MTS DAN MA 
12 BABAK : PENYISIHAN 

 

 

SOAL FAHMIL QUR’AN 

BABAK PENYISIHAN LONTARAN 

BIDANG : FAHMIL QUR’AN PAKET 

GOLONGAN : MTS DAN MA 
13 BABAK : PENYISIHAN 

 
 

 صفة نقل الكالم من شخص إلى آخر على جهة إلافساد ؟ .1

 الىميمت .. ج.

1. Salah satu penyebab seringnya terjadi tawuran antara dua kelompok masyarakat 

adalah ketersinggungan. Biasanya dimulai dari saling mengolok-olok, saling 

mengejek, saling menghinakan, dsb. Bacakan potongan ayat tentang larangan saling 

mengolok-olok karena boleh jadi yang diolok-olok ternyata lebih baik! 

Jawab :    Al-Hujurat: 11 
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1. Soal : tidak ada dua orang muslim bertemu kemudain bersalaman kecuali diampuni dosa 
keduanya, selama belum berpisah. Bacakan hadits yang menjelaskan hal tersebut ! 

Jawab : 

 :  -صلى اهلل عليو وسلم  -، قَاَل : قَاَل رسوُل اهلل  -رضي اهلل عنو  -عن الرباِء 
 )) َما ِمْن ُمْسِلَمنِي يَ ْلَتِقَياِن فَ َيَتَصاَفَحاِن ِإالَّ ُغِفَر ََلَُما قَ ْبَل أْن يَ ْفََتِقَا (( رواه أَبُو داود .

1. Soal :Ada 5 sifat huruf yang dimiliki oleh huruf tsa’, sebutkan 5 sifat huruf tersebut ! 

Jawab : al-hams, al-rakhawah, al-istifal, al-infitah, al-ishmat. 

1. Soal :Siapakah nama asli  penulis kitab tafsir al-fakhr al-Razi ? 

Jawab : Muhammad bi Umar bin al-husain 

1. Soal : siapakah penulis kitab tentang biografi perawi hadits  Mu’jam al-Muhadditsin ? 

Jawab : Muhammad bin Ahmad Al-Dzahabi 

1. Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Qari kita berikut ini. 

Jawaban :  Sika 

1. Soal: Seseorangmeninggalduniadenganahliwaristerdiriatasnenekdariibu, nenekdaribapak, 

suami, dandua orang anakperempuan. Berapa rupiah yang diterimanenekdaribapak, 

jikaharta yang ditinggalkansebesarRp. 78 juta. 

Jawab: Rp. 6 juta. 


