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Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Krembangan  

Sekolah Prestasi 
SD MUHAMMADIYAH 11 TERAKREDITASI “A” 
Jl. Dupak Bangunsari 35-41Telp. 031 – 3573643 Surabaya 60179 email :  

sd_muhammadiyah11@yahoo.co.id 

 

Mata Pelajaran : AL ISLAM Nilai Paraf Guru 

Hari, Tanggal : .................., ...................................................... 

 

 

Waktu : .......................................................................... 

Nama : .......................................................................... 

Kelas / No. Absen : 6 ................................./........... 

 

I. Berilah tanda silang (x) di huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar 

1. Munafiq menurut Bahasa berarti… 

 a. Menghardik   b. mengimani    b. berpura pura   d. buruk sangka 

2. Menyembunyikan kebaikan dan menampakan kejelekan disebut… 

a. infaq    b.ingkar    c. mungkar    d. munafiq 

3. Disebutkan  ciri – ciri munafiq yaitu : jika berjanji, ingkar, jika bicara dusta, dan 

a. jika dipercaya kianat      b. jika bekerja, malas 

c. jika beribadah, pamer      d. jika bepergiaan, rajin        

4. Yang maha memberi derita, maha memberi bahaya asmaul husnanya…. 

a. Ad dhar    b. An Nafi    c. An Nur    d. Ar Ruh 

5. Allah SWT, menciptakan matahari, bermanfaat untuk manusia dan tumbuhan serta ciptaan lainnya, semua 

itu menunjukan bukti bahwa Allah berkuasa dan bermanfaat akan semua ciptaanNya asmaul husnanya ….  

a. Ad dhar    b. An Nafi    c. An Nur    d. Ar Ruh 

6. Allah SWT, akan mengankat derajat kepada orang orang beriman dan …. 

a. bertaqwa   b. berilmu    c. berharta    d. berada 

7. Ilmu adalah salah satu media untuk membuka …. 

a. jendela    b. wawasan    c. pengetahuan   d. arah 

ْيىِِه فَأََما َمْه أُوتَِي ِكتَابَهُ بَيَمِ  .8   ayat disampang surat al – insiqaq ayat ke …. 

 a. 4    b. 5     c. 6    d. 7 

 ….kata yang bergaris bawah adalah hukum bacaan َويَْىقَِلبُ  إِلََي أَْهِلِه َمْسُرْوًرا .9

 a. Izhar   b. iqlab   b. ikhfa   d. idgam 

10. Surat al insyiqaq ayat ke 13 berbunyi … 

 a. فََسْىَف يَْدُعى ثُبُْىًرا 

 b.  ِفاَلَ أُْقِسُم بِاشَّفَق  

 c.  َ     ِكتَابَهُ بَيَِمْيىِهِ أََما َمْه أُوتَِي فَأ

 d. َن فِْي أَْهِلِه َمْسُرْوًراإِوَّهُ َكا  
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 …ayat disamping adalah surat al insyiqaq yang artinya   َوإِذَا قُِرَئ َعلَْيِهُم اْلقُْراُن الَ يَْسُجدُْوَن  .11

 a. dan apabila al – qu’an dibacakan kepada, mereka, mereka enggan bersujud   

 b. dan dikeluarkan apa yang didalammya dan ia menjadi kosong 

 c. lantara itu ancaman mereka dengan azab yang pedih 

 d. bahkan orang kafir itu mendustakannya 

12. Bersuci dari najis dan hadats adalah arti dari…. 

      a. bersiwak  b. kotoran   c. bersuci   d. thaharah  

ان هللا يحب التىبيه ويحب المتطهريه   .13 ayat  disamping menjelaskan tentang … 

a. berbakti   b. berjuang    c. bekerja    d. thaharah 

14. Arman hendak melaksanakan shalat (ibadah),maka Arman harus bersikahkan badan,pakaian, tempat dari. 

a. najis    b. harta    c. kepentingan   d. kemauan  

15. Air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apapun kecuali susu ibu 

termasuk najis …. 

 a. mutawasithah  b. mughalladhah  c. mukhaffafah  d. hadats 

16. Di Keraton Solo pada malam 1 Muharrom diadakan upacara mencuci keris Keraton dengan air bunga, 

lalu sisa airnya dibuat rebutan oleh warga untuk mendapatkan berkah, perbuatan itu tergolong perbuatan  

a. Syirik      c. harus dilestarikan 

b. yang dibolehkan demi budaya   d. bid’ah 

17. Untuk keberhasilah menempuh Ujian Nasional ada orang yang pergi ke dukun untuk minta berkah agar 

Ujiannya mudah dan menghasilkan nilai yang baik, hal ini ….. 

a. boleh dilakukan untuk kebaikan   c. dilarang karena termasuk perbuatan syirik 

b. syirik terang terangan    d. khurofat 

18. Seseorang beribadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, hal ini termasuk perbuatan  …. 

a. Riya’       c. syirk besar 

b. Orang sholih      d. syirik jalli 

 …termasuk hukum bacaan وماهم عىها   .19

a. Idhar Halqi      c.  Idhar Syafawi 

b. Idhghom bighunnah     d. Idhghom bilaghunnah 

20. Cara bersuci dengan menggunakan debu disebut…. 

a. Berwudlu   b. tayamum    c. mandi    d. istinja 

........... فََسْى َف يَُحا َسبُ  .21  lanjutkan potongan ayat disamping adalah. 

 a.  ِبَيَِمْيىِه 

 b. َمْسُرْوًرا    

 c.  بًا يَِسْيًراِحَسا  

 d.  َالَ يَْسُجدُْون 
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22. Dalam surat al insyiqaq ayat 1 – 5 Allah menjelaskan tentang …. 

 a. Allah menciptakan makhluk (manusia) dengan sempurna mungkin 

 b. peristiwa pada hari kiamat dan keadaan alam Ketika digoncangkan 

 c. orang yang hatinya merasa takut kepada Allah 

 d. membelanjakan hartanya dijalan Allah 

23. Tahyyul, Bid’ah, dan Khurafat adalah termasuk perbuatan….. 

 a. dengki 

 b. amanah 

 c. hasad 

 d. Syirik  

24. Bunyi surat al insyiqaq ayat ke 3 adalah…. 

 a.  َوأَْلقَْت َما فِْيَها َوتََخلَّْت 

 b.   ُْض ُمدَّتْ َوإِْذا اآْلَر  

 c.  َوأَِذ وَْت ِلَربَِّها َوَحقَّْت 

 d. فََسْىَف يَْدُعى ثُبُْىًرا 

 .…lanjutan dari potongan ayat tersebut adalah بَلَي إِنَّ َربَّهُ ................. .25

 a.  َلَه يَُحْىر                          

 b    ِِكتَابَهُ بَيَِمْيىِه                                 

 c.  َن بِِه بَِصْيًراَكا                                                  

 d.  َْوتََخلَّت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


