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SOAL TAHAP PENYISIHAN  

BIDANG STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) 

 

 

Petunjuk Umum: 

a. Berdoalah sebelum bekerja. 

b. Hindari segala bentuk kecurangan.  

c. Tidak diperkenankan membawa dan mengoperasikan HP, dan alat elektronika sejenis 

selama proses perlombaan.  

d. Waktu yang tersedia 120 menit, pilih dan kerjakan soal yang dianggap mudah serta 

memiliki skor maksimal. 

e. Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang tersedia. 

 

 
Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban paling benar! 
 
1. Perhatikan dengan seksama ayat-ayat berikut ini: 

A.               

B.            

C.           

D.                           

 

Dari beberapa ayat di atas, yang mengandung bacaan qalqalah kubro terdapat pada 

nomor.... 

a. Poin A 

b. Poin B 

c. Poin C 

d. Poin D 

 

 

2. Perhatikan potongan ayat di samping ini:  

Ayat al-Qur’an yang digarisbawahi di atas merupakan bacaan... 

a. Idgham 

b. Idzhar 

c. Al-Qomariyah 

d. Al-Syamsiyah 
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3.                                                                 

 

Lafadz yang benar untuk melengkapi ayat tersebut adalah.... 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

4. Berdasarkan arti surat al-Maidah ayat 3, makanan yang haran dimakan adalah .... 

a. Daging sapi 

b. Daging Babi 

c. Daging Kuda 

d. Daging ayam 

 

                                                           

5. Surat al-Lahab berikut artinya adalah .... 

a. Dan juga istrinya adalah pembawa kayu bakar 

b. Harta bendanya dan apa yang ia usahakan tidaklah berguna 

c. Ia akan masuk api neraka yang menyala-nyala 

d. Harta bendanya tidak akan dibawa ketika dalam kematian 

 

 

6. Bacalah QS al-Alaq berikut ini ini! 

Arti yang tepat dari ayat tersebut adalah... 

a. Dia telah menciptakan manusia dari tanah 

b. Dia telah menciptakan manusia dari setetes air sperma 

c. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah 

d. Dia telah menciptakan manusia dari darah dan nanah 

 

7. Setiap nabi dan Rasul akan mendapat wahyu dari Allah swt. Manusia akan selamat du 

dunia dan akhirat apabila mengikuti wahyu tersebut, karena wahyu adalah petunjuk hidup 

manusia yang diterima oleh para Rasul dan disampaikan kepada umatnya. Nabi dan 

Rasul menerima wahyu melalui Malaikat. Malaikat penyampai wahyu adalah... 

a. Jibril 

b. Ridwan 

c. Zabaniyah 

d. Malik 

 

 

                 

 

          

 

  ……….    
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8. Manusia setelah mati di alam kubur akan ditanyai dan diperiksa oleh malaikat .... 

a. Jibril dan Mikail 

b. Isrofil dan Izroil 

c. Munkar dan Atid 

d. Malik dan Ridwan 

 

9. Allah swt telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi utusan-Nya untuk dijadikan 

pedoman bagi umatnya, diantara kitab Zabur, Taurat, Injil dan al-Qur’an. Rasul yang 

menerima kitab Zabur adalah... 

a. Nabi Daud as 

b. Nabi Musa as 

c. Nabi Isa as 

d. Nabi Ismail as 

 

10. Ada beberapa Rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran hati yang luar biasa 

yang disebut dengan Ulul Azmi. Para Rasul dibawah ini yang termasuk Ulul Azmi 

adalah... 

a. Ibrahim as, Musa as, Idris as. 

b. Nuh as, Ibrahim as, Musa as. 

c. Muhammad saw, Ayub as, Nuh, as. 

d. Adam as, Nuh as, Ibrahim as. 

 

11. Iman kepada hari Kiamat adalah rukun iman yang kelima. Kiamat ada dua macam yaitu 

kiamat sughro dan kiamat kubro. Tanda kiamat kubro adalah... 

a. Bumi berputar 

b. Bangkitnya dajjal 

c. Gunung meletus 

d. Sungai meluap dan terjadi banjir besar-besaran 

 

12. Ketika diberitahukan mimpi ayahnya yaitu untuk menyembelih dirinya, tanggapan nabi 

Ismail as terhadap hal tersebut adalah ... 

a. Menangis sedih 

b. Menerima dengan tenang dan tabah 

c. Menolak perintah Allah tersebut 

d. Memeluk ibunya sambil tersenyum bahagia 

 
13. Di bawah ini yang termasuk mukjizat nabi Isa as adalah... 

a. Membelah lautan dengan tongkat 

b. Mengeluarkan air dari batu besar 

c. Dapat berbicara ketika masih bayi 

d. Melunakkan besi sebagai senjata perang 

 

14. Nabi Muhammad saw memulai dakwahnya di Makkah, namun karena banyak ancaman 

yang membahayakan jiwanya, Allah swt memerintahkan beliau dan para sahabatnya 
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untuk melakukan hijrah ke Madinah. Setibanya beliau di Madinah beliau disambut oleh 

kaum Anshar dengan sukacita. Di bawah ini yang merupakan pengertian Anshar 

adalah... 

a. Orang yang ikut nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah 

b.  Orang yang menemani nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah 

c. Orang Madinah yang menolong nabi Muhammad saw 

d. Orang Madinah yang menerima kedatangan orang-orang Islam dari Makkah 

 

15. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat sesampainya di 

kota Madinah adalah masjid... 

a. Quba 

b. Nabawi 

c. Al-Haram 

d. Al-Aqsha 

 

16. Nabi Adam as adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah swt dan hidup 

bahagia di surga bersama istrinya yang bernama Hawa. Kemudian diturunkan oleh ke 

bumi karena ... 

a. Dibujuk syaitan 

b. Telah menikuti ajakan Iblis 

c. Memusuhi para malaikat 

d. Memakan buah larangan (buah khuldi) 

 

17. Allah berfirman dalam Q.S. al- Ma`un ayat 2 yang berbunyi : 

 
Arti dari ayat tersebut adalah.... 

a. Itulah orang yang menghardik anak yatim  

b. Itulah orang yang membenci anak yatim 

c. Itulah orang yang menganiaya anak yatim 

d. Itulah orang yang memusuhi anak yatim 

 

18. Perilaku terpuji dari nabi Ayub as yang paling menonjol dan patut kita teladani adalah... 

a. Keberaniannya menentang Raja yang dlolim 

b. Kasih sayangnya ketika mengobati orang sakit 

c. Kesabaranya dalam menghadapi cobaan dari Alah swt 

d. Peduli terhadap kesusahan orang lain. 

 

19. Nabi Isa as adalah seorang nabi yang sangat dikenal karena ..... 

a. Kesederhanaan hidupnya 

b. Keberanianya terhadap Raja Firaun 

c. Perlawananya terhadap Raja Namrud 

d. Keberanianya melawan bani Israil 
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20. Nabi Musa as adalah seorang nabi yang sangat dikenal karena ..... 

a. Kesederhanaan hidupnya 

b. Keberanianya terhadap Raja Firaun 

c. Perlawananya terhadap Raja Namrud 

d. Keberanianya melawan bani Israil 

 

21. Keberanian Umar bin Khattab ra dalam menghadapi kafir Quraisy dibuktikan ketika 

beliau melakukan ... 

a. Uzlah bersama Rasulullah di Goa Hira 

b. Hijrah ke Madinah 

c. Membenarkan Isro Mi’raj nabi Muhammad saw 

d. Menerima Tantangan kafir Quraisy. 

 

22. Budak yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar as-Shiddiq dari Umaiyah karena disiksa 

dan masuk Islam adalah....... 

a. Bilal bin Rabbah      

b. Sa`ad bin Abi Waqash  

c. Tolhah bin Ubaidillah 

d. Abdurrahman bin Auf 

 

23. Setelah Rasulullah wafat, maka yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar al-Shiddiq. 

Tindakan pertama yang dilakukan oleh beliau adalah ... 

a. Mempersaudarakan kaum muslimin dari kelompok Muhajirin dan Anshar 

b. Membangun dan memperluas Masjid al-Haram 

c. Mengadakan perjanjian damai dengan kaum Quraisy 

d. Memerangi nabi palsu dan menaklukkan orang-orang yang murtad 

 

24. Salah satu prilaku bohong Musailamah al-Kadzab adalah.. 

a. Membuat berita bahwa shalat Jum’at hanya membuang-buang waktu 

b. Mengumunkan hewan ternak itu harus dibunuh 

c. Menyebarkan berita zakat ditarik lagi 

d. Membuat pengumuman pelarang datang ke masjid. 

 

25. Perhatikan pernyataan berikut  ini dengan teliti; (A) Musailamah al-Kadzdzab, (B)Yusuf 

as bin Ya’qub, (C) Sajah Tamamiyah, (D) al-Ashwat al-Ansi. Pada pernyataan tersebut 

yang merupakan nabi palsu adalah … 

a. A, B dan D 

b. A, B dan C 

c. A, C dan D 

d. B, C dan D 
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26. Allah berfirman dalam al-Qur`an surat al-Fiil ayat 5, yang lafadznya 

 
Arti dari bagian ayat tersebut artinya..... 

a. seperti daun yang menyerupai lalat   

b. seperti daun yang dimakan ulat 

c. seperti daun minuman ulat 

d. seperti ulat ulat daun. 

 

27. Shalat terdiri dari ucapan dan perbuatan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam shalat. Salah satu sunnah shalat dibawah ini adalah ... 

a. Membaca takbiratul ihram 

b. Membaca surat al-Fatihah 

c. Membaca salam 

d. Membaca doa iftitah 

 

28. Setiap melaksanakan salat, baik fardlu maupun sunnah, kita selalu membaca surat al-

Fatihah, karena surat al-Fatihah termasuk.... 

a. Ketentuan shalat 

b. Rukun shalat 

c. Syarat sah shalat 

d. Sunnah shalat 

 

29. Shalat adalah ibadah yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Adapun 

syarat sah shakat adalah.... 

a. Membaca surat al-Fatihah 

b. Membaca doa iftitah 

c. Menghadap kiblat 

d. Takbiratul ihram 

 

30. Aminah sedang melakukan shalat, ketika sujud terlihat telapak kakinya. Bagaimanakah 

hukum shalat Aminah ... 

a. Sah 

b. Dilanjutkan 

c. Tidak sah 

d. Batal 

 

31. Melaksanakan puasa di bulan Ramadhan adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. 

Puasa memberi hikmah yang sangat besar, diantaranya..... 

a. Mendapat ampunan dan terhindar dari adzab siksa neraka 

b. Badan menjadi sehat, kuat dan atletis 

c. Menghilangkan sakit keras seperti darah tinggi, jantung dan sebagainya 

d. Mengistirahatkan organ tubuh dari kegiatan rutinitas. 
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32. Pada malam bulan Ramadhan, umata Islam melakukan shalat tarawih di masjid atau 

musholla secara berjama’ah. Pengertian shalat tarawih adalah ... 

a. Shalat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil 

b. Shalat sunnah yang dilaksanakan di masjid dan harus berjamaah 

c. Shalat sunnah yang dilakukan pada tengah bulan Ramadhan 

d. Shalat sunnah yang dilakukan pada setiap malam bulam Ramadhan 

 

33. Kewajiban umat Islam setelah melakukan ibadah puasa adalah membayar zakat fitrah. 

Ketentuan membayar zakat fitrah antara lain... 

a. Berupa uang sebesar 20.000 

b. Berupa beras/makanan pokok 2,5 kg perkeluarga 

c. Berupa beras/makanan pokok 2,5 kg perjiwa 

d. Berupa beras/makanan pokok 2,7 kg perjiwa 

 

34. Harun dikenal sebagai orang kaya di kampungnya. Kekayaannya terutama berasal dari 

ternak yang ia kelola. Hewan-hewan yang dapat dizakati ketika mencapai nisabnya 

adalah ... 

a. Kambing, burung, lembu 

b. Lembu, kambing, unta  

c. Kambing, itik, merpati 

d. Sapi, kuda, ikan 

 

35. Anak yang terlahir dan masih hidup sampai akhir ramadhan, hukumnya ......membayar 

zakat fitrah. 

a. Sunnah 

b. Wajib 

c. Mubah 

d. Haram 

 

36. Inti surat al-Baqarah ayat 43 banyak menjelaskan tentang perintah... 

a. Shalat 

b. Puasa 

c. Zakat 

d. Saling tolong menolong  

 

37. Seluruh kejadian di langit dan bumi adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak 

nama lainya adalah... 

a. Hayat 

b. Bashiru 

c. Iradat 

d. Sama’ 
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38. Perhatikan bacaan ayat al-Qur`an di bawah ini! 

A.         

B.          

C.            

D.               

 

Yang termasuk al-Qur`an surat al-Ma`un ayat 2 adalah....... 

a. A     

b. B    

c. C    

d. D 

 

39. Seseorang laki-laki dewasa yang diberi wahyu aleh Allah swt untuk dirinya dan tidak 

wajib disampaikan kepada umatnya disebut.... 

a. Rasul 

b. Nabi 

c. Wali 

d. Sahabat 

 

40. Perhatikan ketentuan puasa berikut ini. 

A. Niat di malam hari 

B. Menyegerakan berbuka 

C. Tidak makan, minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa 

D. Mengakhirkan sahur 

Ketentuan di atas yang merupakan sunah-sunah puasa adalah... 

a. A dan C 

b. A dan B 

c. B dan D 

d. B dan C 

 

41. Perhatikan ayat al-Qur’an berikut ini: 

A.             

B.             

C.                

D.              
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Yang menunjukkan surat al-Qadar ayat 3 adalah.... 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

 

42. Manusia akan melewati 4 (empat) alam kehidupan. Alam kehidupan yang merupakan 

hari berakhirmya semua kehidupan di dunia disebut… 

a. Alam Barzah 

b. Alam Kubur 

c. Alam Dunia 

d. Alam akhirat 

 

43. Pada hari akhir setelah manusia dikumpulkan di padang Makhsyar, semua amalnya 

dihitung, baik amal kebaikan maupun yang buruk. Hari perhitungan amal tersebut 

disebut dengan... 

a. Yaumul Mizan 

b. Yaumul Hisab 

c. Yaumul Hasr 

d. Yaumul Jaza’ 

 

44. Peristiwa yang terjadi pada hari akhir, semua manusia sejak nabi Adam as sampai akhir 

zaman mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya. Semua amal baik dan buru akan 

dihitung untuk memperoleh balasanya. Hari akhir yang sesuai dengan gambaran 

peristiawa tersebut dinamakan ..... 

a. Yaumul Mizan 

b. Yaumun Hisab 

c. Yaumul Jaza 

d. Yaumul Ba’ats 

                                                                                            

                 

45.   

Dalam potongan ayat QS al-Maidah ayat 3 diatas yang benar adalah ... 

a.   

b.   

c.     

d.     

 

 

            ………   
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46.                                                                                  

 

Lanjutan kata yang tepat pada potongan ayat 13 surat al-Hujurat tersebut adalah ..... 

a.   

b.   

c.   

d.     

47. Sebagai hamba Allah Swt, kita harus menerima qadha dan qadar dari-Nya. Di bawah ini 

yang termasuk contoh qadar Allah swt adalah... 

a. Lahirnya bayi laki-laki pada tangal 9 April 2014 

b. Akan terjadinya hari Kiamat 

c. Ketetapan tentang Rizki yang akan diberikan Allah 

d. Ketentuan Allah jodoh manusia 

 

48. Sedangkan contoh qadlo Allah swt adalah ... 

a. Berusaha pasrah walaupun sudah berusaha 

b. Kematian yang ditetapkan 

c. Memperbanyak ibadah dikala senang 

d. Banyak keluh kesah dan berdoa 

 

49. Kewajiban bersama mempertahankan kota Madinah dari serangan msusuh adalah 

sebagian isi dari ... 

a. Fathu Makkah 

b. Perjanjian Madinah 

c. Perjanjian Hudaibiyah 

d. Piagam Madinah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           …………..  
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50. Agama Islam merupakan agama yang disempurnakan oleh Allah. Allah telah 

mencukupkan nikmat dan ridla Islam sebagai agama. Dalam surat al-Ma’idah ayat 3  

disebutkan  

 

 

Lanjutan ayat tersebut di atas adalah... 

 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  

                          ………… 
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