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I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c pada jawaban yang benar! 

1.  Tanda baca (         ) disebut juga ... 

  a.  fathah b.  kasrah c.  dammah 

2.  Tanda baca fathah tanwin (        ) menghasilkan bunyi  ..... 
  a. an b.  in c.  un 

3.  Huruf yang digunakan untuk menulis Al-Qur’an disebut juga huruf... 
  a. latin b. kapital  c.  hijaiyah 

4.  Belajar baca tulis Al-Qur’an hukumnya .... 
  a. wajib b.  sunah c.  mubah 

5.  Lafal                    jika ditulis hijaiyah bersambung menjadi .... 

  a. b.   c.   

6.  Jumlah Asmaul husna yang wajib kita ketahui ada .... 
  a.  89 b.  99 c.  100 

7.  Allah swt adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, sehingga 
Allah disebut juga sebagai .... 

  a. makhluk  b. malik c. khaliq 

8. Orang mukmin harus merasa bahwa segala ucapannya selalu ....... 
oleh Allah swt. 

  a. didengar  b. dibiarkan  c. dipuji 

 

9.  Alam semesta dan segala isinya dipelihara oleh .... 
  a. malaikat b. Allah swt c. nabi 

10.   Allah swt mengetahui apa yang dilakukan semua makhluk-Nya, 
sebab Allah bersifat ... 

     a.  Al Latif b.  Al ‘Alimu c.  Al Waliyyu 

11.   Manusia yang mengingkari nikmat Allah swt akan mendapatkan... 
    a. pahala b. hadiah c. siksa 

12.  Nama-nama Allah yang terbaik disebut juga ... 
    a. Asma Allah b. Asmaul Husna  c. Asmaul Khair 

13.  Lafal sabaru jika ditulis dengan huruf hijaiyah bersambung 
menjadi... 

 
     a. b.   c.   

14.  Berikut ini huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung dengan huruf 
sesudahnya adalah ... 

 

     a. b.   c.   

15.   Balasan bagi orang yang beriman kepada Allah adalah ... 
     a. gedung b. surga c.  neraka 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

16.  Huruf-huruf  (qalamu)   jika disambung menjadi .......................... 

17.  Bunyi huruf mim bila berharakat dammah maka bunyinya .......... 

18.  Apa arti dari Asmaul husna .......................................................... 

19.  Al Latif artinya Allah Yang Maha ................................................. 

20.  Mensyukuri nikmat Allah swt secara lisan dilakukan dengan 

mengucapkan ............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               By efullama 

https://efullama.wordpress.com/adm-kelas/kisi-kisi-dan-naskah-soal/

