
Soal  : PAT 2020 

Mapel  : Akhlak 

Kelas  : XI MAK 

 

1. Pilihlah salah satu tema dibawah ini: 

a. Syaja’ah 

b. Qona’ah 

c. ‘Iffah 

d. Haya’ 

e. Zuhud 

f. Takabur 

g. Riya’ 

2. Carilah sikap sesuai tema yang kamu pilih dilingkungan sekitar tempat tinggalmu, 

kemudian amati 

3. Tulislah fenomena di atas pada selembar kertas dengan merahasiakan identitas tokoh 

yang akan kamu ceritakan 

4. Dokumentasikan tulisan ceritamu menjadi bentuk foto 

5. Kirimkan file tersebut ke nomor whatsapp 081228646345 

Dengan menyantumkan Nama, Kelas, dan  Nomor ujian 

6. Isilah teka-teka silang dibawah ini dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Print-out kolom teka-teki silang dibwah ini, atau salinlah menggunakan selembar 

kertas 

b. Isilah salinan teka-teki di atas dengan tepat 

a. Unggah foto teka-teki silang yang sudah dikerjakan ke nomor whatsapp 

081228646345 dengan kriteria: 

• Tulislah nama peserta ujian, kelas dan nomor ujian pada masing-masing kertas  



 

 

MENDATAR 

3. Kebijaksanaan; yunani (ejaan indonesia) 

5. Ustadzina 

8.  Menyucikan hati dan diri sendiri dari segala dosa yang pernah diperbuat 

9. Tokoh ulama sunni; mengompromikan antara tasawuf dan syariat 

10. Jika tidak ada hal ini, maka dunia menjadi gelap gulita 

14. Amalan-amalan lahir yang difardukan dalam agama 

17. Tahapan rohani 

19. Meninggalkan ketergantungan jiwa terhadap keduniawian 

 yang dilakukan oleh seseorang dalam hal menyikapi pola hidupnya وضع شيء ىف حمله .20



24. Haya’ 

26. Dengki; iri hati 

28. Menekankan pendekatan rasional dan akal pikiran- ̶tasawuf 

30. Pasti kamu bisa 

31. Tidak mungkin 

33. Fitri adalah sesorang yang selalu dapat dipercaya baik ucapan ataupun tindakanya; 

oleh kawan-kawanya 

34. Seorang tokoh filsuf muslim indonesia 

 

MENURUN 

 

1. Menjalani aturan agama, dan menjauhi hal-hal yang dilarang syara’ 

2. Rahmat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda nabi 

Muhammad, nabi akhir zaman 

4. Pesimis; antonim 

7. Nash; dalil pokok 

8. Kesuksesan jiwa setelah berhasil menjalani laku spiritual; riyadhah 

11. Sumber hukum islam 

35. Mental pengamal tasawuf; keadaan 

12. Menekankan pentingnya nilai-nilai mujahadah dan riyadhah; cara 

meningkatkan kualitas akhlak 

13. Rasa panas hati yang melanda sesorang setelah melihat orang lain mendapatkan 

suatu nikmat 

15. Selamat dari sikap hedonis dan materialistik; meninggalkan 

16. Perilaku terpuji 

18. Kemunduran moral, etika dan akhlak 

21. Mengucapkan kalimatu tahmid , kemudian menjalani dengan sepenuh hati 

22. Waspada terhdap pandangan mata 

23. Rabi’ah binti Ismail 

25. Alhulul; Husain bin Mansur 

26. Tidak lempar sembunyi tangan; berani mengakui kesalahan 

27. Terkadang harus menghindari hal yang halal sekalipun; dengan alasan untuk 

menjaga diri 

29. Barisan 

32. Berada dalam pikiran   

 

➢ Narahubung: 085878968991 (Ahmad Najib) 


