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Soal   : PAT 2020 

Mapel  : Akidah Akhlak 

Kelas  : XI Paralel 

 

Pilihlah jawaban yang paling benar di antara A, B, C, D, atau E dengan cara memberi tanda silang 

(X) pada lembar jawab yang tersedia! 

1. Seorang pria tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan istri dan bukan pula mahramnya, begitu pula 

sebaliknya, salah satu hikmahnya adalah .... 

a. Sebagi tindakan preventif dari perbuatan yang lebih besar dosanya 

b. Sebagai tindakan pertama dari perbuatan yang lebih besar nilainya 

c. Sebagai tindakan utama dari perbuatan yang lebih besar hasilnya 

d. Sebagai tindakan perbaikan dari perbuatan yang lebih amalnya 

e. Sebagai tindakan netral dari perbuatan yang banyak manfaatnya. 

2. Berduaan antara pria dan wanita yang tidak suami isteri dan tidak pula mahram tanpa ada orang ketiga dilarang, perbuatan 

tersebut namanya, adalah .... 

a. Berkhitbah 

b. berkhalwat 

c. bermuhibbah 

d. berkhidmat 

e. Berta’arruf 

3. Maju-mundurnya suatu bangsa bergantung pada .... 

a. Generasi ulama 

b. Generasi baru 

c. Generasi ilmiah 

d. Generasi muda 

e. Generasi biru 

4. Diantara akhlak terpuji remaja kepada Allah .... 

a. Tawakal kepadaNya atas prestasinya 

b. Berbakti kepada orang tua 

c. Menghargai  teman sebaya 

d. Belas kasihan kepada sesama 

e. Menghindari perilaku yang merusak 

5. Termasuk akhlak terpuji remaja kepada orang lain, kecuali..... 

a. Berkata baik 

b. Salat tepat waktu 

c. Memenuhi panggilannya 

d. Bersikap sopan 

e. Taat orang tua 

6. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan biologis yang sangat pesat . Adapun perubahan biologis yang terjadi dan menonjol 

pada anak wanita adalah 

a. Mengalami masa frustasi 

b. Mengalami masa emansipasi 

c. Mengalami masa fluktuasi 

d. Mengalami masa asimilasi 
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e. Mengalami masa menstruasi 

7. Diantara dampak yang ditimbulakan akibat dari perbuatan israf, yaitu : 

a. Dibenci oleh Allah 

b. Menjadi sahabat setan 

c. Menjadi orang yang akan tercela dan menyesal 

d. Dicintai Alloh 

e. Menjadi orang yang tersesat 

8. Berikut beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tabzir, yaitu : 

a. Mendapat murka Allah 

b. Mendapat siksa yang teramat pedih oleh Allah 

c. Mendapat kesengsaraan dunia dan akhirat 

d. Mendapat cacian dari orang lain 

e. Mendapat Ridho Alloh 

9. Dampak negatif perilaku bakhil/kikir 

a. Mengikuti jejak setan 

b. Penghalang masuk surga 

c. Rizki menjadi sempit 

d. Sumber malapetaka kemanusiaan 

e. Disukai temen 

10. Secara bahasa kata takziyah adalah bentuk mashdar dari azza-yu’azzi yang mempunyai arti, kecuali … 

a. menyabarkan 

b. menghibur 

c. menawarkan kesedihannya 

d. memerintahkannya (menganjurkan) untuk bersabar 

e. memberi sumbangan 

11. Ta’ziyah kepada sesama muslim yang telah meninggal dunia adalah hukumnya …. 

a. Sunnah 

b. Wajib 

c. Mubah 

d. Makruh 

e. Haram 

12. Tujuan ta’ziyah kepada orang yang baru saja mendapat musibah adalah…. 

a. Meramaikan 

b. Pesta 

c. Menghibur kesedihan 

d. Mengumpat 

e. Menyatakan kebahagiaan 

13. Waktu ta’ziyah yang paling utama adalah …. 

a. Sebelum mayat dikubur 

b. Saat mayat dikubur 

c. Setelah mayat dikubur 

d. Saat para pelayat pulang 
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e. Sebelum meninggal sampai mengubur 

14. Waktu ta’ziyah selama …. 

a. Satu hari 

b. Dua hari 

c. Tiga hari 

d. Empat hari 

e. Satu minggu 

15. Mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan 

yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Pernyataan tersebut adalah … 

a. Pengertian takziyah 

b. Makna takziyah 

c. Tata cara takziyah 

d. Hukum takziyah 

e. Etimologi takziyah 

16. Berikut nilai-nilai positif takziyah, kecuali … 

a. Meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah. 

b. Memotivasinya untuk terus bersabar dan berharap pahala dari Allah. 

c. Ikut menambah beban keluarga 

d. Memotivasi untuk ridha dengan ketentuan atau qadar Allah, dan menyerahkannya kepada Allah. 

e. Mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. 

17. Memukul, atau merobek pakaian, dan lain sebagainya akibat musibah/ kematian yang menimpanya suatu keluarga 

dikenal dengan istilah …. 

a. Niyamah 

b. Niyahah 

c. Nihayah 

d. Naimah 

e. Nukmah 

18. Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan syariat Allah dan Rasul-Nya seperti meninggalkan shalat disebut.... 

a. Maksiat 

b. Tahayyul 

c. Dosa 

d. Khurafat 

e. Bid’ah 

19. Zina adalah dosa besar, maka hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah.... 

a. Dicambuk 100 x 

b. Diqishash 

c. Dirajam sampai mati 

d. Dipenjara 

e. Diusir dan kampung halamannya 

20. Berikut ini termasuk perbuatan dosa yang berkaitan dengan zina...kecuali 

a. Sodomi 

b. Lesbian 

c. Poligami 
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d. Free Seks 

e. Homoseks 

21. Diharamkannya minuman keras mengandung hikmah antara lain kecuali… 

a. Menjaga hati agar tetap taqorrub kepada Allah 

b. Dapat menciptakan kenyamanan bagi lingkungan 

c. Masyarakat terhindar dari kejahatan yang merugikan 

d. Dapat menghilangkan ketahanan jasmani manusia 

e. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit 

22. Hukuman zina dapat dijatuhkan kepada pelakunya, apabila terpenuhi syarat-syarat berikut kecuali… 

a. Pelakunya terbukti tidak sehat (tidak waras secara kejiwaan) 

b. Yakin secara syara’ yang bersangkutan benar-benar telah berzina 

c. Pelakunya mengetahui bahwa zina perbuatan yang dilarang Allah 

d. Perbuatan zina dilakukan atas kemauan sendiri bukan dipaksa 

e. Pelakunya sudah dikategorikan sudah baligh dan berakal 

23. Jika ada pencuri yang telah kehilangan kedua tangan dan kakinya tetapi mereka masih mencuri, maka hukumannya….. 

a. Dipotong sisa tangan kirinya 

b. Dipotong sisa tangan kanannya 

c. Dipotong sisa kaki kanannya 

d. Dipotong sisa kaki kirinya 

e. Dipenjara sampai jera 

24. Berikut adalah termasuk akibat dan pengaruh minuman khamar terhadap mental peminum, kecuali….. 

a. Menderita penyakit perut 

b. Mentalnya labil dan mudah tersinggung 

c. Mudah terpancing untuk berkelahi 

d. Hati jauh dari mengingat Allah 

e. Mudah terjerumus berbuat maksiat 

25. Berikut ini termasuk bentuk-bentuk perjudian, yaitu….. 

a. Bermain kartu remi 

b. Bermain domino 

c. Membeli undian 

d. Bermain biliar 

e. Bermain dadu 

26. 10 Sikap seorang muslim terhadap teman yang terjerumus dalam permainan judi adalah….. 

a. Menasehatinya jika ada kesempatan 

b. Membiarkannya dan tidak mengganggu 

c. Mendukungnya karena merupakan hobi 

d. Menasehatinya sedikit demi sedikit hingga sadar 

e. Menasehati karena kasihan 

27. Batas aurat menurut Imam Maliki dan Syafii bagi laki-laki yang wajib ditutup adalah …. 

a. Dari pusar hingga kaki 

b. Dari pusar hingga tangan 

c. Dari pusar hingga lutut 

d. Dari pusar hingga perut 

e. Dari pusar hingga leher 
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28. Berikut ini rambu-rambu dalam berhias agar tidak melanggar syariat, kecuali …. 

a. Niat berhias untuk ibadah 

b. Tidak berhias seperti orang Jahiliyah 

c. Tidak berlebih-lebihan 

d. Untuk berfoya-foya 

e. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama 

29. Nilai positif dalam melakukan perjalanan (safar) adalah …. 

a. Menghibur diri dari kesedihan 

b. Menunjukkan identitas diri 

c. Menghabiskan uang 

d. Membahagiakan anak 

e. Menaikkan martabat keluarga 

30. Dalam etika bertamu meminta izin masuk maksimal sebanyak …. 

a. Satu kali 

b. Empat kali 

c. Dua kali 

d. Lima kali 

e. Tiga kali 

31. Dalam etika menjamu tamu hendaklah dilakukan dengan …. 

a. Sesuai kemampuan 

b. Dibiarkan saja 

c. Diberi minum 

d. Dijamu dengan mewah 

e. Diberi makan 

32. Landasan hukum seseorang memasuki masjid menggunakan pakaian yang indah adalah.... 

a. QS. Al-Ahzab: 32 

b. QS. Al-Ahzab: 33 

c. QS. Al-A’rof: 27 

d. QS. An-Nur: 31 

e. QS. Al-A’rof:31 

33. Berikut ini termasuk kriteria busana muslimah yang dianjurkan dalam Islam, kecuali ... 

a. Tidak jarang 

b. Tidak menyerupai laki-laki 

c. Tidak ketat 

d. Tidak menutup aurat 

e. Tidak menyerupai busana khusus non muslim 

34. Salah satu perhiasan tangan bagi perempuan adalah pewarna pada kuku, disebut dengan istilah 

a. Khidhab 

b. Jadhab 

c. Khidbah 

d. Khidmah 

e. Halaqoh 

35. Jika bertamu tidak diijinkan masuk oleh pemilik rumah, hendaknya… 
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a. Tetap masuk tanpa permisi 

b. Segera kembali ( pulang ) 

c. Tetap masuk dengan permisi 

d. Menentang tuan rumahnya 

e. Menunggu sampai mendapatkan ijin masuk 

36. Diantara perilaku dibawah ini yang bukan adab bagi umat Islam dalam berkendaraan umum, yaitu... 

a. bermanis muka dan bertutur kata yang baik 

b. hormat kepada penumpang yang lain 

c. tolong menolong dengan penumpang yang lain 

d. tidak boleh bertengkar dg penumpang yg lain 

e. berusaha merugikan para penumpang lain 

37. Pengertian Ishraf secara bahasa artinya .... 

a. Berdandan atau keterlaluan 

b. sombong atau fitnah 

c. Bernadar atau berjanji 

d. Bergaya atau riya’ 

e. Melampui batas atau berlebih-lebih 

38. Dibawah ini sebab-sebab perilaku israf, kecuali.... 

a. Latar belakang keluarga 

b. Pengaruh harta dsan kekayaan 

c. Berteman dengan pemboros 

d. Ingin hidup sederhana 

e. Pengaruh istri dan anak yang ingin hidup mewah 

39. Menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya disebut .... 

a. Tahzir 

b. tahlik 

c. tahkir 

d. Tabdzir 

e. takfir 

40. Suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya”, pernyataan tersebut merupakan pengertian 

dari …. 

a. Takabur 

b. Israf 

c. Namimah 

d. Riya’ 

e. Ghibah 

 


