
Pertanyaan

a. Al-Nawawi

b. Al-Dzahabi

c. Ibnu Hajar al-Asqalani

d. Al-Albani

a. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah

b. Maukuf dari perkataan Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu

c. Dua telinga dibasuh sebagaimana membasuh kepala

d. Kedua telinga merupakan bagian dari wajah

1. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah ṣ𝘩𝘢𝘭𝘭𝘢𝘭𝘭ā𝘩𝘶 ‘𝘢𝘭𝘢𝘺𝘩𝘪 𝘸𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘭𝘢𝘮 bersabda,
”Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-
nyiakan kewajiban itu. Dia telah menetapkan batasan-batasan hukum, maka janganlah
melampauinya....” Hadis ini dinilai lemah oleh para ulama berikut ini, kecuali: *

2. Semua pernyataan berikut ini benar terkait hadis yang maknanya: “𝘒𝘦𝘥𝘶𝘢 𝘵𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨𝘢 𝘣𝘢𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘪

𝘬𝘦𝘱𝘢𝘭𝘢”, kecuali: *



a. Disunahkan bagi seorang 𝘮𝘶𝘳𝘢𝘣𝘣𝘪 dan pendidik untuk memiliki kedekatan dan membangun
hubungan emosional dengan murid atau anak didiknya, di antaranya dengan cara menanyakan
tentang kabar dan keadaan keluarga dari murid atau anak didiknya tersebut.

b. Di antara keutamaan dan sifat Rasulullah 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭𝘢𝘭𝘭𝘢𝘩𝘶 𝘢𝘭𝘢𝘪𝘩𝘪 𝘸𝘢𝘴𝘢𝘭𝘭𝘢𝘮 yang mulia adalah beliau
seorang yang sangat penyayang dan bersifat lembut kepada murid dan para sahabatnya.

c. Di antara sifat seorang 𝘮𝘶𝘳𝘢𝘣𝘣𝘪/pendidik yang baik adalah mampu merasakan apa yang
dirasakan oleh anak didiknya.

d. Seorang pendidik dan 𝘮𝘶𝘳𝘢𝘣𝘣𝘪 yang baik senantiasa memberikan nasihat dan motivasi kepada
para muridnya di antaranya tentang berdakwah di tengah-tengah keluarga.

a. Ibnu Majah dalam Sunannya

b. Al-Baihaqi dalam Sunannya

c. Al-Darimi dalam Sunannya

d. Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya

3. Faedah dan pelajaran yang bisa diambil dari perkataan Malik bin al-Huwairits radhiyallahu
anhu: “Ketika beliau menduga kalau kami sudah merindukan keluarga kami”: *

4. Hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa berorientasi dengan akhirat, maka Allah
akan jadikan kesempurnaan untuknya, kekayaan ada dalam hatinya, dunia akan datang
kepadanya dalam keadaan hina, hadis ini diriwayatkan oleh para imam berikut dalam kitab-
kitabnya kecuali: *



a. َي ِفي ِبْئٍر، َفُھَو َیُمدُّ ِبَذَنِبِھ ، َمَثُل اْلَبِعیِر ُردِّ Hadis: َمَثُل الَِّذي ُیِعیُن َعِشیَرَتُھ َعَلى َغْیِر اْلَحقِّ

b. ْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَلى اْإلِْثِم َواْلُعْدَواِن Firman Allah subhanahu wa taala: َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ

c. ة َرُسولِِھ ِة اللَِّھ َوِذمَّ Hadis: َمْن أََعاَن َظالًِما ِبَباِطٍل لَِیْدَحَض ِبَباِطلِِھ َحّقًا َفَقْد َبِرَئ ِمْن ِذمَّ

d. اْنُصْر أََخاَك َظالًِما أَْو َمْظلُوًما :Hadis

a. Bertemu dengan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam

b. Sementara salat

c. Khatib sementara berkhotbah

d. Selesai melaksanakan salat berjemaah

a. Sepuluh hari pertama bulan Zulhijah

b. Hari-hari berbilang di bulan Ramadan

c. Hari-hari Tasyrik

d. Sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan

5. Berikut ini beberapa dalil yang menunjukkan tidak boleh dan bahayanya tolong menolong
dalam kebatilan, kecuali: *

6. Seorang Arab Badui pernah membaca doa ini, “Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad,
dan janganlah Engkau merahmati seorang pun selain kami!” pada saat: *

7. Maksud dari “𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘪𝘵𝘦𝘯𝘵𝘶𝘬𝘢𝘯” dalam QS Al-Baqarah ayat 203 adalah?: *



a. Para perawinya berasal dari kota Madinah

b. Keutamaan jihad melawan hawa nafsu

c. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya

d. Marah bagaikan musuh yang harus dikalahkan

a. Surah al-Jumu’ah dan surah al-Munafiqun

b. Surat al-Jumu’ah dan surat al-Ghasyiyah

c. Surah al-A’laa dan surah al-Ghasyiyah

d. Kesemuanya benar

a. Musabaqah Ilmiah bulanan

b. Video pembacaan beberapa artikel yang diterbitkan

c. Pemostingan jadwal taklim hadis

d. Video Webinar Hadis

8. Semua pernyataan berikut ini benar terkait hadis yang menjelaskan hakikat orang kuat
yaitu yang mampu mengendalikan marahnya, kecuali: *

9. Bacaan yang pernah dibaca oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu pada saat salat Jumat adalah: *

10. Di antara produk terbaru dari markazsunnah.com adalah: *
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Yakin

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
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