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Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
 
 

1. Perhatikan firman Allah SWT dalam surat Ali-Imron ayat 134 berikut  : 

                                

Berkaitan dengan hukum bacaan alif lam, pada ayat tersebut terdapat hukum 
bacaan alif lam syamsiyah berjumlah ….. 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 

 

2. Perhatikan QS. Al-Ghasyiah ayat 3 – 6 berikut  : 

                                

          

Pada  ayat  tersebut,  yang  mengandung  hukum  bacaan  Idgham  bighunnah 
terdapat pada ayat … . 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 

 

3. Allah SWT berfirman dalam surat Nuh ayat 11 : 

                                 

                                    

Hukum bacaan ikhfa syafawi pada kutipan ayat tersebut terdapat pada ayat…. 

A. 11 
B. 12 

C. 13 

D. 14 
 

4.  Allah SWT berfirman pada surat Al-‘Adiyat ayat 3 – 6 : 

                                

          

Pada ayat tersebut, yang mengandung hukum bacaan qalqalah kubra terdapat 
pada ayat … . 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 

 

5. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 : 
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Pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan ra tarqiq sebanyak ….. 

A. 3 
B. 4 

C. 5 

D. 6 
 

6. Perhatikan ayat-ayat berikut ini : 

     .1 

        .2 

 

             
.3 

               .4 

Hukum bacaan Mad Wajib Muttashil pada ayat tersebut ditunjukkan pada 
nomor … . 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

7. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26 : 

                                 

                                

                                 

Pada ayat tersebut terdapat empat tanda waqaf. Secara berurutan nama-nama 
tanda waqaf tersebut adalah… . 
A.  jaiz -  al waqful aula - jaiz - lazim 
B.  jaiz -  al waslul aula – lazim - jaiz 
C.  lazim -  jaiz - mujawwaz - al waslul aula 
D.  al waqful aula -  lazim – muanaqoh - la waqfu fihi 

 

8. Perhatikan ayat dalam surat At-Tiin berikut ini: 

           .1 

            .2 

             .3 

                            .4 

Apabila ayat-ayat tersebut diurutkan, maka susunan yang benar adalah.... 
A. 1  -  4  -  2 -  3 
B. 2  -  4  -  1 -  3 
C. 3  -  1  -  4 -  2 
D. 4  -  1  -  2 -  3 
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9. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tiin ayat 4 : 

                

Kandungan makna yang paling tepat dalam ayat tersebut adalah “Bahwa 
Allah SWT…. “. 
A. memberikan akal dalam bentuk yang sempurna 

B. menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya 
C. menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 
D. menyempurnakan manusia dalam bentuk yang indah-indahnya 

 

10. Perhatikan firman Allah SWT. dalam surat Al-Insyirah berikut : 

        

Arti yang paling tepat dari ayat tersebut adalah … . 
A. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
B. Dan sesungguhnya kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. 
C. Sesungguhnya kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. D. 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

 
11. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 : 

          

Firman Allah SWT. tersebut mencerminkan salah satu dari sifat wajib Allah 
SWT, yaitu ….  
A. Wujud 
B. Wahdaniyah 
C. Qiyamuhu bi Nafsihi 
D. Mukhalafatu lil Hawaditsi 

 

12. Allah SWT telah memberikan indera mata kepada manusia, dengan indera 
tersebut  manusia  dapat  melihat  segala  sesuatu  yang  ada  di  dunia  ini. 
Namun penglihatan manusia sangat terbatas, sedangkan Allah SWT. tidak 
terbatas penglihatan-Nya; Allah  SWT dapat melihat segala sesuatu yang tidak 
tampak oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT. memiliki sifat 
wajib.... . 
A. Qidam  
B. Bashar  
C. Kalam  
D. Qudrat 

 

13. Perhatikan cerita berikut : 
Hasan adalah seorang siswa SMP, ia berasal dari keluarga yang mampu. Setiap  
hari  ia  diberikan  uang  yang  lebih  dari  yang  ia  butuhkan  untuk keperluan 
sekolahnya,  sehingga  ia dapat menabung dari sebagian  uang jajan tersebut. 
Suatu ketika ia  mendengar salah seorang temannya yang bernama  Marfel  
dirawat  di  rumah  sakit,  dan  orang  tuanya  tidak  cukup mampu  
membiayainya.  Sebagai  siswa  yang  baik,   Hasan  memberikan sebagian 
uang tabungannya untuk membantu Marfel, walaupun  berlainan 
agama dengannya. 

 

Sikap Hasan pada cerita tersebut merupakan perwujudan akhlakul karimah dan 
meneladani terhadap Asmaul Husna, yakni ... . 
A. Ar-Rahman dan Al-Wahhab 
B. Al-Rahim dan As-Shabur 
C. Al-Hadi dan Al-Malik 
D. Al-’Aziz dan As-Salam 
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14. Perhatikan kutipan berita berikut ini : 
PADANG, Jumlah korban tewas yang telah ditemukan akibat gempa 7,6 SR di 
Sumatra Barat (Sumbar) hingga Minggu malam terus bertambah dan telah 
mencapai 605. orang. (Republika on Line, 4 Oktober 2009). 
Berkaitan dengan kutipan isi berita diatas, Malaikat yang diberi oleh Allah 
SWT untuk mengurusi masalah tersebut adalah … .  
A. Jibril 
B. Mikail  
C. Israfil  
D. Izrail 

 

15. Perhatikan pernyataan berikut : 
1)  Membaca kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT. 
2)  Mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT. 
3)  Menghayati isi kandungan kitab-kitab yang ditunkan Allah SWT. 
4)  Mengamalkan isi kandungan dari kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT. Dari 
pernyataan tersebut, salah satu cara beriman terhadap kitab-kitab Allah SWT. 
adalah seperti yang ditunjukkan pada nomor … . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
16. Salah satu sikap yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap umatnya adalah 

mencintai kitab  suci Al-Quran. Berikut ini, sikap yang paling utama dalam 
mencintai Al-Quran adalah … . 
A. Senantiasa membaca Al-Quran 
B. Mempunyai kitab suci Al-Quran 
C. Merenungkan ayat-ayat Al-Quran 
D. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran 

 

17. Perhatikan nama-nama nabi berikut ini : 
1) Isa as. 
2) Nuh as. 
3) Idris as. 
4) Musa as. 
5) Ismail as. 
6) Ya’kub as. 

7) Ayyub, as 
8) Ibrahim as. 
Nama-nama nabi tersebut yang mendapat gelar Ulul Azmi terdapat pada 
nomor … . 
A. 1 dan 7 
B. 2 dan 8 
C. 3 dan 5 
D. 4 dan 6 

 

18. Perhatikan kisah berikut : 
Rasulullah  saw diutus ke dunia  untuk menyampaikan  wahyu Allah SWT 
kepada umat  manusia. Dalam kurun waktu 23 tahun Rasulullah saw telah 
berhasil  merubah  masyarakat  jahiliyyah  menjadi  masyarakat  yang  lebih 
beradab.  Salah  satu  kunci   keberhasilan  Rasulullah  dalam  berdakwah 
tersebut adalah kecerdasan beliau dalam menerapkan strategi dakwah. 
Kisah Rasulullah saw tersebut tersirat dua sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi 
dan rasul, yakni … . 
A. sidiq dan amanah  
B.  amanah dan sidiq  
C.  sidiq dan tabligh 
D. tabligh dan fathonah 
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19. Berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW, pernyataan berikut yang bukan 
merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat kubra adalah … . 

A. terbitnya matahari dari sebelah barat 
B. manusia berbondong-bondong masuk Islam 
C. hilang dan lenyapnya Al-Quran dari muka bumi 
D. datangnya Imam Mahdi yang membawa keadilan 

 

20. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7 : 

                       

Ayat  tersebut  merupakan  salah  satu  dalil  naqli  yang  berkaitan  dengan 
peristiwa setelah terjadinya kiamat, yaitu yaumul… . 
A. barzah  
B. hisab  
C. mizan  
D. ba’ats 

 

21. Perhatikan kutipan berita berikut : 
 

DUKA ROMBONGAN PENGANTIN 
MADIUN - Kendaraan Daihatsu Zebra rombongan pengantin asal Desa Krawuh, 

Kecamatan  Tegal  Gede,  Kabupaten  Karang  Anyar,  Jawa  Tengah,  mengalami 
kecelakaan di Jalan Raya Caruban, Ngawi. Tepatnya, di Dusun Krapyak, Desa 

Purworejo,  Kecamatan  Pilangkenceng,  Kabupaten  Madiun,  pukul  09.15  WIB 
kemarin. 

Akibat kecelakaan itu, tiga penumpang meninggal, lima luka berat, serta tiga orang  
lainnya mengalami luka ringan. Semua korban adalah pengantar sekaligus pengantin. 

Kecelakaan ini bermula ketika mobil dengan nomor polisi AD-8992-FF, yang 
dikemudikan Suparmin oleng di tikungan, sehingga ia tidak bisa mengendalikan 
kendaraannya, walaupun ia sudah berusaha untuk membanting stir ke arah kiri, 
sampai akhirnya menabrak truk dari arah berlawanan. Truk dikemudikan Suprapto, 
34 tahun, warga Jogorogo, Ngawi. 

Agus, calon mempelai pria, hanya pasrah melihat calon istrinya yang mengalami 
perdarahan di wajahnya. Akibat kecelakaan ini, Agus mengalami patah tulang pada kaki 
bagian kiri.(dikutip dari Koran TEMPO on line, 20 Januari 2005) 

Pada  kutipan  berita  tersebut  tersirat  satu  contoh  taqdir  mubram,  yakni 
terdapat pada paragraf ke …. . 

A. 1 
B. 2 

C. 3 

D. 4 
 

22. Perhatikan pernyataan berikut : 
1)  Ibu Halimah melahirkan bayi laki-laki 
2)  Hamid mengalami kecelakaan sepeda motor di jalan raya 
3)  Akibat meniru adegan Limbad seorang anak tewas tergantung 
4)  Seorang Ibu muda tewas secara mengenaskan karena bunuh diri 
Berkaitan dengan taqdir Allah SWT, yang merupakan salah satu contoh taqdir 
muallaq terdapat pada nomor… . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
23. Perhatikan cerita berikut ! 

Hanif  adalah  seorang  siswa  SMP.  Ia  termasuk  siswa  yang  pandai  di 
kelasnya,  nilai  ulangannya  selalu  memperoleh  hasil  yang  memuaskan. 
Selain itu ia juga aktif di kegiatan ekstra kurikuler, yakni pada kegiatan Rohis dan 
OSIS, sehingga pada tahun 2009  ia terpilih sebagai siswa teladan di 
sekolahnya.  Akan  tetapi  semua  prestasi  itu  tidak   menjadikan  dirinya 
sombong dan angkuh, ia tetap bersikap sopan kepada guru dan  teman- 
temannya,  dan  mengatakan  bahwa  semua  ini  semata-mata  karunia  dari Allah 
SWT. 
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Perilaku Hanif pada cerita tersebut mencerminkan sifat … .  
A. sabar 
B. qonaah 
C. tawadhu’  
D. tasamuh 

 

24. Perhatikan bacaan berikut ini! 
Rasulullah saw mengajarkan, jika manusia mendapatkan cobaan hendaknya 
disikapi  dengan sabar. Berikut ini yang bukan merupakan perilaku sabar 
adalah … . 
A. instrospeksi diri, karena ini adalah azab dari Allah SWT.  
B. ikhlas terhadap musibah yang diterimanya 
C. berdoa, semoga diberikan kekuatan hati 
D. tabah dalam menghadapi musibah tersebut. 

 

25. Perhatikan pernyataan berikut: 
1)  seorang siswa yang pantang menyerah dalam belajar 
2)  seorang petani dengan sabar menunggu hasil panennya. 
3)  seorang peneliti berhati-hati dalam suatu percobaannya. 
4)  seorang ustadz dengan khusu’ berdoa kepada Allah SWT 
Pernyataan tersebut yang mencerminkan perilaku tekun terdapat pada 
nomor … . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
26. Bapak   Imam adalah seorang yang taat   beragama, beliau berusaha 

senantiasa  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT;  Bahkan  beliau  lebih 
memilih  meninggalkan  kehidupan  dunia  untuk  semata-mata  kebahagiaan 
kehidupan akhirat. 
Pernyataan tersebut mencerminkan salah satu akhlak mulia, yaitu ….   
A. Tawadhu 
B. Zuhud 
C. Qonaah 
D. Tawakkal 

 

27. Pada  zaman  kolonial  belanda,  untuk  memecah  belah  bangsa  Indonesia 
dimunculkan politik devide et impera. Salah satu contohnya adalah 
dipengaruhinya Sultan Haji untuk merebut kekuasaan dari ayahnya Sultan 
Ageng  Tirtayasa, maka terjadilah perang saudara yang dimenangkan oleh 
Sultan Haji. Pernyataan tersebut merupakan salah satu contoh sifap tercela 
dalam Islam, yakni .... 
A. Ghadab  
B. Ananiyah  
C. Namimah  
D. Ghibah 

 
28. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1) Membersihkan diri dan memperbanyak shadaqoh 
2) Meyakini bahwa kehidupan dunia hanya sementara 
3) Meyakini bahwa semua kenikmatan berasal dari Allah 

4) Menyadari akan kemampuan dan kelebihan diri sendiri 
Dari pernyataan tersebut, yang bukan merupakan cara menghindari sifat hasad 
adalah terdapat pada nomor ... . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
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29. Perhatikan cerita  berikut ! 
Firman mendapat undangan untuk menghadiri pesta pernikahan di gedung 
pertemuan  dari salah seorang temannya; Banyak makanan tersaji dalam pesta 
itu, akan tetapi tidak tersedia tepat duduk dalam ruangan itu, karena perta 
pernikahan ini secara standing party. 
Sebagai seorang muslim yang istiqomah, sebaiknya yang dilakukan oleh 
Firman adalah … . 
A. Minta kepada tuan rumah untuk menyediakan kursi 
B. Langsung pulang tanpa permisi kepada tuan rumah 
C. Makan dan minum dengan berdiri sebagaimana tamu lainnya 
D. Berusaha mencari tempat yang bisa dipakai untuk duduk lalu makan 

 

30. Perhatikan Firman Allah dalam  surat Al Baqarah ayat 168 berikut ini : 

                               

     

Artinya: ”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di  bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu. 

 

Salah satu contoh jenis makanan seperti yang dimaksud pada ayat tersebut 
adalah ”makanan halal ....”. 

 

A. sisa orang lain 
B. yang kadaluwarsa 
C. hasil meminta-minta 
D. pemberian orang lain 

 

31. Perhatikan cerita berikut : 
Hasan adalah seorang pedagang kecil, kesehariannya ia hanya memperoleh 
sedikit  keuntungan,  namun  Ia  menerimanya  dengan  rela  dan  penuh  ke 
ikhlasan; ia tidak resah dan gelisah atas karunia Allah tersebut, bahkan Ia 
senantiasa bersyukur kepada-Nya. 
Sikap Hasan tersebut mencerminkan terhadap salah satu perilaku akhlak mulia, 
yaitu.... 
A. Zuhud 
B. Tawadhu 
C. Qanaah 
D. Sabar 

 

32. Perhatikan cerita berikut ! 
Ahmad  ditunjuk  sebagai  ketua  panitia  LDKS  yang  dilaksanakan  oleh 
sekolahnya.  Kegiatan  tersebut  berlangsung  selama  dua  hari,  Sabtu  dan 
Minggu. Diantara  pesertanya adalah non muslim. Mereka minta ijin untuk 
beribadah  sejenak  pada  hari   Minggu.  Sebagai  ketua  panitia  Ahmad 
mengijinkan mereka untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya. 
Sikap Ahmad tersebut mencerminkan salah satu sikap terpuji, yaitu ....  
A. Tawadhu 
B. Tawakkal 
C. Amanah 
D. Tasamuh 

 

33. Perhatikan pernyataan berikut ! 
1) Bersikap rendah hati dalam kehidupan 
2) Memperluas pergaulan dan bersilaturahim 
3) Menyadari bahwa kekayaan dan jabatan adalah amanah 
4) Menyadari bahwa manusia mempunyai kekurangan dan kelemahan 
Pernyataan tersebut merupakan cara menghindari sikap .... 
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A. Ghibah 
B.  Ghadab 
C.  Takabur 
D.  Namimah 

 
34. Salah satu sifat tercela menurut syariat Islam adalah sifat dendam; Banyak 

akibat negatif  yang ditimbulkan dari sifat tersebut. Berikut ini yang bukan 
merupakan akibat dari sifat dendam adalah.... 

 

A. Hidup resah dan tersiksa oleh perasaan sendiri 
B. Semua amal ibadahnya tidak diterima Allah SWT 
C. Merusak persahabatan dalam pergaulan bermasyarakat 
D. Kesehatan mudah terganggu dengan munculnya berbagai penyakit 

 
35. Perhatikan cerita berikut: 

Suatu ketika Aminah belajar bersama di rumah Maria, teman sekolahnya. Orang 
tua Maria memelihara beberapa hewan peliharaan anjing. Pada saat itu  Aminah  
terkena  jilatan  hewan  tersebut,  yang  menurut  syariat  Islam termasuk najis. 
Ketika hendak shalat Aminah harus mensucikan najis tersebut, dengan cara 
... . 
A.  Memercikkan air suci kepada yang terkena najis tersebut 
B.  Menyiramkan air suci sehingga hilang bau, warna dan rasanya 
C.  Membasuhnya tujuh kali dengan air suci, dan salah satunya dengan tanah 
D.  Membasuh dan menyiramkan air suci pada benda yang terkena najis tujuh 

kali. 
 

36. Pernyataan berikut adalah kondisi yang menyebabkan seseorang mandi  

1) Ketika seorang wanita selesai haid 
2) Terhenti dari nifas sehabis melahirkan 
3) Ketika kulit terkena jilatan hewan anjing 
4) Sehabis mimpi basah ketika bangun tidur 

 
Pada  pernyataan  tersebut,  yang  bukan  merupakan  sebab  mandi  wajib 
terdapat pada nomor .... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

 

37. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan seseorang ketika shalat : 
1) Menghadap kiblat 
2) Takbiratul ihram 
3) Membaca amin selesai al fatihah 
4) Berdiri bagi yang kuasa 
5) Suci dari hadas besar dan kecil 
6) Membaca doa tasyahud akhir 
7) Membaca doa iftitah 
8) Membaca shalawat atas Nabi 
Pernyataan di atas yang termasuk sunah shalat ditunjukkan pada nomor.... 

 

A. 1  dan  5 
B. 2 dan  6 
C. 3  dan  7 
D. 4  dan  8 

 
38. Perhatikan rukun shalat berikut : 

1) Ruku dengan tuma’ninah 
2) Sujud dengan tuma’ninah 
3) Membaca Al Fatihah 
4) Takbiratul ihram 
5) I’tidal dengan tuma’ninah 
6) Duduk diantara dua sujud dengan tuma’ninah. 
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Urutan yang benar dari pernyatan tersebut ditunjukkan dengan nomor .... 
A. 4 - 3 - 1 - 5 - 2 - 6 
B. 4 - 2 - 3 - 1 - 5 - 6 
C. 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 2 
D. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 

 

39. Perhatikan gambar  : 
Ketika  melakukan  rukun  shalat  seperti pada 
gambar, bacaannya adalah ... . 

 

 

 
 

40. Perhatikan cerita berikut : 
Mansyur  pergi  ke  Surabaya  dengan  naik  kerata  api.  Ia  berangkat  dari 
Jakarta pada waktu Dzuhur, dan diperkirakan sampai di tempat tujuan pada 
dinihari. Berkaitan dengan  kewajiban shalat, maka yang harus ia lakukan 
adalah .... 

A. Jama’ ta’khir (Dhuhur - ’Ashar), dan Jama’ Ta’khir (Maghrib - ’Isya)  
B. Jama’ taqdim (Dhuhur - ’Ashar), dan Jama’ Ta’khir (Maghrib - ’Isya)  
C. Jama’ ta’khir (Dhuhur - ’Ashar), dan Jama’ Taqdim (Maghrib - ’Isya)  
D. Jama’ taqdim (Dhuhur - ’Ashar), dan Jama’ Taqdim (Maghrib - ’Isya) 

 

 

41. Perhatikan tabel berikut : 
 

 

Nama Shalat fardhu 

 

Jumlah rakaat Shalat rawatib 

1)  Subuh 
2)  Zuhur 
3)  Ashar 
4)  Maghrib 

5)   Isya 

1)  dua rakaat qobliyah 
2)  dua rakaat ba’diyah 
3)  empat rakaat qobliyah 
4)  dua rakaat qobliyah, dua rakaat ba’diyah 
5)   empat rakaat qobliyah, empat rakaat ba’diyah 

 

Berdasarkan sabda Rasulullah saw tentang shalat rawatib, pasangan yang 
tepat adalah .... 

 

A. 1 - 1, 2 - 5, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 2 
B. 1 - 4, 2 - 3, 3 - 1, 4 - 2, 5 - 4 
C. 1 - 2, 2 - 4, 3 - 3, 4 - 1, 5 - 1 
D. 1 - 3, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 5, 5 – 4 

 

42. Perhatikan pernyataan berikut : 
1) Sebagai sarana untuk bersilaturahim 
2) Memupuk rasa persatuan dan kesatuan 
3) Sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi 
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4) Sebagai sarana untuk saling maaf memaafkan 
Dari pernyataan di atas, yang bukan termasuk hikmah shalat sunnah iddain 
ditunjukkan  pada nomor ... . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
43. Perhatikan nama shalat sunnah berikut : 

1) shalat tahajjud 
2) shalat iddain 
3) shalat istikharah 
4) shalat tasbih 
5) Shalat witir 
6) Shalat dhuha 
7) Shalat istisqa 
8) Shalat rawatib 
Shalat sunnah tersebut yang dikerjakan secara berjamaah terdapat pada 
nomor ... . 

 

A. 1 dan 8 
B. 2 dan 7 
C. 3 dan 6 
D. 4 dan 5 

 
44. Amir baru saja lulus SMP dengan memperoleh nilai yang sangat 

memuaskan;  Dengan nilai  tersebut  ia  dapat  diterima  di  sekolah  lanjutan 
manapun yang ia inginkan, Ia bingung dalam menentukan sekolah selanjut 
tersebut, ke SMA, MA  atau SMK. Dalam keadaan seperti itu, guru agama 
memberikan nasehat agar mengerjakan shalat sunnah dan mohon petunjuk 
kepada Allah SWT. Nama shalat yang dimaksud adalah ... . 

A. Shalat Dhuha 
B. ShalatTasbih 
C. Shalat Tahajud 
D. Shalat Istikharah 

 
45. Rasulullah SAW diutus ke dunia adalah untuk seluruh alam; Beliau adalah 

pemimpin dan suri tauladan semua umat manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai 
ahlakul karimah yang  diajarkan beliau adalah untuk semua umat manusia dan 
bangsa. 
Berikut ini adalah contoh nilai yang dimaksud dalam pernyataan tersebut, 
kecuali ... . 
A. Keadilan 
B. Toleransi 
C. Perdamaian 
D. Peribadatan 

 

46. Fakta sejarah dikisahkan, bahwa Nabi Muhammad SAW dan para 
sahabatnya berhasil dalam menghadapi tekanan, ancaman, dan perlawanan dari  
masyarakat  Makkah.  Keberhasilan  Rasulullah  ini  tidak  terlepas  dari kegigihan  
perjuangan  beliau,  serta  sifat-sifat  mulia  yang  ada  pada  diri Rasulullah. 
Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini sifat-sifat mulia Rasulullah yang patut 
dijadikan suri teladan bagi umatnya, kecuali ... . 
A. berani , tabah, dan sabar 
B. tegas, tabah dan tawakkal 
C. lugas,  rendah diri,  dan bersahaja 
D. ulet, lembut dan kasih saying 

 
47. Perhatikan isi Piagam Madinah berikut ini : 

1) Kaum muslimin dan Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan 
menjalankan ajaran agamanya 

2) Apabila salah satu komponen penduduk Madinah diserang maka semua wajib 
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saling membantu 
3) Kaum  muslimin dan yahudi saling tolong menolong, bekerja sama untuk 

kebaikan /kepentingan bersama 
4) Apabila terjadi perselisihan antara penduduk Madinah, penyelesaiannya 

diserahkan kepada pemimpin tertinggi 
 
Sikap toleransi  Nabi Muhammad  SAW  dan  para  sahabatnya  antara lain 
tercermin dalam isi piagam tersebut, yakni tercantum pada nomor.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

 

48. Perkembangan  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  begitu  pesatnya  dalam 
segala  bidang  kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  bidang  kedokteran. 
Perkembangan  ini   sebenarnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  cikal  bakal 
berkembangnya  ilmu  kedokteran  pada  masa  Abbasiyah.  Pada  masa  itu 
muncul cendikiawan muslim yang ahli dalam bidang kedokteran, yaitu.... 

A. Ibnu Sina 
B. Jabir Al Batani 
C. Abu Ishak Al Kindi 
D. Musa Al Khawarizmi 

 
49. Perhatikan Peta  : 

Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan 
Islam di Sulawesi. Letak kerajaan tersebut  
adalah seperti yang ditunjukkan dengan nomor 
.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
 
 
 
 
 
 

50. Perhatikan kutipan berita berikut : 
 

KIRAB MUHARRAM 
 

Surakarta, CyberNews. Di Keraton Kasunanan Surakarta, ada sekawanan kerbau 
(kebo)  yang dipercaya keramat, yaitu kebo bule Kyai Slamet. Bukan sembarang 
kerbau, karena hewan ini termasuk pusaka penting milik keraton. Setiap malam 1 
Sura  menurut  penanggalan  Jawa,  atau  malam  tanggal  1  Muharam  menurut 
kalender Islam (Hijriah), sekawanan kebo keramat ini selalu dikirab, menjadi cucuk 
lampah sejumlah pusaka keraton. 
Ritual kirab malam 1 Sura itu sendiri sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Ribuan orang  
tumpah ruah di sekitar istana, juga di jalan-jalan yang akan dilalui kirab. Masyarakat 
meyakini akan mendapat berkah dari keraton jika menyaksikan kirab. Kirab  itu  sendiri   
berlangsung  tengah  malam,  biasanya  tepat  tengah  malam, tergantung kemauan dari 
kebo Kyai Slamet. 
Dan inilah yang menarik, orang-orang menyikapi kekeramatan kerbau Kyai Slamet 
sedemikian rupa, sehingga cenderung tidak masuk akal. Mereka berjalan mengikuti kirab,  
saling berebut berusaha menyentuh atau menjamah tubuh kebo bule. Tak cukup  
menyentuh tubuh kebo,  orang-orang tersebut terus  berjalan di belakang kerbau,  
menunggu sekawanan kebo bule buang kotoran. Begitu kotoran jatuh ke jalan, orang-
orang pun saling berebut mendapatkannya. (SUARA MERDEKA-Cyber News, 17 
Desember 2009) 

 
Kutipan  berita  tersebut  merupakan  contoh  jenis  budaya  yang  ada  di 
nusantara, yang dapat dikelompokkan dalam … . 
A.  budaya lokal murni yang berasal dari nenek moyang 
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B.  budaya Islam yang bersumber dari Al-Quran Hadits 
C.  budaya Islam yang terakulturasi dengan budaya lokal 
D.  budaya lokal yang terakulturasi dengan budaya Islam 


