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Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
 

 

1. Perhatikan empat kata di bawah ini dengan cermat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yang termasuk contoh bacaan al syamsiyah adalah nomor … .  
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

 
2. Perhatikan hukum bacaan yang terkandung dalam potongan ayat Al Qur’an di 

bawah ini! 
 
 
 

 
Kata yang mengandung bacaan idgham bigunnah adalah… . 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

3. Perhatikan potongan ayat Al Qur’an di bawah ini dengan cermat! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bacaan ikhfa syafawi ditunjukkan dalam potongan ayat Al Qur’an nomor … . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
4. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini dengan cermat! 

 
Ayat yang mengandung hukum bacaan qalqalah kubra adalah nomor …. 

A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
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5. Ayat di bawah ini, yang mengandung hukum bacaan ra tarqiq adalah … . 

 
 

6. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah : 
6-7. 

 
Kata yang mengandung bacaan mad wajib muttashil adalah nomor ….. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
7.  Ayat yang terdapat tanda waqaf lazim…… 

 
Yang termasuk waqaf lazim ditunjukkan pada nomor… 

A. 1 
B. 2 

C. 3 
D. 4 

 

8. Perhatikan 8 ayat dari QS. A-Tin yang belum berurutan di bawah ini dengan 
cermat! 
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Urutan yang tepat ayat-ayat di atas sehingga menjadi QS. At Tin yang 
sempurna adalah … . 
A. 6-8-1-2-3-7-5-4 
B. 6-8-1-3-4-5-7-4 
C. 6-8-1-7-5-3-2-4 
D. 6-8-1-3-2-5-7-4 

 
9.  Perhatikan kutipan salah satu ayat pada surat At Tin berikut ini! 

 

 
 

Makna yang tepat yang terkandung dalam ayat di atas adalah … . 
A. Manusia adalah mahluk sosial 
B. Manusia adalah mahluk yang bertaqwa 
C. Manusia diciptakan Allah sebagai mahluk yang paling mulia 
D. Manusia diciptakan-Nya dengan sempurna jasmani dan rohaninya 

 
10. Perhatikan kutipan Q.S Al-Insyirah :8 

 
Arti ayat di atas adalah … . 
A. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap 
B. Keadilan Allah hendaknya ditiru manusia 
C. Allah Mahakuasa dalam mengadili setiap amal 
D. Pada hari kiamat Allah akan mengadili manusia 

 
11. Perhatikan dengan cermat QS. Al Ikhlas: 4 di bawah ini! 

 
 
 

Sifat wajib bagi Allah SWT yang terkandung dalam ayat di atas adalah … . 
A. wujud 
B. qidam 
C. wahdaniyat 
D. mukhalafatu lil hawaditsi 

 
12. Ahmad menolak ajakan temannya, ketika temannya mengajak mengambil 

buah  jambu  tetangganya  tanpa  ijin  pemiliknya.  Dia  mengatakan  kepada 
kawannya bahwa walaupun  pemilik pohon jambu ini tidak melihat, namun 
Allah SWT pasti melihatnya. Sikap Ahmad tersebut menunjukkan bahwa dia 
meyakini dengan sepenuh hati Allah memiliki sifat  … . 
A. Kalam 
B. Qidam 
C. Baqa 
D. Bashar 

 
13. Wildan seorang anak yang shaleh dan memiliki banyak teman. Dia selalu 

menebarkan rasa perdamaian, kesejahteraan, dan keselamatan. Perilkau 
Wildan tersebut mencerminkan pengamalan dari salah satu asmaul husna, 
yaitu …. 
A. Al Hadi 
B. Al Fattah 
C. As Salam 
D. Al Qayyum 

 
14. Pergantian siang dan malam, turunnya hujan dan hembusan angin sejuk 

sepoi-sepoi, pengaturannya adalah sebagian dari tugas malaikat … . 
A. Jibril 
B.  Mikail 
C.  Israfil 
D.  Izrail 
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15. Perwujudan cara beriman kepada kitab Taurat, Injil dan Zabur adalah …. 
A. Membacanya pada setiap kesempatan secara rutin 
B. Cukup mempercayai bahwa itu firman Allah 
C. Melaksanakan segala perintah yang terkandung di dalamnya 
D. Meninggalkan segala larangan yang terdapat di dalamnya 

 
16. Pahamilah perilaku di bawah ini dengan cermat! 

1) Membacanya 
2) Mengajarkannya 
3) Mengoleksinya 
4) Memahami isinya 
5) Mengamalkan isinya 
6) Menganggap  sebagai benda keramat 

Perbuatan di atas yang termasuk perwujudan mencintai Al Qur’an, adalah 
nomor … . 
A. 1, 2, 3 dan 4 
B. 1, 2, 4 dan 5 
C. 1, 3, 4 dan 6 
D. 1, 3, 4 dan 5 

 
17. Perhatikan daftar nama rasul berikut ini ! 

1) Nabi Nuh AS 
2) Nabi Ibrahim AS 
3) Nabi Ishak AS 
4) Nabi Ismail AS 
5) Nabi Musa AS 
6) Nabi Ilyas AS 
7) Nabi Isa AS 
8) Nabi Muhammad SAW 

Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah …. 
A. 1, 2, 3, 4, 8 
B. 1,2,5,7, 8 
C. 1,3,5,8 
D. 1,4,5,7,8 

 
18. Perhatikan kisah nabi Muhammad berikut ini ! 

Ketika para sahabat bertanya kepada nabi Muhammad mengenai berbagai 
permasalahan, beliau senantiasa memberikan jawaban dengan cepat, tepat 
dan cerdas. Hal ini merupakan bukti bahwa nabi Muhammad memiliki sifat 
wajib… 
A. Sidiq 
B. Tabligh 
C. Amanah 

D. Fathanah 

 
19. Perhatikan tanda-tanda akan datangnya kiamat di bawah ini! 

1) Diturunkannya kembali Nabi Isa bin Maryam 
2) Munculnya Dajjal laknatullah 
3) Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki 
4) Matahari terbit di arah Barat dan tenggelam di arah Timur 
5) Banyak  terjadi  gempa  bumi,  pembunuhan,  fitnah  dan  bermegahan 

dengan gedung yang tinggi 
6) Hilangnya Al Quran dari ucapan manusia 

Dari tanda-tanda akan datangnya kiamat di atas, yang termasuk tanda-tanda 
besar akan datangnya kiamat kubra adalah tanda nomor … . 
A. 1, 2, 3 dan 4 
B. 1, 2, 4 dan 6 
C. 2, 3, 4 dan 6 
D. 3, 4, 5 dan 6 
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20. Amal baik dan buruk manusia selama hidup di dunia akan ditimbang pada 
hari kiamat  Ayat Al Qur'an yang menjelaskan peristiwa tersebut …. 

 
2 1 .  Peristiwa  demi  peristiwa  yang  dialami  oleh  manusia  ada  yang 

tergolong takdir muallaq  dan takdir mubram. Peristiwa yang termasuk 
contoh takdir mubram adalah… . 
A. Pak Rahmat hidup berkecukupan, karena rajin berusaha 
B. Pak Amat meninggal dunia karena serangan jantung 
C. Si Fulan tidak lulus ujian, karena malas belajar 
D. Ahmad disayangi kawan-kawan karena dia baik hati 

 
22. Perhatikan beberapa peristiwa di bawah ini! 

1)  Pak Bahrun sakit paru-paru akibat sering merokok 
2)  Terjadinya pergantian siang dan malam, hujan dan kemarau 
3)  Setiap  musim  hujan  terjadi  banjir  karena  sampah  menyumbat  aliran 

sungai 
4)  Pak Jamil akhirnya meninggal dunia juga, walaupun sudah berobat ke 

dokter 
Peristiwa yang merupakan contoh dari takdir mu’allaq adalah nomor ... . 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

 
23. Bacalah kutipan di bawah ini! 

Pak Salim seorang yang kaya raya dan berpendidikan tinggi, namun jika 
bertemu dengan siapapun yang ia kenal, ia mengucap salam dan bertegur 
sapa serta selalu  menampakkan wajah yang berseri-seri. Ia juga bertutur 
kata sopan dan lembut serta tidak sombong dirinya lebih terhormat dari 
orang lain. 
Akhlak Pak Salim tersebut patut dicontoh karena dia menerapkan akhlak 
terpuji yang dinamakan… 
A. Qana’ah 
B. Sabar 
C. Tasamuh 
D. Tawadhu 

 
24.  Amati gambar di bawah ini! 

 
 

Sebagai seorang muslim, sikap yang tepat pada saat menjalani musibah 
seperti gambar tersebut adalah …. 
A. menyesali apa yang terjadi dan berusaha untuk menyelamatkan diri 
B. menyadari bahwa itu adalah ujian dari Allah, sehingga pasrah dan pasif 

saja 
C. menerima dengan penuh ketabahan dan berusaha supaya tidak terjadi 

lagi 
D. tidak putus asa karena kejadian tersebut sudah terjadi. 
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25. Bacalah dengan cermat ilustrasi di bawah ini! 
1) Pak Halim seorang petani selalu berusaha bertanya kepada petugas 

penyuluh pertanian tentang teknologi pertanian, sehingga hasil panennya jauh 
lebih baik dibandingkan musim-musim yang lalu. 

2) Pak Husin juga seorang petani. Pada suatu ketika panennya gagal, 
sehingga Pak  Husin dan menjual sawahnya dan alih profesi menjadi 
seorang pedagang.  Dagangnya pun merugi, sehingga ia alih profesi lagi 
menjadi tukang kuli panggul di pasar. 

3) Jamal  seorang  siswa.  Ketika  memperoleh  nilai  ulangan  jelek,  ia 
meningkatkan kualitas belajarnya dan banyak bertanya kepada 
temannya yang  lebih pintar bahkan lebih sering bertanya kepada gurunya. 

4) Seorang  tukang  ojek  meminjam  uang  ke  koperasi  yang  ada  di 
daerahnya. Uang pinjaman itu dijadikan modal usaha untuk berdagang di 
pasar. Adapun sepeda motornya ia sewakan kepada orang lain untuk dipakai  
ngojek,  sehingga  ia  mendapat  dua  penghasilan,  yaitu  dari berdagang dan 
menyewakan sepeda motornya. 

 
Pernyataan yang merupakan contoh perilaku ulet adalah nomor  … . 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

 
26. Perhatikan contoh penerapan akhlak terpuji di bawah ini ! 

1)  Agus tetap menjalankan salat ashar walaupun pada saat itu  sedang asyik- 
asyiknya menyaksikan pertandingan sepak bola 

2)  Pada  saat  menjalankan  ibadah  haji  pak  Faisal  tidak  tergiur  membeli 
barang-barang di tanah suci untuk dijual kembali di kampung halaman 

3)  Dalam  rangka  menghadapi  Un  Anwar  belajar  dengan  tekun  walaupun 
demikian dia tetap berserah diri kepada Allah 

4)  Fatimah menerima dengan ikhlas berapa pun uang saku yang diberikan oleh 
kedua orang tuanya 

Pernyataan yang merupakan contoh perilaku zuhud adalah nomor …  
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

 
27. Masa Penjajahan selalu membuat bangsa menderita. Mereka tidak perduli 

terhadap  penderitaan  sesama  manusia.  Bangsa  penjajah  hanya  
memen- tingkan dirinya sendiri. Sikap tercela dari penjajah tersebut dengan 
sifat …. 

A. ghadab 
B. ananiah 

C. suudzan 
D. hasad 

 
28. Perhatikan cara menghindari perbuatan tercela berikut ini ! 

1. menyadari bahwa memeberkan keburukan orang lain adalah perbuatan dosa 
oleh karena itu segera istigfar 

2. segera mengambil air wudu untuk meredam emosi 
3. memupuk semangat kebersamaan dan  toleransi,  sehingga bersih sifat 

mementingkan diri sendiri tidak akan tumbuh 
4. melakukan introspeksi diri bahwa dirinya juga memiliki kekurangan dan 

keburukan . Seandainya hal itu diceritakan, maka akan merasa sakit hati juga. 
Pernyataan yang merupakan cara menghindari gibah adalah nomor ….  

A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 4 
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29. Agil sedang menghadiri jamuan pesta pernikahan. Temannya yang telah 
datang  terlebih  dahulu  melakukan  makan  dan  minum  sambil  berdiri  dan 
berbincang-bincang. Padahal di sekitar lokasi tersebut juga disediakan kursi. 
Kebetulan Agil memahami adab makan dan minum yang benar. Sikap yang 
harus dia lakukan adalah … 
A. Mengikuti teman-temannya agar tidak dibilang egois dan kampungan 
B. Makan terlebih dahulu, baru berbincang bersama mereka 
C. Makan dengan duduk lalu berbincang-bincang sambil berdiri 
D. Memaksa kawan-kawannya agar makan dan berbincang-bincang sambil 

duduk. 

 
30. Allah berfirman : 

 

 
 
 

“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” 

Berkaitan  dengan  firman  Allah  tersebut  perhatikan  daftar  makanan  dan 
minuman berikut ini ! 
1)  Nasi 
2)  Gulai kambing 
3)  Susu 
4)  Minuman keras 
5)  Minuman bersoda 
6)  Mie ayam 
7)  Sate ular 
Makanan  dan minuman yang bertentangan dengan firman Allah di atas 
ditunjukkan pada nomor .... 
A. 1 dan 2 
B. 3 dan 4 
C. 4 dan 5 
D. 4 dan 7 

 

31. Di dalam menjalani kehidupan manusia dihadapkan pada berbagai keterba- 
tasan.  Untuk  itulah  Islam  mengajarkan  agar  kita  memiliki  sifat  qonaah. 
Pernyataan berikut yang merupakan penerapan sifat qonaah adalah…. 

A. Menyadari bahwa dirinya tidak cerdas sehingga tidak perlu belajar 
B.  Mengakui bahwa keluarganya miskin sehingga tidak perlu bergaul dengan 

tetangga 
C. Meskipun dibelikan sepeda bekas tetap berterima kasih 

D. Menolak uang saku yang diberikan oleh orang tua karena takut 
membebani 

 
32. Pada saat pelaksanaan kegiatan studi wisata guru membagi siswa menjadi 

beberapa   kelompok.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  koordinasi 
maupun pada saat  membuat laporan. Kebetulan terdapat satu kelompok 
yang terdiri dari siswa yang agamanya berbeda. Guru member nasihat agar 
menjaga sikap tasamuh. 
Sikap yang tepat dalam menerapkan tasamuh di antara mereka adalah …. 
A.  Siswa bukan Islam diberi keringanan dalam kegiatan maupun 

pembuatan laporan 
B.  Pada saat melakukan kunjungan ke masjid hanya siswa yang muslim 

yang diperbolehkan masuk 
C. Tugas  dibedakan  menurut  agama  dan  keyakinan  yang  dipeluk  oleh 

masing-masing anggota 
D. Mereka tetap bekerja sama dalam mencari informasi diberbagai tempat 

yang dikunjungi 
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33. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) Meyakini  bahwa  Allah  SWT  maha  melihat  perilaku  hambanya  yang 
senantiasa beribadah dan berbuat kebaikan 

2) Menyadari  bahwa  sesuatu  yang  dilakukan  tanpa  pertimbangan  yang 
matang dan mengakibatkan penyesalan di kemudian hari 

3) Menyadari bahwa setiap kelebihan yang dimiliki oleh manusia semata- 
mata pemberian Allah SWT 

4) Meyakini  jika  kelebihan  yang  kita  miliki  kemudian  membuat  diri  kita 
angkuh, hal itu akan membuat orang lain tidak senang 

Pernyataan yang merupakan cara menghindari sifat takabur adalah nomor… 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 

 
34. Perhatikan ilustrasi berikut ini ! 

Ketika Ahmad pulang dari sekolah dia melihat ada dua kelompok siswa 
saling  menyerang. Mereka saling melempar batu. Tiba-tiba ada lemparan 
batu yang mengenai  kepalanya. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya 
rasa dendam yang dapat mengakibatkan …. 
A. membuat kepercayaan orang lain menjadi hilang.  
B.  membuat masa depan menjadi suram 
C. membuat rasa permusuhan menjadi berkepanjangan 
D. dapat menghambat cita-cita yang selama ini diupayakan 

 
35. Perhatikan kejadian berikut ini! 

Sepulang sekolah Andi melewati komplek perumahan. Tiba-tiba seekor anjing 
mendekati   dan   menjilat  kakinya.  Lalu  ia  ingat  guru  agama  memberi 
penjelasan tentang cara membersihkan najis mughaladah. 
Andi mensucikan najis bekas jilatan anjing dengan cara....  
A. mensucikannya dengan air sabun sebanyak tujuh kali, 
B. dicuci dengan air sebanyak tujuh kali, diantaranya dicampur tanah 
C. mensucikan dengan pasir lalu disiram dengan air sabun 
D. disiram dengan air yang bersih sebanyak-banyaknya sampai bersih 

 
36. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

1)  Nifas 
2)  Buang air besar dan kecil 
3)  melakukan hubungan suami istri 
4)  buang angin (kentut) 
5)  melahirkan 
Hal-hal yang merupakan penyebab mandi wajib adalah pernyataan nomor .... 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 2, 4 
C. 1, 3, 5 
D. 3, 4, 5 

 

37. Perhatikan aktivitas salat berikut ini ! 
1) Membaca surat Al Fatihah 
2) Membaca doa iftitah 
3) Ruku’ dengan tuma’ninah 
4) Itidal dengan tuma’ninah 
5) Membaca tasbih ketika sujud 
6) Duduk diantara dua sujud 

Pernyataan yang merupakan sunat salat adalah nomor ... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 5 
C. 3 dan 4 
D. 3 dan 6 
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38. Perhatikan daftar sebagian rukun salat berikut ini ! 

1. Berdiri jika mampu 4. ’Itidal serta tuma’ninah 

2. Ruku serta tuma’ninah 5. Membaca Takbir 

3. Sujud serta tumaninah 6. Membaca Al Fatihah 

 
Urutan yang benar rukun salat adalah .... 
A. 1,5,2,4,6,3 
B. 1,5,4,2,6,3 
C. 1,5,6,2,4,3 
D. 1,5,6,4,2,3 

 
39. Perhatikan gambar kegiatan salat di bawah ini 

 
Orang yang salat tersebut sedang membaca …. 

A.  Doa iftitah 
B. Surat pendek 
C. Doa qunut 
D. Doa tahiyat akhir 

 

40. Bacalah wacana di bawah ini! 

 
Pak Husin adalah seorang  pengusaha,  ia tinggal di Semarang. 

Untuk urusan bisnisnya, hampir setiap minggu ia pergi keluar kota. 
Sekalipun  demikian  pak  Husin  tidak  pernah  melalaikan  shalat. 

Sesuai  dengan  tuntunan agama,  beliau  melaksanakan  shalat  ketika 
dalam perjalanan  dengan cara menggabungkan dua shalat wajib dan 
dilaksanakan pada waktu shalat yang pertama, misalnya shalat dzuhur 
dan  ashar  dilaksanakan  di  waktu  dzuhur   tanpa  merubah  jumlah 
rakaatnya. 

 
Berdasarkan  cerita  diatas,  cara  pak  Husin  melaksanakan  shalat  fardu 
dinamakan salat... 

A. Jamak takhir 
B.  Jamak takdim 
C.  Jamak qashar 
D.  qashar 

 
41. Perhatikan daftar salat berikut …. 

Nama Shalat 
Fardhu 

Jumlah Rakaat Shalat 
Rawatib Muakkad 

1) Zuhur 

2) Ashar 

3) Maghrib 

4) Isya 

5) Shubuh 

a) 4 rakaat 

b) 2 rakaat 

 
Pasangan yang sesuai pada tabel tersebut adalah …. 
A. 1-a, 2-a, 3-b, 4-b, 5-a  
B. 1-a, 2-b, 3-b, 4-b, 5-a  
C. 1-a, 2-b, 3-b, 4-a, 5-a  
D. 1-a, 2-b, 3-b, 4-a, 5-b 
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42. Perhatikan pernyataan berikut  ini ! 
1)  Supaya dianggap orang rajin salat 
2)  Untuk menambah pahala 
3)  Menjadi orang yang paling taat beribadah 
4)  Menyempurnakan kekurangan yang ada pada salat fardu 
 
Dari pernyataan tersebut yang merupakan hikmah salat sunnah terdapat pada 
nomor .... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 4 

43. Perhatikan tabel berikut ! 
 

I II III IV 

Dhuha 
 

Tahajud 
Rawatib 
Witir 

Idul Fitri 
 

Idul Adha 
Istisqa 
Tarawih 

Hajat 
 

Istikharoh 
Dhuha 
Rawatib 

Tarawih 
 

Witir 
Tasbih 
Rawatib 

Kelompok shalat sunah yang bisa dilakukan dengan berjamaah, ditunjukkan 
dengan tabel nomor ... . 

 

A. I  
B. II  
C. III  
D. IV 

 
44. Amir adalah seorang pelajar kelas 9, dia bingung setelah lulus nanti akan memilih 

SMA atau SMK, salat yang tepat ia lakukan adalah .... 

A. tahajud  

B. tarawih  

C. rawatib 

D. istikharah 

 
45. Perhatikan petikan sejarah berikut ini! 

Ketika  sampai  di  Madinah,  Nabi  mengikat  persaudaraan  antara  kaum Muhajirin,  

kaum Anshar  dan  penduduk  Madinah  non  muslim.  Tujuannya agar  terjalin  rasa   
persaudaraan  walaupun  dengan  orang  non  muslim sekalipun. 
Dari petikan di atas peran  Rasullah sebagai …  
A. pemberi petunjuk agar menyembah Allah  
B. rahmat untuk kehidupan manusia 
C. orang yang memegang teguh amanah 
D. nabi yang diutus pada akhir zaman 

 
46. Perhatikan kutipan sejarah nabi Muhammad berikut ini ! 

Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan nabi Muhammad di Mekkah 
menimbulkan  reaksi dari para pemuka dan  tokoh  Quraisy.  Reaksi keras yang 
dilakukan oleh para tokoh Quraisy tersebut antara lain berupa ejekan, hinaan, 
hasutan, ancaman bahkan pembunuhan. 
Sikap Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi kejadian tersebut 
adalah ... 
A. melawan  kekerasan  tersebut  dengan  kekerasan  yang  setimpal  agar 

mereka mengetahui kekuatan umat Islam 
B. menjalin  kebersamaan  dalam  keadaan  suka  maupun  duka,  dengan 

demikian terjalin persatuan dan kesatuan 
C. melakukan perlawanan dengan cara sembunyi-sembunyi karena jumlah 

umat Islam masih sedikit 
D. mencari  keselamatan  sendiri-sendiri,  tanpa  menghiraukan  umat  

Islam yang tertindas dan teraniaya. 

 



 LATIHAN SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) 

 TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 
h t t p : / / s m p n 9 d e p o k . w o r d p r e s s . c o m  

 

hal  11 

 
 

47. Perhatikan 4 hal isi dari piagam Madinah berikut ini ! 
1)  Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk 

dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 
2)  Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu 

pihak yang diserang. 
3)  Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan 

kewajiban untuk kepentingan bersama. 
4)  Muhammad Rasulullah adalah pemimpin umum seluruh penduduk 

Madinah. Bila terjadi perselisihan diantara kaum muslimin dengan kaum 
Yahudi,   maka   penyelesaiannya  dikembalikan  kepada  keadilan  Nabi 
Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. 

Dari isi Piagam Madinah di atas yang merupakan pengamalan sikap tasamuh 
adalah nomor .... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

48. Perhatikan karya ilmu dan teknologi yang dihasilkan manusia pada masa 
berikut ini ! 

 
1)  Bedah jantung   3) Astrornomi 
2)  Komputer   4) Pesawat Ulang Alik 

 
Diantara penemuan di atas yang merupakan kontribusi ilmuan Islam pada 
masa Abasyiah yang bernama Abu Mansyur Al Falaqi adalah nomor.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

49. Perhatikan gambar pulau berikut ini ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerajaan Islam terbesar yang terdapat pada pulau tersebut adalah … 

A. Samudra Pasai 
B. Goa 
C. Banjar 
D. Demak 

 

50. Pada gambar penyebaran Islam di pulau Jawa banyak dilakukan oleh para 
Walisongo.  Salah  satu  media yang  dipakai  oleh  para  Walisongo  
untuk berdakwah adalah ..... 
A. Angklung  
B. Marawis  
C. Wayang  
D. Qasidah 

 

 
 

*** 
 


