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SOAL-SOAL PILIHAN GANDA 
 

1. Simaklah wacana di bawah ini! 
Saat berangkat sekolah, Rifki melihat seorang ibu yang menggendong anaknya sedang 
mengais sisa-sisa makanan di tempat sampah. Melihat peristiwa tersebut, ia segera 
memberikan bekal makan siang dan sebagian uang jajannya untuk ibu tersebut.  
Asmaul Husna yang diteladani oleh Rifki adalah ...... 
A. Al-Aziz 
B. Al-Hadi 
C. Al-Fattah 
D. Al-Wahhab 

 
2. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, 

menumbuhkan tanaman dan mengatur pendapatan manusia. Perilaku terpuji yang 
mencerminkan beriman kepada malaikat Mikail adalah ... 
A. senantiasa bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal.  
B. senantiasa berdo’a agar diberi keselamatan saat sakratul maut. 
C. senantiasa memohon hidayah kepada Allah Swt dan petunjuk dari Allah. 
D. senantiasa berusaha melakukan kebaikan dalam bentuk niat, ucapan dan perbuatan 

 
3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

(1) Mengubah isinya  
(2) Memahami isinya 
(3) Mengamalkan isinya 
(4) Menyampaikan isinya 
(5) Membaca dengan rutin 
(6) Mengembangkan isinya  
Sikap yang mencerminkan sikap mencintai al-Qur’an adalah … 
A. 1, 3 dan 5  
B. 1, 4 dan 6 
C. 2, 3 dan 5 
D. 2, 3 dan 6 

 
4. Allah menurunkan 4 kitab suci, yakni Taurat, Zabur, Inzil dan Al-Qur’an. Maka sikap kita 

sebagai ummat Nabi Muhammad terhadap kitab kitab selain al-Qur’an adalah …. 
A. membiarkannya, karena kitab tersebut diturunkan bukan untuk umat Nabi Muhammad 
B. harus mempercainya dan tidak diwajibkan mengamalkan isinya 
C. tidak boleh mempercayainya 
D. harus mempercayainya dan mengamalkan isinya 
 

5. Rasulullah Saw mempunyai sifat terpuji yang diakui oleh masyarakat Mekkah, sehingga 
mereka senantiasa menitipkan barang-barangnya kepada beliau, sekalipun mereka tidak suka 
terhadap ajaran yang dibawanya.  
Berdasarkan kisah di atas, Nabi Muhammad Saw memiliki sifat ... 
A. sidik 
B. tabligh 
C. fatonah 
D. amanah 
 

6. Nabi Isa As termasuk rasul ulul azmi. Beliau selalu taat beribadah kepada Allah Swt, serta 
senantiasa  tetap tegar menyampaikan dakwah, walaupun menghadapi cobaan berupa 
kemiskinan, pengkhianatan muridnya, fitnah, diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israil.  
Nilai yang terkandung dalam kisah Nabi Isa As di atas sebagai berikut, kecuali ... 
A. sifat zuhud dan taat beribadah ada pada diri Nabi Isa As 
B. Nabi Isa memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. 
C. Nabi Isa As membawa perubahan besar kepada keimanan umatnya 
D. tekun, ulet dan pantang menyerah dalam berdakwah menjadi karakter Nabi Isa As 



 
7. Kejadian hari kiamat sangat  dahsyat, sehingga pada hari itu manusia seperti anai-anai yang 

beterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.  
Ayat yang sesuai dengan ilustrasi al-Quran tentang kejadian hari kiamat tersebut adalah .... 

A 
 

B 
 

C 
 

D  
 

8. Perhatikan ayat berikut!  

 
Peristiwa yang akan dialami setelah hari kiamat berdasarkan ayat di atas adalah ... 
A. yaumul ba’ats 
B. yaumul barzah 
C. yaumul mahsyar 
D. yaumul mizan 

 
9. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Riki seorang anak laki-laki cacat, karena keuletannya ia menjuarai olimpiade 
(2) Lina memiliki berwarna pirang, meskipun ia berharap memiliki rambut hitam  
(3) Nasrullah percaya diri walaupun menderita cacat fisik yang dibawanya sejak lahir 
(4) Awalnya nilai lapor Aisyah kecil, ia belajar dengan tekun dan hasil menjadi bagus 

Contoh taqdir muallaq pada pernyataan tersebut terdapat pada nomor… . 
A. 1 dan 4 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 6 
D. 3 dan 2 

 
10. Simaklah berita berikut! 

JAKARTA - Seorang pria tanpa identitas nekat meloncat dari fly over Cempaka Mas, Jakarta 
Pusat. Beruntung pria tersebut masih bisa diselamatkan.(okezone.com) 
Pendapat yang benar dalam terhadap kasus tersebut adalah... 
A. taqdir seseorang ditentukan Allah, kewajiban manusia berusaha menuju yang lebih baik  
B. manusia dapat menentukan takdirnya sendiri seperti yang terjadi pada kejadian itu. 
C. kejadian tersebut hanya kebetulan pria tersebut masih dapat diselamatkan 
D. Allah mentaqdirkan pria tersebut masih dapat diselamatkan 

 
11. Bacalah dengan cermat wacana berikut! 

Pada suatu sore Haikal dan kawan-kawan akan main futsal di lapangan. Sebelum permainan 
dilakukan, mereka menyempatkan diri untuk shalat asyar berjamaa’ah, baru kemudian mereka 
bermain futsal. 
Wacana tersebut mencerminkan perilaku ... 
A. tawakal 
B. tawadhu 
C. ikhtiar 
D. taat



(3) beberapa pelajar terpancing emosi dengan kekerasan fisik karena diolok-olok oleh pelajar 
sekolah lainnya  yang dianggap merendahkan  derajat sekolahnya. 

(4) seorang pengusaha muda tidak  terlena oleh kehidupan duniawi yang bergelimang dengan 
harta padahal kawan-kawan dekatnya bersikap glamor. 

(5) seorang pelajar menyobek kertas hasil ulangan di depan orang tuanya karena kecewa 
nilainya di bawah kriteria ketuntasan minimal padahal ia sudah belajar rajin.  

Diantara ilustrasi tersebut yang merupakan contoh perilaku sabar adalah… 
A. 1 dan 3 
B. 1 dan 4 
C. 2 dan 4 
D. 2 dan 5 
 

13. Perhatikan hal-hal berikut ! 
(1) Sebagai seorang pengusaha, pak Ahmad bersungguh-sungguh dalam mengelola usahanya

kegagalan yang pernah dialaminya justru dijadikan pelajaran agar tidak terulang kembali 
(2) Nazmi senantiasa berusaha untuk bersekolah sekalipun ia harus  berjalan kaki dari rumah 

ke sekolah yang jaraknya jauh  
(3) Walaupun Iklima tidak berhasil menjadi juara olympiade sains, namun ia terus berusaha 

agar pada perlombaan yang akan datang ia bisa menyandang juara 
(4) Sebagai seorang muslimah, Fathia  senantiasa berdo’a sebelum melakukan sesuatu 
(5) Ulfa adalah seorang gadis yang sikapnya selalu lemah lembut kepada teman-temannya 
Perilaku yang menunjukkan gambaran sikap ulet, ditunjukkan pada nomor .... 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 3, 5 
C. 2, 3, 4 
D. 2, 4, 5 

 
14. Perhatikan hal-hal berikut ! 

(1) Azki seorang siswa kelas IX, ia senantiasa mengutamakan shalat 5 waktu dalam suasana 
apapun 

(2) Sebagai seorang sopir bus, pak Anto selalu memeriksa kondisi mobilnya, semua itu ia 
lakukan agar selamatdalam perjalanannya. 

(3) Zilan selalu berpenampilan sopan tidak tergiur oleh kemajuan jaman yang merusak moral 
dan akhlak seorang muslim 

(4) Ketika sedang mengerjakan soal tes, Imam mengerjakannya dengan sepenuh hati, 
sehingga hasilnya maksimal 

(5) Fauzan merupakan seorang remaja muslim yang selalu mengutamakan kepentingan 
dengan Allah sebelum melakukan yang lain. 

Ciri- ciri perilaku zuhud dalam pernyataan di atas ditunjukkan pada nomor .... 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 3, 5 
C. 2, 3, 4 
D. 2, 4, 5 

 
15. Perhatikan wacana berikut! 

Qarun mempunyai kekayaan yang banyak dan usaha yang maju. Namun dengan 
kesombongannya, harta kekayaannya menyebabkan  ia  lupa diri  kepada Allah dan akhir 
hidupnya ia ditenggelamkan bersama hartanya.  
Atas kasus tersebut, sebaiknya yang kita lakukan apabila kita memiliki harta adalah.... 
A. memanfaatkan harta untuk ibadah kepada Allah  
B. harta dan kekayaan akan dikubur di dalam tanah 
C. diinvestasikan di bank untuk kehidupanmasa depan 
D. berhati-hati dalam mengamankan dan menyimpannya 

 

 

  
 

12. Perhatikan beberapa ilustrasi berikut! 
(1) seorang penyerang pemain sepakbola terburu-buru ingin mencetak gol pada posisi yang 

tidak mendukung, padahal masih ada pemain tengah yang berpeluang. 
(2) warga Kampung Pulo menerima dengan  rela  ketika musim banjir tiba  yang merendam 

perkampungan mereka dengan cara bahu membahu antar warga. 



 

16. Perhatikan ilustrasi berikut! 
Di kota-kota besar undangan pesta sering kali dilakukan dengan fasilitas dan hiburan yang 
serba mewah.Ketersediaan fasilitas dan hidangan VIP memang mengundang selera, namun 
kadang ada yang lupa, ketersediaan tempat duduk walaupun lesehan acap kali ditinggalkan.  
Sikap sebagai seorang muslim dengan ilustrasi tersebut adalah… 
A. berusaha mencari tempat duduk / lesehan 
B. tidak datang ke tempat undangan yang mewah 
C. makan sambil berdiri bersama dengan yang lain 
D. mengusir orang yang duduk di kursi lebih awal 

 
17. Perhatikan ilustrasi berikut! 

“Seorang pemuda di Medan, tewas dikeroyok empat temannya sendiri. Pengeroyokan diduga  
dilakukan karena tersangka dendam terhadap korban yang sering mengajak berkelahi. 
Menurut pengakuan tersangka WKS alias Popin, perkelahian itu dipicu dendam antara dirinya 
dengan korban. Setip hari Korban  selalu bersikap kasar terhadap tersangka …  Karena kesal 
tersangka mengajak tiga rekannya melakukan pengeroyokan hingga korban tewas.… 
(http://www.indosiar.com).  
Dengan ilustrasi tersebut, maka sikap yang  tepat sesuai dengan ajaran islam adalah… 
A. orang dendam harus dimaafkan sampai ia sadar 
B. orang sakit hati akan menimbulkan dendam membara 
C. menyimpan rasa kekesalan di hati untuk membalasnya 
D. bersikap baik kepada siapa saja agar terhindar dari dendam 

 
18. Perhatikan ilustrasi berikut! 

“Seorang anak SMP ditanya oleh ibunya, “De! Uang ujian yang ibu berikan sudah dibayarkan 
ke sekolah?” Anak itu pun menjawab : “Sudah bu”. Padahal uannya dipakai bermain game 
dengan temannya. Saat ujian tiba anak kebingungan, bagaimana cara menbayar ujian. 
Akhirnya anak tersebut berbohong lagi kepada ibunya :”Ibu saya butuh uang untuk membeli 
kalkulator baru,” Si Ibu dengan ringan memberikan uang padanya. Lalu suatu saat ibu itu 
butuh kalkulator, dia meminjam pada anaknya, si anak pun kebingungan, dan akhirnya 
menjawab : “Maaf bu, kalkulatornya dipinjam teman” padahal kalkulatornya tidak ada”.  

Dengan ilustrasi tersebut sikap yang tepat seharusnya adalah… 
A. menutupi kesalahan dengan kebohongan 
B. jangan pernah melakukan kebohongan 
C. kebohongan akan diikuti kebohongan lainnya 
D. menerima akibat kebohongan itu sendiri 

 
19. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) selalu bersyukur atas rezeki yang diterima 
(2) menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama lain 
(3) menerima dengan ikhlas segala cobaan hidup 
(4) menghormati perbedaan yang ada 
(5) tenggang rasa terhadap orang lain 
(6) memiliki pola hidup sederhana 
Dari pernyataan tersebut, yang menunjukkan ciri-ciri perilaku qana’ah adalah ... 
A. 1, 3, dan 5 
B. 1, 3, dan 6 
C. 1, 5, dan 6 
D. 2, 4, dan 5 

 
20

. 
Perhatikan Hadits  berikut!

 

 
Berdasarkan hadits tersebut orang yang beruntung menurut pandangan Islam adalah... 
A. dermawan dengan harta yang dimilikinya 
B. merasa cukup dengan harta yang dimiliki 
C. toleran terhadap agama lain 
D. bersikap baik terhadap lingkungan 



 

 
21. Alamsyah seorang  pemuda dari Jawa Barat bersahabat dengan Jhohanes dari Manado. 

Mereka hidup rukun meski berbeda suku, adat dan agama. Saat keluarga Jhohanes terkena 
banjir, Alamsyah mengajak keluarga Jhohanes untuk tinggal di rumahnya. Sikap yang harus 
diteladani dari persahabatan Alamsyah danJhones adalah ... 
A. mampu bergaul dengan semua suku. 
B. selalu waspada saat bergaul dengan berbeda suku. 
C. saling menghormati dengan segala perbedaan yang ada. 
D. saat teman terkena musibah tawarkan bantuan sekedar basa-basi 

 
22. Perhatikan kasus berikut! 

“SUKABUMI - Tiga pelajar sebuah SMK di  Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan 
sebagai tersangka terkait tewasnya empat siswa SMK lainnya dalam tawuran di Desa 
Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Sabtu pekan lalu. Polisi menjerat mereka 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait penganiayaan anak di bawah umur 
dengan ancaman hukuman penjara antara lima dan sembilan tahun 
(http://bandung.okezone.com/Kamis, 14 November 2013)  
Sikap untuk menghindari perilaku tersebut adalah… 
A. Menyatukan dua sekolah tersebut menjadi satu sekolah negeri 
B. Menghukum seberat-beratnya pelajar yang melakukan tawuran 
C. Pemerintah segera menutup izin kedua sekolah yang melakukan tawuran 
D. Membangun silaturahmi dengan kegiatan positif antar sekolah yang berdekatan. 

 
23. Perhatikan potongan ayat berikut! 

 
Hukum bacaan al-Syamsiyah terdapat pada nomor.... 
A. 1, 2, 3, 7 
B. 1, 3, 5, 7 
C. 1, 3, 5, 8 
D. 1, 4, 6, 8 

 
24. Perhatikan tabel berikut! 

 
Pasangan yang tepat antara hukum dan contoh bacaan pada tabel tersebut adalah .... 
A. 1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 – c 
B. 1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – c 
C. 1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b 
D. 1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a 

 



 

25. Perhatikan QS. Al-Fiil berikut! 

 

Berapakah jumlah hukum bacaan Idgham Mimi  pada QS. Al-Quraisy tersebut? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
26. Perhatikan tabel potongan ayat berikut! 

 

 
Hukum bacaan Qalqalah Sughra terdapat pada nomor.... 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 2, 4 
C. 1, 2, 5 
D. 1, 3, 5 

 
27. Perhatikan potongan ayat berikut! 

 

  
Urutan hukum bacaan mad yang tepat pada potongan ayat tersebut adalah .... 
A. mad wajib muttashil, mad silah qasirah, mad wajib munfashshil mad aridlisukun 
B. madjaiz muttashil, mad silah qasirah, mad jaiz munfashshil mad aridlisukun 
C. mad wajib muttashil, mad silah thawilah, mad jaiz munfashshil mad aridlisukun 
D. mad wajib muttashil, mad silah qasirah, mad jaiz munfashshil mad aridlisukun 

 
28. Perhatikan potongan ayat berikut! 

 
 
Nama waqaf pada tanda waqaf yang ditunjukkan panah adalah waqaf... 
A. waqfu aula 
B. washlu aula 
C. la mamnu 
D. mu’anaqah 



 

 
29. Perhatikan cerita berikut! 

Pada zaman sekarang, banyak orang yang semakin kaya semakin lupa daratan. Mereka 
melupakan kewajiban beribadah kepada Allah dan tidak mempedulikan pendidikan budi pekerti 
bagi putra putrinya. Begitu juga terhadap fakir miskin, mereka tidak mempedulikanya. Perilaku 
tersebut tidak sesuai dengan pengamalan dari QS. At-Tin ayat.... 

 
 

30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 
(1) Selalu bersyukur atas kesempurnaan jasmani yang diberikan Allah 
(2) Membantu teman yang belum menghapal ketika sedang ujian nasional  
(3) Memberikan infaksetiap shalat jum’at walaupun sedikit, karena sisa jajan  
(4) Mengontrol diri dari perbuatan keji dan munkar agar terhindar dari siksa neraka  
Perilaku terpuji yang sesuai dengan QS. At-Tin terdapat pada nomor.... 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 2, 4 
C. 1, 3, 4 
D. 2, 3, 4 

 
31. Perhatikan cerita berikut! 

Shilhiya sedang mengerjakan soal ujian. Ia ingin lulus ujian dengan hasil terbaik. Semuanya ia 
serahkan pada-Nya, karena ia merasa sudah belajar maksimal.  
Perilaku Shilhiya berkaitan dengan makna QS. al-Insyirah ayat ke .... 
A. 8 
B. 7 
C. 6 
D. 5 

 
32. Perilaku terpuji sebagai pengamalan dari QS. al-Insyirah adalah... 

A. Ilafa selalu berhati-hati dalam berbicara, karena khawatir menyinggung orang yang diajak 
bicara. 

B. Salma memberi salam ketika bertemu dengan pak Kabir, walaupun ia pernah dimarahi dan 
dicacinya. 

C. Barka tidak berputus asa dan tetap optimis, walaupun berada di pengungsian karena 
rumahnya terkena banjir 

D. Riffa merasa yakin akan keadilan Allah, walaupun keputusan hakim berpihak pada orang 
yang menabraknya. 

 
33. Perhatikan tabel berikut ini ! 

No. Uraian No. Uraian 
1) Bersalaman dengan lawan jenis 4) Setelah buang air besar 

2) Setelah selesai nifas 5) Setelah dioperasi oleh dokter 

3) Keluar sperma 6) Setelah selesai haidl bagi wanita 
 Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib ditunjukkan nomor ....  
A. 2 – 3 – 6 
B. 2 – 3 – 5 
C. 1 – 2 – 6 
D. 1 – 3 – 5 



 
34. Perhatikan gerakan dan bacaan shalat berikut! 

(1) Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam 
(2) Membaca tasysahud pada duduk akhir 
(3) Rukuk dengan tumaninah 
(4) Membaca surat pendek 
(5) Takbiratul ihram  
Rukun shalat terdapat pada nomor ... 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 3 dan 4 
C. 2, 3 dan 5 
D. 3, 4 dan 5 

 
35. Fadhila seorang siswa SMP di Kota Bandung mengikuti lomba siswa berprestasi di Jakarta. 

Untuk menyiasati kegiatannya yang sangat padat, Fadhila melakukan shalat Zuhur dan Ashar 
dengan cara dijamak takdim, yaitu…. 
A. Shalat Zuhur dan Asar dilaksanakan pada waktu Zuhur dengan jumlah rakaat masing 

masing 2 rakaat  
B. Shalat Zuhur dan Asar dilaksanakan pada waktu Asar dengan jumlah rakaat masing 

masing 4 rakaat 
C. Shalat Zuhur dan Asar dilaksanakan pada waktu Zuhur dengan jumlah rakaat masing 

masing 4 rakaat 
D. Shalat Zuhur dan Asar dilaksanakan pada waktu Asar dengan jumlah rakaat masing 

masing 2 rakaat 
 

36. Perhatikan pernyataan berikut! 
(1) Seperti puasa sepanjang tahun 
(2) Menghapus dosa satu tahun lalu 
(3) Menghapuskan dosa setahun yang akan datang 
(4) Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang 
Keutamaan puasa sunat Arofah ditunjukkan nomor ... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
37. Pendapatan bersih Bu Muslimah sebagai seorang pedagang tahun ini sebesar Rp. 

300.000.000,00. Maka zakat mal yang harus dikeluarkan oleh beliau adalah ... 
A. Rp. 300.000,00 
B. Rp. 750.000,00 
C. Rp. 3.000.000,00 
D. Rp. 7.500.000,00 

 
38. Perhatikan gambar berikut:   

 
 
(5)  
 
 

 

 

Binatang tersebut haram untuk dikonsumsi. Penyebab diharamkan mengkonsumsi binatang 
tersebut kecuali… 
A. Karena hidup di dua alam 
B. Karena mempunyai taring 
C. Karena termasuk binatang buas  
D. Karena ada nash yang mengharamkannya 



 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ketentuan aqiqah ada pada nomor ... 
A. 1, 4 dan 5 
B. 1, 3 dan 4 
C. 2, 3 dan 4 
D. 2, 3 dan 5 

 
40. Ketika melaksanakan ibadah haji, jamaah harus melakukan rukun haji, salah satunya sa'i,

yakni berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Berikut ini hikmah dari pelaksanaan 
sai, kecuali … 
A. melatih sifat ulet 
B. melatih sifat sabar 
C. melatih sifat qanaah 
D. melatih agar senantiasa bekerja keras 

 
41. Setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, bu Fauziah melakukan tawaf 

perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekkah. Tawaf yang dilaksanakannya disebut tawaf.... 
A. ifadah 
B. wada 
C. sunah 
D. qudum 

 
42. Menjelang ujian akhir di sekolahnya, Salma merasa bingung untuk menentukan sekolah 

lanjutan yang akan dipilihnya. Maka pada saat malam ia melakukan shalat. Berikut nilai-nilai 
positif dari pelaksanaan salat istikhoroh, kecuali ... 
A. ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT 
B. meningkatkan keimanan kepada Allah SWT 
C. memohon petunjuk hanya kepada  Allah SWT 
D. meningkatkan rasa persaudaraan sesama muslim 

 
43. Perhatikan tabel berikut! 

PERISTIWA BERSEJARAH KATA KUNCI 

1 

Semenjak masa masih remaja, Rasulullah SAW memiliki 
kemandirian secara ekonomi, Beliau berusaha dan membantu
perekonomian pamannya, bahkan pernah menjalin kerja sama
dengan Siti Khadijah.  

a Keluarga Amar 
bin Yasir 

2 

Ketika Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah, di tengah
perjalanan Beliau dihadang oleh salah seorang pemuda
Quraisy yang ingin membunuh dan menghentikan perjalanan
hijrahnya.  

b Baitul Arqam 

3 

Pada awal perkembangan Islam ada peristiwa tragis yang 
dialami oleh keluarga salah seorang sahabat rasul.
Ayah dan Ibu sahabat tersebut diseret dengan unta yang ber- 
lawanan arah sampai akhirnya meninggal sebagai syuhada

c Suraqah 

 

4 

Pada permulaan dakwahnya, Rasulullah SAW menyebarkan
menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah 
salah seorang sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam 

d Berdagang 
 

Pasangan yang sesuai antara peristiwa bersejarah dengan kata kunci yang erat kaitannya 
dengan peristiwa tersebut ditunjukan dengan nomor ... 
A. 3 – d, 4 – a, 1 – b, 4 – c  
B. 4 – b, 1 – d, 2 – c, 3 – a  
C. 2 – c, 3 – d, 4 – a, 1 – b  
D. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d  

 
39. Perhatikan pernyataan berikut ! 

(1) Menyembelih 2 ekor kambing untuk kelahiran anak laki-laki 
(2) Dilaksanakan pada hari raya idul adha dan tasyrik 
(3) Kambing yang sudah musinah (cukup umur) 
(4) Dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran bayi 
(5) Menyembelih 1 ekor sapi untuk 7 orang 



 
44. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) mengajak manusia hanya menyembah Allah SWT 
(2) menyempurnakan akhlak manusia 
(3) memperluas wilayah kekuasaan 
(4) mempersatukan bangsa Arab 
(5) memperkuat suku Quraisy  
Yang merupakan misi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah ... 
A. 1 dan 2 
B. 3 dan 4 
C. 4 dan 5 
D. 5 dan 6 

 
45. Dalam membangun Kota Madinah, Rasulullah SAW menggandeng Kaum Nasrani dan kaum 

Yahudi dengan membuat undang-undang yang terkenal dengan istilah Piagam Madinah.  
Piagam tersebut menjadi pondasi berdirinya negara Madinah yang melindungi segenap 
warganya tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Nilai yang dapat diteladani dari langkah-
langkah dakwah Rasul di Madinah diantaranya adalah ... 
A. pentingnya keimanan dalam membangun sebuah negara 
B. pentingnya undang-undang dalam membangun sebuah negara 
C. pentingnya keberadaan ras, suku, dan agama dalam sebuah negara 
D. pentingnya kebersamaan semua warga dalam membangun sebuah negara 

 
46. Perhatikan tabel berikut! 

Ilmuwan Muslim Karyanya 
1 Imam Syafi’i a Al-Risalah 
2 Ibnu Sina b Al-Um 
3 Al-Ghazali c Al-Muwatha’ 
4 Ibnu Rusdy d Qaanun Fit-Thib 

Pasangan yang tepat antara ilmuwan Muslim dan karyanya adalah ...
 

A. 1 – c 
B. 2 – d 
C. 3 – b 
D. 4 – a  

 
47. Pada masa Bani Abbasiyah ilmu pengetahuan mengalami perkembangan  yang sangat pesat, 

ditandai dengan lahirnya para ilmuwan muslim dengan hasil karyanya yang masih 
dipergunakan sampai saat ini. Hal itu terjadi tidak terlepas dari peran Khalifah yang sangat 
menghargai ilmu pengetahuan. Nilai yang dapat diteladani dari kemajuan ilmu pengetahuan 
masa Bani Abasyiyah adalah ... 
A. ilmu pengetahuan umum lebih penting dari ilmu agama 
B. menempuh pendidikan untuk meningkatkan gengsi keluarga 
C. memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum 
D. penghargaan khalifah memegang peran penting terhadap perkembangan ilmu 

48. Pada awal masuknya Islam ke Nusantara, para mubaligh banyak yang menikah dengan 
penduduk pribumi dan membina rumah tangga, sehingga pemeluk Islam semakin banyak 
yang terlahir dari keluarga muslim. Berdasarkan deskripsi tersebut, salah satu cara masuknya 
Islam ke Nusantara ditempuh melalui jalur .... 
A. kesenian 
B. pendidikan 
C. perdagangan 
D. sosial kemasyarakatan 



 
49. Islam tersebar ke seluruh penjuru Nusantara tidak terlepas dari jasa Wali Songo, di antaranya 

Sunan Gunung Djati yang diutus oleh Sultan Demak untuk menyebarkan Islam di Jawa Barat 
dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa (Jakarta). Berdasarkan deskripsi tersebut, peran 
Kerajaan Islam yang patut diteladani di antaranya adalah... 
A. peduli terhadap masyarakat Jawa Barat 
B. semangat menyebarkan Islam ke nusantara 
C. perluasan wilayah kekuasaan Kesultanan Demak 
D. menanamkan rasa hormat kepada para walisongo 
 

50. Sejak awal perkembangan Islam di Nusantara terjadi akulturasi (pembauran) antara tradisi 
budaya lokal dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga tradisi tersebut dirasakan bernuansa 
Islami, misalnya tradisi “tahlilan” dalam pengurusan jenazah.  Walaupun masih terjadi ikhtilaf 
di kalangan ummat Islam berkaitan dengan pelaksanaannya,  tradisi tersebut memiliki nilai 
yang dapat diterapkan dalam kehidupan beragama, kecuali ... 
A. saling mendo’akan dengan sesama kaum muslimin 
B. ikut merasakan harta orang yang telah meninggal dunia 
C. berempati terhadap keluarga yang ditinggal oleh sanak keluarganya 
D. sarana dakwah terhadap orang yang masih awam pemahaman keagamaannya  
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