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PETUNJUK UMUM

1. Isikan identitas Anda pada Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional (LJUSBN)
Pendidikan Agama yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk.

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUSBN.
3. Jagalah LJUSBN agar tidak rusak, sobek ataupun terlipat.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir dengan 4 (empat) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah setiap butir soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Pilih jawaban yang benar dengan menghitamkan salah satu bulatan yang tersedia.
7. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak

atau tidak lengkap.
8. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
10. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran.
11. Bacalah basmalah sebelum mengerjakan soal

***********************
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SOAL-SOAL PILIHAN GANDA
1. Andi seorang anak yang pandai, dengan kepandaian yang dimilikinya, Andi selalu

membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Perilaku Andi
tersebut mencerminkan keteladanan dari Asmaul Husna ....
A. Al-hadi
B. Al-Wahab
C. Al-Qayyum
D. Al-Ghaffar

2. Perhatikan tabel berikut!
Nama-Nama Malaikat Tugas-Tugas Malaikat

1 Jibril A menanya manusia di alam kubur
2 Atid B menurunkan wahyu
3 Munkar C menuliskan amal buruk manusia
4 Izrail D mencabut nyawa

Pasangan yang tepat yang menunjukkan nama-nama malaikat dengan tugasnya
adalah ....
A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
B. 1-b, 2-c, 3-a, 4-d
C. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
D. 1-d, 2-a, 3-b, 4-c

3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
(1)selalu mempelajarinya
(2)mengoleksi berbagai jenis cetakan
(3)menyimpannya pada tempat yang baik
(4)menghayati dan mengamalkan isi kandungannya
(5)selalu berupaya untuk membelinya setiap ada cetakan yang baru
(6)menjadikannya sebagai jimat yang dapat memberi kekuatan ghaib
Perilaku yang menunjukkan sikap mencintai al-Quran ditunjukkan dengan nomor ....
A. 1, 2, 3
B. 1, 3, 4
C. 2, 3, 4
D. 2, 5, 6

4. Nabi Muhammad SAW merupakan salah seorang rasul Ulul Azmi dan penutup para
nabi, dalam berdakwah beliau  mendapat tantangan yang hebat dari Kaum Quraisy,
bahkan suatu ketika pernah ditawari oleh para tokoh Quraisy dengan kedudukan
terhormat dan harta kekayaan, namun beliau tidak pernah goyah untuk tetap
melanjutkan dakwahnya. Sehingga lambat laun beliau mendapat dukungan dari
berbagai kalangan dan berhasil membersihkan Ka’bah dari berbagai berhala yang
disembah Kaum Quraisy.

Keteladanan yang patut dicontoh dari perjuangan dakwahnya adalah ....
A. jangan tertipu dengan kemewahan hidup dunia
B. kedudukan dan kekayaan dapat memalingkan manusia dari kebenaran
C. tetap teguh menjalankan dakwah dan tidak tergoda dengan kemewahan dunia
D. memantapkan ketauhidan dengan membersihkan berhala dari sekeliling ka’bah
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5. Pada hari akhir nanti ummat manusia akan ditimbang segala amal perbuatannya
pada waktu hidup di dunia, yang berat timbangan kebaikannya akan mendapat
penghidupan yang menyenangkan dan yang ringan timbangan kebaikannya akan
dimasukkan ke dalam neraka Hawiyah. Peristiwa tersebut dinamakan ....
A. Yaumul Ba’ats
B. Yaumul Hisab
C. Yaumul Mahsyar
D. Yaumul Mizan

6. Pada hari kiamat nanti, manusia akan beterbangan bagaikan Anai-Anai. Gambaran
hari kiamat ini ditunjukkan dengan ayat ....

A ارَِعةُ َوَماأَْدرَاَك َمااْلقَ 
B يـَْوَم َيُكْوُن النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمْبثـُْوثِ 
C ُفْوشِ  َوَتُكْوُن اْجلَِباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنـْ
D َفَأمَّاَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيـُْنهُ 

7. Perhatikan tabel berikut!
Kiamat Contoh Peristiwa

1 Kiamat
sughra

a Banjir bandang
b Manusia beterbangan bagaikan anai-anai
c Gunung meletus

2 Kiamat kubra

d Bumi mengeluarkan isi perutnya
e Gempa bumi diikuti sunami
f Manusia panik dan bertanya tentang

kejadian tersebut
Pasangan yang tepat antara jenis kiamat dengan contoh peristiwa yang terjadi
ditunjukkan dengan nomor ....
A. 1-(a, b, c), 2-(d, e, f)
B. 1-(a, c, e), 2-(b, d, f)
C. 1-(a, b, d), 2-(b, c, d)
D. 1-(c, d, f), 2-(a, b, e)

8. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) kepandaian
(2) jenis kelamin
(3) jodoh
(4) kekayaan
(5) kelahiran
(6) kematian
Pernyataan yang tepat yang merupakan takdir Mua’alaq ditunjukkan dengan nomor
...
A. 1, 4
B. 2, 5
C. 3, 6
D. 5, 6
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9. Setiap kali guru membagikan hasil ulangan, Aminah selalu marah-marah karena
nilai yang diperolehnya di bawah KKM. Sikap yang ditunjukkan oleh Aminah
termasuk perilaku tidak terpuji dan bertentangan dengan keimanan terhadap qadha
dan qadar Allah.
Sikap semestinya yang harus ditunjukkan oleh Aminah adalah ....
A. Introspeksi diri dan memperbaiki cara belajarnya
B. Berserah diri kepada Allah atas takdir yang menimpa dirinya
C. Menerima hasil ualngan sebagai akibat dari kemalasan dalam belajar
D. Berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang baik walaupun dengan mencontek

10. Perhatikan beberapa potongan ayat berikut!

(1) يُوِصيُكُم هللاُ ِيف َأْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ ْاألُنثـَيَـْنيِ 
(2) ُر َممُْنونٍ ِإالَّالَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـََلُهْم أَ  ْجٌر َغيـْ
(3) ِإنَّ َهللا َريبِّ َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاُط مُّْسَتِقيمُ 
(4) أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدةٍ 

Potongan ayat di atas yang merupakan dalil tentang qadha dan qadar ditunjukan
oleh nomor …
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

11.Contoh perilaku yang mencerminkan sikap tawadu adalah…
A. Andi termasuk anak yang rajin dan pandai, namun dia tidak sombong dengan

kepandaiannya
B. Rahmat tidak pernah mengeluh dan berputus asa dengan keadaan ekonomi

keluarganya
C. Setiap hari Silvi tetap berangkat sekolah dengan penuh semangat dan pantang

menyerah
D. Berapa pun nilai yang diberikan guru, Azki tetap menerima dengan ikhlas

12.Perilaku berikut mencerminkan sikap teliti!
A. Setiap hari Fakhri berangkat ke sekolah dengan jalan kaki tanpa mengenal lelah
B. Annisa selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru, jika menemui kesulitan dia

terus berupaya untuk mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut.
C. Berbagai kesulitan yang dialami oleh Zaki dalam mengerjakan tugas tidak

mematahkan semangatnya untuk menyelesaikan tugas tersebut
D. Setelah selesai mengerjakan semua soal dalam ulangan, Ahmad tidak tergesa-

gesa menyerahlan hasil pekerjaannya kepada guru, dia memeriksa kembali hasil
pekerjaannya.
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13.Fitri anak seorang pengusaha terkenal, apa pun yang dia inginkan pasti dipenuhi
oleh kedua orang tuanya, tetapi ia tetap hidup sederhana, tidak berlebihan dalam
penampilan dan menghargai semua temannya tanpa membedakan status ekonomi
orang tuanya, sehingga mendapat simpati dari teman-temannya.

Berdasarkan ilustrasi tersebut salah satu ciri  zuhud yang ditunjukan Fitri  adalah ….
A. menghargai orang lain tanpa membedakan status sosial ekonomi
B. berpenampilan rapih sebagai kesadaran dari pengamalan ajaran agama
C. hidup sederhana meskipun dia memiliki segala kelebihan untuk memenuhi

kebutuhannya
D. berpenampilan simpatik sehingga disukai oleh semua orang

14.Perhatikan beberapa pernyataan  berikut!
1) hendaknya makan dan minum sepuasnya
2) membaca doa sebelum dan sesudah makan/ minum
3) tidak mencela makanan dan minuman yang dihidangkan
4) menggunakan tangan yang mana saja
5) memakan makanan atau minuman dengan tidak tergesa-gesa

Dari beberapa pernyataan tersebut, sikap yang benar berkenaan dengan adab
makan dan minum terdapat pada pernyataan nomor ....
A. 1, 2 dan 5
B. 1, 4 dan 5
C. 2, 3 dan 5
D. 3, 4 dan 5

15. Perhatikan pernyataan berikut!
1) menghargai pendapat orang lain
2) memberi kemudahan kepada orang lain
3) bersyukur atas nikmat Allah
4) menghindarkan diri dari sifat tidak puas, angkuh dan tamak
5) meyakini bahwa apa yang diperolehnya adalah hal terbaik baginya

Yang termasuk sifat qanaah ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1-2-3
B. 1-4-5
C. 2-3-4
D. 3-4-5

16. Salah satu ayat al-Quran yang mengandung sikap  tasammuh  antar umat
beragama adalah…

A. َوقَـَنعَكَفافًا طُوَىب ِلَمْن ُهِدَي ِإَىل اِإلْسَالِم وََكاَن َعْيُشُه 
B. يَن أُْولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ َوالَِّذيَن َسَعْوا ِيف َءايَاتَِنا ُمَعاِجزِ 
C. َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِدينِ 
D. َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقني
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17. Dalam pemilihan ketua OSIS, Sabina terpilih menjadi ketua umum mengungguli dua
kandidat lain, Indah  dan Umay. Umay kecewa, tumbuh dalam hatinya rasa tidak
senang, dia mencoba mengadu domba antara Sabina dan Indah.
Dampak negatif yang akan terjadi bila sifat namimah Umay berhasil dilakukannya
adalah...
A. terputusnya silaturahmi
B. terhalangnya kebencian
C. terhambatnya suudzan
D. terhapusnya murka Allah Swt.

18. Akhir-akhir ini banyak terdengar berita tentang perilaku seseorang yang berpura-
pura baik padahal bermaksud mencelakakan, biasanya antara ucapan dan niat
orang yang bersikap munafik tersebut bertentangan. Akibat yang ditimbulkan dari
sifat munafik seperti contoh kejadian tersebut antara lain...
A. menjauhkan keresahan
B. menghilangkan kegelisahan
C. merusak ketenangan
D. menghindari ketakutan

19. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Ari mengajak teman-temannya untuk mengeroyok rafi yang kemarin telah

menyerempet sepedah motornya di jalan.
2) Yogi bersama timnya berlatih sungguh-sungguh untuk membalas kekalahannya

dalam pertandingan futsal besok
3) Warga kampung mencegat dan merusak kendaraan yang melintas, karena salah

satu warganya menjadi korban tabrak lari.
4) Para pemilik tanah yang disita itu melempari aparat keamanan dengan batu dan

pecahan kaca hingga berjatuhan korban.
5) Rasa sakit hatinya ia sampaikan melalui pesan singkat ”SMS”, dia berjanji akan

kembali meminang pujaan hatinya setelah dia sukses.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk perilaku dendam adalah
....

A. 1, 2 dan 4
B. 1, 3 dan 4
C. 1, 3 dan 5
D. 2, 4 dan 5

20. Pernyataan berikut tidak termasuk cara menghindari kejadian yang diakibatkan dari
sikap takabur  adalah...
A. menyadari akan kelebihan dan kekurangan manusia
B. menyadari akibat yang ditimbulkan dari sifat takabur
C. tidak memperdulikan lingkungan sekitar tempat tinggal
D. mendekatkan diri kepada Allah SWT.

21. Perhatikan salah satu ayat dari Q.S At-tin berikut ini!

Pada ayat tersebut,  terdapat dua alif lam yang mengandung hukum bacaan...
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A. alif lam syamsiyyah dan alif lam qomariyyah
B. alif lam syamsiyyah dan alif lam syamsiyyah
C. alif lam qomariyyah dan alif lam syamsiyyah
D. alif lam qomariyyah dan alif lam qomariyyah

22. Perhatikan potongan salah satu ayat dari Q.S At-Tin berikut ini!

....

Hukum bacaan nun sukun yang terdapat pada potongan ayat tersebut adalah...
A. Idgham
B. Idhar
C. Iqlab
D. Ihfa

23. Perhatikan salah satu ayat dari Q.S Al-insyirah berikut ini!

Tanda waqof yang ditunjukkan dengan lingkaran pada ayat di atas menunjukkan...
A. harus berhenti
B. lebih baik disambung
C. lebih baik berhenti
D. boleh berhenti, dan boleh disambung

24.Perhatikan Potongan ayat di bawah ini !

(1) ملَْ يَِلْد وَملَْ يُوَلدْ  (5) َأَحيَْسُب َأن ملَّْ يـََرُه َأَحدٌ 
(2) تـَبَّْت َيَدآ َأِيب َهلٍَب َوَتبَّ  (6)

(3) وَملَْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدٌ  (7) بٍ َسَيْصَلى نَارًا َذاَت هلََ 
(4) َماَكاَن َهلُْم َأن َيْدُخُلوَها (8) َوِإنَُّه ِحلُبِّ اخلَْْريِ َلَشِدْيدٌ 

Hukum bacaan qalqalah sugra terdapat pada nomor ….
A. (1) dan (4)
B. (2) dan (6)
C. (3) dan (7)
D. (5) dan (8)

25.Perhatikan potongan ayat berikut ini !

.…َخَلْقَنا ْاِإلنَسانَ َلَقدْ 
Lanjutan bunyi ayat di atas adalah ….

A. َأْسَفَل َساِفِلنيَ 
B. َوَهَذا اْلبَـَلِد ْاَألِمنيِ 
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C. بَِأْحَكِم اْحلَاِكِمنيَ 
D. ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ 

26. Perkembangan teknologi pada zaman ini, sangat berpengaruh pada akhlak dan
pergaulan para remaja, baik pengaruh positif maupun negatif. Tidak sedikit para
remaja yang menggunakan teknologi terutama handphone dan internet, hanya untuk
kesenangan semata. Mereka menjadi lalai bahkan meninggalkan shalat karena
asyik memainkan handphone-nya. Bahkan para remaja lebih senang sms-an,
facebook-an dan media sosial lainnya daripada membaca al-Qur’an setelah waktu
Maghrib tiba.
Perilaku tersebut tidak sesuai dengan sikap terpuji yang terkandung dalam QS. At-
Tin ayat ….

27. Perhatikan QS. Al-Insyirah berikut!

Lanjutan ayat tersebut adalah ….

28. Perhatikan QS. Al-Insyirah ayat 4 berikut!

Arti yang tepat dari ayat tersebut adalah…
A. bukankah Kami telah melapangkan dadamu
B. dan kami telah menurunkan beban darimu
C. dan Kami telah tinggikan sebutan (nama)mu
D. sungguh beserta kesulitan ada kemudahan

29.Perhatikan bunyi hadits berikut ini !

…ِإَىل اْجلَنَّةِ يـَْلَتِمُس َطرِيًقا َسَلكَ َمْن 
Contoh perilaku menuntut ilmu yang sesuai dengan bunyi hadits di atas adalah ….
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A. Ranaida senantiasa giat belajar untuk meraih cita-citanya sebagai dokter
spesialis kandungan, dia berkeyakinan jika giat belajar Allah akan memberikan
kemudahan

B. Sejak kecil Bintang bercita-cita ingin menjadi Pilot, semua mata pelajaran yang
mendukung cita-citanya dia prioritaskan karena menurutnya setiap ada kemauan
pasti ada jalan.

C. Untuk mewujudkan cita-citanya sebagai Guru, Salsabila kuliah di Fakultas
Pertanian IPB. Dia punya keyakinan di jurusan apapun dia kuliah pasti akan jadi
guru.

D. Sebagai seorang pelajar yang bertanggung jawab, Dipta selalu mengerjakan
tugas-tugas sekolah dengan semangat dan percaya diri.

30. Perhatikan tabel berikut!

No Uraian No Uraian
1) setelah operasi 4) selesainya haid bagi perempuan
2) selesainya nifas 5) keluarnya air mani (sperma)
3) selesai buang air besar 6) bersalaman dengan lawan jenis

Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib terdapat pada nomor ….
A. 1 - 3 - 6
B. 1 - 4 - 6
C. 2 - 3 - 6
D. 2 - 4 - 5

31. Perhatikan gerakan dan bacaan shalat berikut!
(1) takbiratul ihram
(2) membaca amin setelah al-fatihah
(3) duduk diantara dua sujud dengan tumakninah
(4) membaca tasbih ketika rukuk  dan sujud
(5) membaca salawat atas Nabi Muhammad Saw

Rukun shalat terdapat pada nomor …
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 2, 3 dan 5
D. 2, 4 dan 5

32. Perhatikan tabel berikut!
Shalat Fardhu Waktu Pelaksanaan

1. Shalat Subuh
2. Shahat Zuhur
3. Shalat Maghrib
4. Shalat Isya

Dua rakaat qabliyah
Empat rakaat ba’diyah
Dua rakaat qabliyah
Dua rakaat qabliyah

Shalat sunnah Rawatib muakkad terdapat pada nomor ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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33. Dari beberapa ilustrasi di bawah ini, yang merupakan pelaksanaan sujud sahwi
adalah….
A. Farid melakukan sujud dua rakaat sebelum salam karena ia lupa tidak melakukan

tasyahud awal
B. Rina melakukan sujud satu kali ketika membaca ayat Sajdah
C. Pak Hamdi melakukan sujud satu kali  ketika tiba di bandara sepulang ibadah haji
D. Ketika mengetahui peringkat pertama, Randi langsung melakukan sujud satu kali

34. Salah satu keutamaan puasa sunah enam hari pada bulan Syawwal adalah ….
A. menghapus dosa selama dua tahun : yaitu satu tahun yang lalu dan satu tahun

yang akan datang
B. waktu atau hari dihadapkannya amalan manusia kepada Allah
C. dapat menghapus dosa satu tahun
D. pahalanya seperti puasa setahun

35. Dari beberapa ilustrasi berikut, manakah orang yang berhak menerima zakat
sebagai amilin?
A. Ustadz Zakaria sangat tertib mengumpulkan, menjaga, mengatur penyimpanan

serta membagikan titipan zakat kepada yang berhak menerimanya
B. Ustadz Soleh mengajar pengajian anak-anak dan orang tua di daerah terpencil,

walaupun tanpa digaji, padahal ia memiliki keluarga
C. Bu Asmanah merupakan nenek tua yang tinggal di gubuk kecil, sebatang kara

dan sudah tak mampu bekerja mencari nafkah
D. Pak Rusydi memiliki utang kepada para tetangganya untuk keperluan operasi

anaknya

36. Perhatikan gambar berikut!

Hewan tersebut merupakan salah satu hewan yang haram dikonsumsi. Penyebab
diharamkannya mengkonsumsi hewan tersebut adalah ….
A. diperintahkan untuk membunuhnya
B. ada nash yang mengharamkan
C. binatang yang menjijikkan
D. dilarang membunuhnya

37 Kelahiran anak merupakan anugerah terindah bagi para orang tua. Ada beberapa hal
yang harus dilakukan orang tua atas kelahiran anaknya, yaitu aqiqah, mencukurkan
rambut dan memberi nama yang baik. Yang termasuk ketentuan aqiqah adalah ....

A. hewan ternak Sapi, Unta, Kerbau dan Domba
B. menyembelih Sapi yang berusia 2 tahun atau lebih
C. menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah
D. menyembelih satu ekor Kambing untuk kelahiran bayi perempuan
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38. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
(1) dijelaskan dalam QS. A-Kautsar, 108: 2
(2) menyembelih 1 ekor Sapi untuk tujuh orang
(3) dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran anak
(4) menyembelih 2 ekor Kambing untuk 1 anak laki-laki
(5) domba yang telah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti gigi

Diantara pernyataan di atas manakah yang termasuk ketentuan kurban?
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 5
C. 1, 3 dan 4
D. 1, 4 dan 5

39. Jamaah haji dari Indonesia ketika tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah atau di Bir
Ali Madinah mulai niat melakukan haji dan  menggunakan pakaian putih tidak
berjahit bagi laki-laki dan pakaian biasa warna putih tanpa menutup wajah dan
telapak tangan bagi perempuan.
Kegiatan yang dilakukan jamaah haji tersebut adalah…
A. Ihram
B. Wuquf
C. Tawaf
D. Tahalul

40. Munawir ketika akan pulang setelah melakukan rangkaian ibadah haji di Mekah
Mukaromah, ia melakukan tawaf di Masjidil Haram dengan cara mengelilingi ka’bah
sebanyak 7 kali dengan posisi ka’bah sebelah kiri, arah perputaran berlawanan arah
jarum jam ,  mulai batas start dan akhir segaris hajar aswad.
Jenis  tawaf  yang yang dilakukan Munawir adalah...
A. Wada
B. Ifadah
C. Sunah
D. Qudum

41. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
1) melatih diri kejujuran
2) mendapatkan gelar haji
3) menentukan status social
4) mempererat persaudaraan
5) gugur kewajiban rukun Islam
Diantara pernyataan tersebut sebagai hikmah pelaksanaan ibadah haji adalah…
A. 1,2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 1, 4, dan 5
D. 2,4 dan 5
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42.Perhatikan ketentuan sholat sunnah berikut!
1) dikerjakan secara berjamaah
2) memperbanyak bacaan istigfar
3) tujuh kali takbir pada rakaat pertama
4) lima kali takbir pada rakaat kedua
5) dikerjakan pada tanggal 1 Syawwal
6) dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah

Ketentuan yang termasuk ciri sholat Idul Adha adalah…
A. 1, 2, 4 ,6
B. 1, 3, 4, 6
C. 2, 3, 4, 5
D. 2, 3, 4, 6

43.Beberapa daerah di Indonesia masih  mengalami kekeringan, air menjadi barang
langka  karena ulah tangan manusia sendiri. Selain menghemat penggunaan air,
dan menampung air secara alami umat Islam disunatkan melaksanakan shalat…
A. Istikharah
B. Istisqa
C. Duha
D. Hajat

44. Perhatikan QS. Fathir (35) ayat 24 berikut!

Berdasarkan ayat tersebut misi kerasulan Nabi Muhammad adalah…
A. membangun masyarakat Madinah
B. Menyempurnakan akhlak manusia
C. memberikan kabar gembira dan peringatan
D. mengajarkan keesaan Allah

45. Nabi Muhammad Saw ketika membangun  Yasrib menjadi Madinah melalui
kegiatan perekonomian dimulai dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dari
Mekkah yang tidak membawa apa-apa dengan kaum Anshor sebagai masyarakat
pribumi Madinah. Kaum Muhajirin mengelola harta milik Anshor dengan system bagi
hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga perekonomian
semakin pesat.
Nilai yang dapat diteladani dari narasi di atas adalah…
A. perekonomian akan maju jika dikelola oleh ahlinya
B. orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin
C. persaudaraan sesama Muslim akan memperkuat ekonomi masyarakat
D. masyarakat pribumi jangan membantu masyarakat pendatang.
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46. Perhatikan tabel ilmuwan muslim berikut ini!
No Nama Ilmuwan Abjad Bidang ilmu

1 Imam Muslim a Fikih
2 Al khawarizmi b Kalam
3 Ibnu Sina c Matematika
4 Imam Malik d Kedokteran
5 Hasan al-As’ari e Hadits

Pasangan yang benar sesuai antara ilmuwan dengan bidang ilmu yang menonjolnya
adalah…
A. 1a,2b,3c,4d,5e
B. 1b,2d,3c,4e,5a
C. 1d,2c,3a,4b,5e
D. 1e,2c,3d,4a,5b

47.Pada masa Bani Abbasiyah ilmu pengetahuan mengalami perkembangan  yang
sangat pesat, hal ini 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. Islam  masuk ke Nusantara oleh para mubaligh salah satunya dengan membangun
pesantren, sekolah, perguruan tinggi Islam atau melalui halaqah pengajian,
sehingga pemeluk Islam semakin berkembang pesat.
Berdasarkan deskripsi tersebut, salah satu jalur masuknya Islam melalui ....
A. kesenian
B. pendidikan
C. perdagangan
D. sosial kemasyarakatan

49. Islam tersebar ke seluruh penjuru Nusantara tidak terlepas dari jasa Walisongo,
salah seorang diantaranya adalah Sunan Gunung Djati. Sunan Gunung Djati diutus
oleh Sultan Demak untuk menyebarkan Islam di Jawa Barat.
Berdasarkan deskripsi tersebut, peran Kerajaan Islam yang patut diteladani
diantaranya adalah ...
A. peduli terhadap masyarakat Jawa Barat
B. perluasan wilayah kekuasaan Kesultanan Demak
C. menanamkan rasa hormat kepada para Walisongo
D. semangat dalam menyebarkan ajaran Islam ke wilayah Jawa Barat
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50.Pada awal perkembangan Islam di Nusantara, diantara para wali ada yang
menggunakan kesenian sebagai media dakwah. Sehingga banyak seni budaya lokal
yang mengalami akulturasi dengan tradisi Islam. Satu diantaranya  adalah wayang
kulit diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, yang semula tradisi wayang kulit ini kental
dengan nuansa hindu menjadi yang bernuansakan Islam.

Nilai yang dapat diteladani berkaitan dengan tradisi tersebut adalah ….
A. Melestarikan budaya local agar tidak sampai punah
B. Mengenal sepak terjang para wali songo dalam berdakwah
C. Terampil memanfaatkan media yang ada dalam berdakwah
D. Menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan


