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PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 5
Jl. Dadali No. 10-A Tanah  Sareal Kota Bogor Tlp (0251) 8331757

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Mata Pelajaran : AGAMA ISLAM
Kelas : IX (sembilan)
Hari/Tanggal : Senin, 02 Maret 2015
Waktu : 07.30 – 09.00
Kode Soal : 01

Petunjuk :
1. Tulislah nama, nomor peserta pada lembaran jawaban yang tersedia,
2. Kerjakanlah terlebih dahulu soa-soal yang kau-anggap paling mudah,
3. Laporkan kepada pengawas apabila ada soal yang rusak/kurang jelas,
4. Periksa kembali hasil pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas.
5. HARAM mencontek dan bekerjasama

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan  huruf A, B, C, atau D
pada lembar jawaban yang telah disediakan
1. Andika seorang pengusaha sukses yang selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan

kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Semua yang dilakukan Andika senantiasa
didasari penuh keikhlasan dan tidak mengharapkan imbalan apapun.
Asma’ul Husna yang diteladani Andika adalah ….
A. Al Fattah C. Al Ghaffar
B. Al Wahhab D. Al Hadi

2. Perhatikan Tabel Berikut Ini !
Nama Malaikat Tugas Malaikat

1. Jibril a. Mencabut nyawa
2. Israfil b. Menjaga Neraka
3. Ijrail c. Menurunkan Wahyu
4. Malik d. Meniup Sangkakala

Pasangan yang tepat antara Nama malaikat dengan tugasnya pada tabel di atas adalah ….
A. 1-a; 2-b; 3-c; 4-d C. 1-c; 2-d; 3-a; 4-b
B. 1-b; 2-c; 3-d; 4-a D. 1-d; 2-a; 3-b; 4-c

3. Perhatikan beberapa perilaku berikut !
(1)Membaca Al Qur’an dengan cara ODOJ (one day one juz)
(2)Menjadi juara MTQ di sekolah
(3)Mengikuti eskul Qira’at
(4)Mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari
(5)Mengkoleksi berbagai macam Al Quran
(6)Menjadikan Al Quran sebagai hadiah ulang tahun
(7)Menjadikan Al Quran sebagai nada dering
(8)Memangsang aplikasi Al Quran di smartphone

Perilaku yang mencerminkan sikap mencintai Al Quran ditunjukan oleh nomor ….
A. (1) dan (4) C. (3) dan (6)
B. (2) dan (5) D. (7) dan (8)

4. 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,
penghianatan muridnya, fitnah, diusir, dan hendak dibunuh oleh kaum Bani Israil.
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Nilai-nilai yang dapat diteladani dalam kisah Nabi Isa As di atas adalah ….
A. Berani dalam menyampaikan kebenaran
B. Berdakwah dengan penuh kelembutan
C. Nabi Isa membawa perubahan besar kepada keimanan umatnya
D. Tekun, ulet, dan pantang menyerah dalam berdakwah

5. Setelah manusia dikumpulkan di padang makhsyar, mereka menunggu pengadilan dari Yang
Maha Adil atas amal perbuatan mereka selama di dunia. Pada saat itu tidak satu perbutan
manusiapun yang tidak diperhitungkan, karena seluruh anggota badan manusia memberikan
kesaksian atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia sementara mulut manusia yang senantiasa
berbohong saat itu terkunci dan tidak memberikan kesaksian.

Nama peristiwa hari akhir sesuai ilustrasi di atas di sebut yaumul ….
A. Barzakh C. Hisab
B. Ba’ats D. mizan

6. Kedahsyatan hari kiamat digambarkan dengan jelas dalam Al Qur’an dintaranya dengan
terjadinya goncangan yang sangat besar yang menyebabkan lalainya semua wanita yang
menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil.

Ayat Al Quran yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ….

A. َا ِعْلُمَها ِعنَد َريبِّ َالُجيَلِّيَها ِلَوْقِتَهآ ِإالَّ ُهوَ  َيْسئَـُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإمنَّ
B. يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّآ أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َمحٍْل َمحَْلَها
C. اتَِيٌة الَّرَْيَب ِفيَها َوَأنَّ َهللا يـَبـَْعُث َمن ِيف اْلُقُبورِ َوَأنَّ السَّاَعَة ءَ 
D. ِإن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ِمَن اْلبَـْعِث فَِإناَّ َخَلْقَناُكم مِّن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُمثَّ ِمْن َعَلَقٍة 

7. Perhatikan tabel berikut ini !

No Nama Lain Kiamat No Artinya

1 Yaumul Hasrah 1 Hari Pemisahan

2 Yaumul Fashl 2 Hari yang  Besar

3 Yaumul Kabir 3 Hari yang sulit

4 Yaumul ‘Asir 4 Hari Penyesalan

Pasangan yang tepat antara nama lain kiamat dengan artinya adalah ....
A. (1-2), (2-3), (3-4), (4-1)
B. (1-3), (2-4), (3-1), (4-2)
C. (1-4), (2-1), (3-2), (4-3)
D. (1-1), (2-2), (3-3), (4-4)

8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini !
(1)Pernikahan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina berlangsung sangat meriah
(2)Ihsan menjadi Juara Umum di SMP Al Ghuroba
(3)Setelah berobat di PMI akhirnya penyakit yang diderita Ramzi sembuh juga
(4)Berkat actingnya yang memukau Soni Wakwaw Kini menjadi Orang Kaya Baru

Pada pernyataan di atas, contoh taqdir mubrom ditunjukan oleh nomor ….
A. (1) C. (3)
B. (2) D. (4)

9. Simaklah berita berikut ini !
Merdeka.com – Karena tidak mampu membayar operasi ambeien yang dideritanya, seorang pria
di Mandailing Natal nekad mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Pria yang ditemukan
tewas pada tanggal 2 Februari 2015 tersebut teridentifikasi bernama Amran Dalimunte.
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Sikap yang benar dalam menghadapi berita di atas adalah ….
A. Allah telah merencanakan Amran meninggal dengan cara bunuh diri
B. Taqdir seseorang telah ditentukan Allah, kewajiban manusia menuju yang lebih baik
C. Ikut prihatin dan bela sungkawa karena Amran telah mengambil jalan yang salah
D. manusia dapat menentukan taqdirnya sendiri seperti yang terjadi pada berita di atas

10. Perhatikan Beberapa potongan ayat berikut ini !

(1) يُوِصيُكُم هللاُ ِيف َأْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ ْاألُنثـَيَـْنيِ 
(2) ُر َممُْنونٍ  ِإالَّالَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـََلُهْم َأْجٌر َغيـْ
(3) ْسَتِقيمُ مُّ ُكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاطُ ِإنَّ َهللا َريبِّ َورَبُّ 
(4) ُكونُوا يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدةٍ أَيـَْنَما تَ 

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

11. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini !
(1) Saat berada di kereta Haifa memberikan kesempatan untuk duduk kepada seorang nenek
(2) Walaupun berbeda agama Joshua dan Salman tetap berteman baik
(3) Irfan selalu menjamu teman-teman yang berkunjung ke rumahnya.
(4) Sebelum mengikuti latihan futsal Fauzan senantiasa shalat ashar terlebih dahulu

Pernyataan yang paling tepat yang menunjukan sikap taat terdapat pada nomor ….
A. (1) C. (3)
B. (2) D. (4)

12. Perhatikan beberapa contoh perilaku berikut ini !
(1)Daffa selalu mengerjakan PR yang ditugaskan guru
(2)Sultan tidak pernah menunda pekerjaannya dan selalu mengerjakannya dengan serius
(3)Dimas tidak cepat puas terhadap hasil yang diperoleh
(4)Hamda pantang menyerah dalam menghadapi hambatan dalam pekerjaannya

Perilaku yang mencerminkan sikap kerja keras terdapat pada nomor ….
A. (1) C. (3)
B. (2) D. (4)

13. Perhatikan beberapa contoh perilaku berikut ini !
(1)Saat mendapatkan Ni’mat Amir senantiasa bersyukur dan bersabat jika mendapat musibah
(2)Ditengah-tengan kesibukanya sebagai Pengusaha Rudi selalu menyempatkan diri beribadah
(3)Sebagai seorang guru Pak Dedi tidak pernah membeda-bedakan muridnya
(4)Sebagai pelajar yang baik Rina selalu datang tepat waktu
(5)Sebagai pedagang yang baik Entis selalu melayani para pelanggan dengan ramah
(6)Apapun yang Shafa lakukan selalu disandarkan karena Allah semata
(7)Sebagai seorang Muslim yang taat Helmi selalu mengeluarkan zakat maal
(8)Walaupun berada di tempat yang aman, Ilyas tetap mengunci ganda motornya

Perilaku yang mencerminkan sikap tawakal  terdapat pada nomor ….
A. (1) dan (8) C. (3) dan (6)
B. (2) dan (7) D. (4) dan (5)

14. Pada saat menghadiri  pesta pernikahan Sahabatnya, Pak Imron menyaksian kemeriahan acara
pesta. Mulai dari berbagai macam menu makanan yang disajikan, iringan musik, dan hilir mudik
tamu undangan. Akan tetapi tempat duduk yang disediakan tidak memadai. Sehingga sebagian
tamu undangan menyantap makanan  dengan berdiri.
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Dalam kondisi seperti itu sebaiknya Pak Imron bersikap ….
A. mengambil makanan kemudian makan sambil berdiri
B. mengambil makanan dan mencari tempat duduk kemudian makan
C. setelah bertemu dengan pengantin segera pulang
D. tidak jadi makan karena tidak sesuai dengan adab makan

15. Perhatikan beberapa contoh perilaku berikut ini !
(1) Tidak tergesa-gesa dalam bertindak
(2) Bertindak sesuai aturan
(3) Tenggang rasa terhadap orang lain
(4) Bersikap ramah kepada semua orang
(5) Menerima apapun yang diberikan Allah
(6) Tidak pernah membangkang
(7) Menghargai perbedaan
(8) Senantiasa bersyukur

Berdasarkan perilaku di atas yang menunjukan ciri-ciri perilaku qanaah terdapat pada nomor ….
A. (1) dan (4) C. (3) dan (7)
B. (2) dan (6) D. (5) dan (8)

16. Perhatikan beberapa dalil berikut ini !

(1) َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِدينِ 
(2) َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقني
(3) اجلَِْحيمِ َوالَِّذيَن َسَعْوا ِيف َءايَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُْولَِئَك َأْصَحابُ 
(4) َوقَـَنعَكَفافًا طُوَىب ِلَمْن ُهِدَي ِإَىل اِإلْسَالِم وََكاَن َعْيُشُه 

Dalil tentang tasamuh terdapat pada nomor ….
A. (1) C. (3)
B. (2) D. (4)

17. Saat Galang dibelikan sepeda baru oleh ayahnya, Lukas merasa tidak senang dengan Galang
karena Galang ke sekolah menggunakan sepeda barunya. Lukas benci kepada Galang, kemudian
Lukas menjauhi Galang, tidak mau berteman, dan tidak mau diajak bicara, bahkan saat Galang
menegurnya pun Lukas tidak mau menjawab.

Sesuai ilustrasi di atas yang termasuk dampak negative perilaku Lukas adalah ….
A. menimbulkan kekacauan di masyarakat
B. selalu ingin menang dan merasa benar sendiri
C. mengurangi teman dan mempersempit pergaulan
D. tidak menghargai pendapat  orang lain

18. Franky selalu pulang sekolah lebih awal dari teman-temannya, ketika ditanya oleh ibunya ia
beralasan bebas karena ada rapat di sekolah. Karena sering pulang lebih awal mendorong ibunya
untuk datang dan bertanya kepada wali kelasnya di sekolah. Berdasarkan keterangan dari wali
kelas, ternyata pihak sekolah belum pernah membebaskan peserta didik untuk pulang lebih awal.
Sejak saat itulah ibunya selalu mengawasi dan mengecek kehadiran Franky di sekolah.

Dari ilustrasi tersebut tercermin Franky memiliki salah satu perilaku munafik, yaitu suka
berbohong . Akibat yang ditimbulkan prilaku Franky tersebut adalah ….
A. selalu berusaha menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lainnya
B. merepotkan ibunya karena harus selalu mengecek kehadiran Franky di sekolah
C. hilangnya kepercayaan orang tua kepada Franky
D. membuat kekacauan di sekolah
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19. Perhatikan beberapa contoh perilaku tercela berikut ini !
(1) Bila bicara selalu berdusta
(2) Bila Janji selalu mengingkari
(3) Senantiasa membicarakan keburukan orang lain melalui lisannya.
(4) Jika disakiti orang lain selalu mencari cara untuk membalasnya.

Berdasarkan contoh perilaku di atas, yang menunjukan perilaku dendam terdapat pada nomor ….
A. (1) C. (3)
B. (2) D. (4)

20. Perhatikan kasus aktual berikut ini !
JAKARTA - Bentrokan yang terjadi di kawasan Manggarai, Jaksel ditengarai karena aksi saling
ejek antar warga.Warga Manggarai, Sulaiman mengatakan, sejak semalam hingga kini terhitung
sudah tiga terjadi bentrok dengan warga Jalan Tambak.
"Sebenernya ini sudah yang ketiga kalinya, dari kemarin malam, subuh tadi juga, terus sore tadi,"
ujarnya saat berbincang dengan Sindonews di Manggarai, Jakarta, Kamis (25/12/2014).
Tawuran kali ini, terjadi karena adanya aksi saling ejek antara warga Tambak dan Manggarai.
"Tawuran pertama itu pecah karena saling ejek, puncaknya itu sore tadi. Warga Tambak yang
enggak terima kalah nyerang lagi," tuturnya. (sumber : www.sindonews.com , Kamis, 25
Desember 2014).

Sikap saling ejek adalah sikap merendahkan orang lain yang merupakan indikator dari sifat
takabur yang harus dihindari. Maka sikap yang harus diambil agar perilaku tersebut tidak terulang
lagi adalah ….
A. Menghukum seberat-beratnya para pelaku bentrokan
B. Mengisolir kedua tempat tinggal warga tersebut
C. Membangun shilaturrahmi dengan kegiatan positif antar warga yang ada
D. Menurunkan TNI sebanyak-banyak di kedua tempat tersebut

21. PerhatikanPotongan ayat Berikut ini berikut ini !

(1) َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالَِئَكةِ  (5) يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
(2) َوتـََرى النَّاسَ  (6) ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا
(3) (7) ِبَظالٍَّم لّْلَعِبيدِ 
(4) َأملَْ تـََر َأنَّ هللاَ  (8) َولَِبْئَس اْلَعِشريُ 

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

22. Perhatikan bunyi ayat berikut ini !

ُلَونَُّكْم  َن ْاَألْمَواِل َوْاألَنُفِس َوالثََّمرَاِت ِبَشْيٍء ِمنَ َولََنبـْ …اْخلَْوِف َواجلُْوِع َونـَْقٍص مِّ
Hukum bacaan kalimat yang digaris bawahi adalah ….
A. idzhar C. ihfa
B. idgham D. iqlab

23. Perhatikan bunyi ayat berikut ini !

َوَمابـََناَهاَمآءِ َوالسَّ 
Hukum bacaan kalimat yang digaris bawahi adalah ….
A. mad wajib muttashil C. mad shilah qashirah
B. mad Jaiz Munfashil D. mad shilah thawilah
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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) َسَيْصَلى نَارًا َذاَت َهلَبٍ 
(4) َماَكاَن َهلُْم َأن َيْدُخُلوَها (8) ْريِ َلَشِدْيدٌ  َوِإنَُّه ِحلُبِّ اخلَْ

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

25. Perhatikan potongan ayat berikut ini !

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

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

26. Perhatikan cerita berikut ini !
Sejak muda Pak Hilman senantiasa rajin beribadah dan melakukan perbuatan baik. Dari
sebagaian harta hasil usahanya selalu dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak menerimanya,
hal itu beliau lakukan karena beliau menyadari bahwa pada hartanya itu ada hak-hak orang lain.

Sikap terpuji yang dilakukan Pak Hilman sesuai dengan isi kandungan Q.S. At Tiin adalah ….
A. Meneladani perjuangan Nabi dan Rasul Ulul Azmi
B. Sebagai orang yang beriman senantiasa melakukan kebajikan
C. Mensyukuri karunia yang diberikan Allah swt
D. Meyakini akan terjadinya hari kiamat

27. Perhatikan potongan ayat berikut ini !

.…َأملَْ َنْشرَْح َلكَ 
Lanjutan bunyi ayat di atas adalah ….

A. َظْهَركَ  C. َصْدَركَ 
B. ِوْزَركَ  D. ذِْكَركَ 

28. Perhatikan bunyi ayat berikut ini !

َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَركَ 
Arti yang tepat untuk ayat di atas adalah ….
A. dan kami telah turunkan bebanmu darimu C. Aku telah lapangkan dadamu
B. dan kami tinggikan sebutanmu bagimu D. yang memberatkan punggungmu

29. Perhatikan bunyi hadits berikut ini !

…ِفيِه ِعْلًما َسهَّلَ يـَْلَتِمُس طَرِيًقا َسَلكَ َمْن 
Contoh perilaku menuntut ilmu yang sesuai dengan bunyi hadits di atas adalah ….
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.
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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 table berikut ini !

1 2 3 4

Menyentuh kemaluan Buang Air Besar Sehabis haid Terkena air kencing

Menyentuh lawan jenis Buang Angin Sehabis melahirkan Terkena darah babi

Menyentuh dzubur Buang Air kecil Keluar sperma Dijilat anjing

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi penyebab mandi wajib ditunjukan oleh nomor ….
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

31. Perhatikan gerakan dan bacaan shalat berikut ini !
(1)Membaca bismillah
(2)Takbiratul Ihram
(3)Membaca doa Iftitah
(4)Membaca Fatihah
(5)Membaca Surat Pendek
(6)Mengangkat tangan ketika hendak rukuk
(7)Membaca doa kunut
(8)Membaca salam yang kedua

Dari kedelapan gerakan dan bacaan shalat di atas yang termasuk rukun shalat terdapat pada
nomor ….
A. (1) dan (3) C. (5) dan (7)
B. (2) dan (4) D. (6) dan (8)

32. Perhatikan table berikut ini !

1 2 3 4

Dua rakaat ba’da
ashar

Dua rakaat qabla ashar Dua rakaat qabla
maghrib

Dua rakaat qabla
subuh

Dua rakaat ba’da
shubuh

Dua rakaat qabla
maghrib

Dua rakaat qabla
isya

Dua rakaat qabla
dzuhur

Berdasarkan tabel di atas yang termasuk shalat sunat rawatib muakad ditunjukan oleh nomor ….
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

33. Perhatikan ilustrasi berikut ini !
Pada saat seluruh siswa membaca akhir ayat surat al alaq, seketika itu juga mereka melakukan
sujud dengan membaca doa tertentu yang sebelumnya telah mereka pelajari dari guru agama
mereka.
Jenis sujud yang sesuai dengan ilustrasi di atas disebut sujud ….
A. tilawah C. sahwi
B. syukur D. tathowu

34. Perhatikan beberapa keutamaan puasa sunnah berikut ini !
(1) Menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat
(2) Menghapus dosa-dosa setahun yang akan datang
(3) Memperoleh pahala puasa selama setahun
(4) Menghapuskan seluruh dosa seperti bayi yang baru lahir
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Keutamaan puasa syawal ditunjukan oleh nomor ….
A. (1) C. (3)
B. (2) D. (4)

35. Ustadz Kadir adalah salah seorang pengajar di TPA Nurul Falah. Ia berhak menerima zakat
karena statusnya sebagai ….
A. Mu’alaf C. Riqab
B. Sabilillah D. Gharim

36. Perhatikan gambar berikut ini !

Binatang pada gambar di samping haram dimakan. Penyebab
diharamkannya adalah ….
A. Binatang berkuku tajam
B. Memiliki paruh yang berbisa
C. Disuruh membunuhnya
D. Dilarang membunuhnya

37. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini !
(1)Menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki
(2)Menyembelih unta yang telah berumur 5 tahun
(3)Dilaksanakan pada hari ke tujuh kelahiran bayi
(4)Dilaksanakan pada hari raya idhul adha
(5)Dilaksanakan pada hari tasyrik
(6)Hewan yang disembelih boleh berupa kambing, sapi, atau unta.
(7)Daging yang dibagikan tidak perlu dimasak terlebih dahulu
(8)Disunahkan disembelih oleh si pemilik hewan

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ketentuan aqiqah ada pada nomor ….
A. (1) dan (3) C. (5) dan (7)
B. (2) dan (4) D. (6) dan (8)

38. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini !
(1) 1 ekor kambing untuk anak perempuan
(2) 2 ekor kambing untuk anak laki-laki
(3) Kambing yang disembelih harganya mahal dan berbulu tebal
(4) Kambing yang disembelih cukup umur dan tidak cacat

Berdasarkan hasil identifikasi yang anda lakukan melalui pernyataan di atas, ketentuan hewan
qurban terdapat pada nomor ….
A. (1) C. (3)
B. (2) D. (4)

39. Berlari-lari kecil sebanyak tujuh kali dari bukit shafa ke bukit marwah pada saat melaksanakan
ibadah haji disebut sa’i.
Dalam ibadah haji sa’I termasuk jenis amalan ….
A. wajib haji C. sunnah haji
B. rukun haji D. larangan haji

40. Begitu tiba di Baitullah seluruh jamaah haji Rombongan Ustadz Rifan melaksanakan thawaf
mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali. Thawaf jenis ini disebut thawaf ….
A. ifadah C. qudum
B. nazar D. wada

41. Perhatikan beberapa pernyataan berikut !
(1) Menjadi terpandang di masyarakat
(2) Meningkatkan kedisiplinan
(3) Meningkatkan kualitas dakwah
(4) Melatih kesabaran



utsgenap_PAI-KlsIX_1415 Page 9

Pernyataan di atas yang merupakan hikmah melaksanakan umrah terdapat pada nomor ….
A. (1) C. (3)
B. (2) D. (4)

42. Perhatikan beberapa pernyataan berikut !
(1) Dilaksanakan pada tanggal 1 syawal
(2) Khotib disunahkan menggunakan selendang
(3) Lebih utama dilakukan di tempat terbuka
(4) Dilakukan saat terjadi gerhana bulan

Shalat sunnah yang dilakukan sesuai dengan pernyataan nomor (1) dan nomor (3) adalah shalat
sunnah ….
A. khusuf C. idul adha
B. idul fitri D. istisqa

43. Setelah menyelesaikan masa belajar di SMPN 5 Bogor, Rivaldi masih saja bingung ke mana dia
harus melanjutkan pendidikannya. Apakah ke pesantren seperti yang dikehendaki papanya,
ataukah ke SMKN 1 seperti yang dikehendaki ibunya. Sementara Rivaldi memiliki pilihan
sendiri, dia ingin melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Bogor.

Dalam kondisi seperti ini, shalat sunnah yang paling sesuai dilakukan Rivaldi adalah shalat
sunnah ….
A. istikharah C. hajat
B. tahajud D. dluha

44. Perhatikan pernyataan-peryataan berikut ini !
(1)Mengajarkan keesaan Allah
(2)Menyempurnakan akhlaq yang mulia
(3)Menjadi penguasa jazirah Arab
(4)Memperkuat suku Quraisy
(5)Mempersatukan bangsa Arab
(6)Mempersatukan penduduk dunia
(7)Memerangi kaum kafir
(8)Mengislamkan orang Yahudi dan Nashrani

Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan misi dakwah Nabi Muhammad adalah ….
A. (1) dan (2) C. (5) dan (6)
B. (3) dan (4) D. (7) dan (8)

45. Sejak Rasulullah bersama para shahabat dan keluarganya berada di Madinah, Rasulullah mulai
sibuk membangun masyarakat agar dapat hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Karena itu
yang dibangun bukan hanya aspek keimanan tetapi juga semua aspek kehidupan, termasuk
bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam membangun masyarakat Madinah di bidang ekonomi
dan perdagangan berbagai macam langkah dilakukan Rasulullah, dintaranya dengan cara
membangun system ekonomi Islam, memerintahkan ummat Islam untuk bekerja dalam rangka
memenuhi kebutuhan sendiri dan melarang meminta-minta.

Nilai-nilai yang dapat diteladani dari langkah-langkah Rasulullah membangun masyarakat
madinah di bidang ekonomi dan perdagangan seperti dipaparkan dalam narasi di atas adalah ….
A. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat
B. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Islami
C. Memadukan antara keimanan dan aspek kehidupan
D. Menyibukan diri dalam urusan ummat
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46. Perhatikan table berikut ini !
Ilmuwan Muslim Karyanya

1 Al Khawarizmi a Qanun Fit Tib
2 Ibnu Sina b Ihya ‘Ulumuddin
3 Imam Ghazali c Al hayawan
4 Al Jahiz d Al Jabru Wal Muqabbala

Berdasarkan table di atas pasangan yang tepat antara Ilmuwan dan karyanya adalah ….
A. 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a C. 1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c
B. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b D. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d

47. Pada masa Daulah Abbasiyah, umat Islam mengalami zaman keemasan, yaitu menjadi pusat dan
sumber pengembangan ilmu pengetahuan di dunia. Banyak lahir para ilmuwan dan ditulis
banyak buku di berbagai disiplin ilmu yang sampai saat ini buku-buku tersebut masih bermanfaat
untuk kehidupan manusia. Para ilmuwan yang lahir pada saat itu bukan hanya kompeten di
bidangya seperti kedokteran, biologi, matematika, sejarah, dan lain-lain. Tetapi mereka juga
menguasai ilmu Al Quran, tafsir, dan Hadits yang menyebabkan mereka senantiasa bertaqwa
kepada Allah.

Nilai-nilai yang dapat diteladani dari kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah
adalah ….
A. Rajin menulis buku agar bermanfaat bagi orang banyak
B. Belajarlah terus dan jangan behenti hingga perguruan tinggi
C. Jangan memisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama
D. Memperdalam ilmu pengetahuan dengan didasari iman dan taqwa

48. Pada abad ke-7 s.d 16, beberapa orang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India singgah
juga di Indonesia. Saat berniaga mereka menunjukan pribadi muslim yang baik, berbudi luhur,
jujur, amanah, dan dapat dipecaya. Hal tersebut menjadi daya tarik yang utama sehingga banyak
orang yang sukarela masuk Islam tanpa paksaan.
Peristiwa tersebut menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang damai, yaitu
diantaranya dengan cara....
A. perkawinan C. pendidikan
B. perdagangan D. sosial budaya

49. Setelah Sultan Agung berhasil menaklukkan kekuatan Belanda di Surabaya. Sebagai sultan di
Kesultanan Mataram kemudian Beliau memerintahkan pasukannya untuk menyerang VOC di
Batavia pada tahun 1628-1629. Pada tahun 1628 Sultan Agung menyerang Batavia melalui darat
dan berhasil menewaskan Gubernur Jendral J.P. Coen. Namun secara umum peperangan tersebut
dimenangkan Belanda. Dan pada tahun 1629 serangan dilancarkan melalui laut, peperangan ini
pun kembali menuai kegagalan.

Berdarkan deskripsi di atas peran kerajaan Islam yang patut diteladani adalah ….
A. Menaklukan kekuatan Belanda yang ada di Surabaya
B. Perluasan wilayah Mataram ke Batavia
C. Semangat dalam menyebarkan Islam ke  seluruh Nusantara
D. Sultan Agung tidak putus asa dengan sebuah kegagalan

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


