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KUMPULAN SOAL-SOAL

MENJELANG UJIAN AKHIR SEKOLAH
KELAS IX SMP YWKA BANDUNG

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

1. ْيَل ِب َبا َا ْيًرا  َط ِهْم  ْي َل َع
Pada ayat tersebut terdapat dua hukum 
bacaan, yaitu …
a. idgham syafawi dan ikhfa syafawi
b. idgham syafawi dan izhar halqi
c. idgham syafawi dan iqlab
d. idgham syafawi dan izhar halqi

2. Di bawah ini terdapat faedah beriman kepada 
Malaikat Allah, kecuali …
a. Selalu berhati-hati dalam aktifitas sehari-

hari
b. Selalu optimis karena Malaikat selalu 

mendoakan kita
c. Selalu melakukan segala perbuatan tapi 

tidak diketahui Malaikat
d. Selalu senang melakukan perbuatan baik 

dan menghindari yang jelek

3. Berikut merupakan lafazh yang mengandung 
bacaan alif laam syamsiyah …

a. َطِب ْلَح َلَةا  َحّما

b. ّناِس ِبَرّب ال ُذ  ْو ُع َا ُقْل 
c. ْوَن ِفُر َكا ْل َهاا ّي َا َِيا ُقْل 
d. َلِق ْلَف ِبَرّب ا ُذ  ْو ُع َا ُقْل    

4. Berikut merupakan lafazh yang mengandung 
bacaan alif laam qamariyah yaitu …

a. ْيِف َوالّص ِء  َتآ َلَة الّش ِرْح
b. ِر ْب ِبالّص ْوا َوا َص َت َو
c. ْتُح ْلَف َوا ِه  َنْصُر الل َء  َذا َجآ ِا
d. ِلحِت  ْوا الّص ُل َعِم َو

5. َل ِر َها ّن َو ال ْيَل  ّل ْوَن ا ّبُح ُيَس  
ْوَن َتُر َيْف
Maksud ayat di atas adalah …
a. Malaikat adalah makhluk yang ghaib
b. Iblis selalu bertasbih siang dan malam
c. Manusia selalu bertasbih siang dan malam

d. Malaikat selalu bertasbih siang dan 
malam

6. ّل ِإ ْنَس  ِل َوا  ْلِجّن  َلْقُت ا َوَما َخ  
ْوَن ُد ُب ْع َي ِل
Ayat di atas mengandung pengertian 
bahwa…
a. Allah menciptakan jin dan manusia 

hanyalah untuk beribadah kepada-Nya
b. Malaikat adalah makhluk yang taat
c. Jin senantiasa selalu menggoda manusia
d. Manusia menjadi makhluk yang sempurna

7. Diantara ciri-ciri huruf syamsiah adalah …
a. ada alif laam c. ada tasydid
b. ada dhammah d. ada sukun

8. ِهُر ّظ َوال َو ا  لِخُر  ّوُل  َل  َو ا   ُه  
ْيٌم ِل َع ْيٍئ  ُكّل َش ِب َو  ُه َو  ِطُن  َبا ْل َوا
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah 
bersifat …
a. qudrat c. baqa
b. iradat d. qidam

9. Penggalan al-Quran surat al-Baqarah : 255 

ْوُم ّي ْلَق ْلَحّي ا َو ا ُه ّل  ِا ِالَه  َاللُه ل 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah 
SWT bersifat …
a. wujud
b. qiyamuhu binafsihi
c. sama’
d. kalam

SIAP UAS PAI 2009/2010 SMP YWKA BANDUNG Halaman 1



10. َأْن ْيٍئ  َد َس َأَرا َذا  ِإ َأْمُره  ّنَما  ِإ  
ْوَن ُك َي َف ُكْن  َلُه  ْوُل  ّيُقل
Artinya : “Sesungguhnya perintah-Nya, 
apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah 
berkata …
a. tumbuhlah, maka tumbuhlah ia
b. jadilah, maka jadilah ia
c. tampillah, maka tampillah ia
d. rusaklah, maka rusaklah ia

11. Yang termasuk hukum bacaan izhar halqi 
adalah …

a. ْيًرا َبِص ٌع  ْي َسِم c. ْنَك ُد َل ِمْن 
b. .d ِمْن ِحَساٍب َلَك ْيًرا   َخ

12. Yang termasuk bacaan idgham bilaghunnah 
adalah …

a. ِهْم ِئ ّوَرا ِمْن  c. ْيٍل ِمْن ِسّج
b. ْوَن َعُش ْب ُهْم ُم ّن َإ  d. ُهْم ّب  َر

ْيِب َغ ِبال  

13. ُكْم ّل ْيٌر  ُكْم َخ ِل ذ
Pada ayat tersebut di atas terdapat dua hukum 
bacaan, yaitu …
a. idgham bilaghunnah dan izhar syafawi
b. idgham bighunnah dan idgham syafawi
c. izhar syafawi dan idgham bilaghunnah
d. ihfa dan izhar

14. Sebagai orang yang beriman, kita harus 
bekerja keras untuk mengubah keadaan 
menjadi lebih baik. Perintah itu tertuang 
dalam al-Quran surat …
a. ar-Ra’du ayat 10
b. ar-Ra’du ayat 11
c. ar-Rahman ayat 10
d. ar-Rahman ayat 11

15. Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 
Rabiul Awwal tahun Gajah bertepata 
dengan…
a. 20 April 571 M.
b. 21 April 580 M.
c. 21 April 571 M.
d. 21 Desember 571 M.

16. Misi Nabi diutus Allah ke dunia ini antara 
lain untuk …
a. belajar dan terus belajar
b. bersenang-senang
c. bertauhid/mengesakan Allah
d. bekerja mencari keduniawian

17. Shalat jama’ menurut bahasa berarti …
a. shalat yang disengaja

b. shalat yang dikumpulkan
c. shalat secara berjamaah
d. shalat yang didahulukan

18. Shalat zhuhur dan ashar dikerjakan di waktu 
zhuhur disebut …
a. jama’ takdim c. jama’ qashar
b. jama’ ta’khir d. jama’

19. Meringkas shalat 4 rakaat menjadi 2 rakaat 
disebut …
a. jama’ qadha c. shalat qashar
b. shalat jama’ d. jama’ qashar

20. Apabila seseorang mengerjakan shalat jama’ 
qashar maghrib dan isya, maka rakaat untuk 
masing-masing shalat tersebut adalah …
a. 2 dan 2 c. 3 dan 4
b. 3 dan 2 d. 2 dan 4

21. Nama perpustakaan pada masa Harun ar-
Rasyid adalah …
a. Baitul Hikmah c. Khizanatul Hikmah
b. Darul Hikam d. Matlabul Hikmah

22. Seseorang yang berlaku dengki, amalnya 
akan habis karena dengki bisa memakan 
kebaikan sebagaimana api …
a. yang menjilat
b. memakan kayu bakar
c. dan asap
d. yang bergolak

23. Firman Allah dalam Q. S. al-Hujurat ayat 11 
dijelaskan bahwa menggunjing kejelekan 
saudaranya, bagaikan …
a. makan keburukan saudaranya
b. makan daging busuk
c. makan daging saudaranya yang telah mati
d. membunuh saudaranya sendiri

24. Seseorang yang bila bertemu A berkata 
bahwa B menjelek-jelekkan A, sebaliknya 
jika bertemu B berkata bahwa A menjelek-
jelekkan B, perbuatan ini disebut …
a. ghibah c. ananiyah
b. namimah d. fitnah

25. Salah satu cara untuk menghindari ghibah 
dan fitnah adalah …
a. pendiam
b. tidak peduli urusan orang lain
c. menghentikan pergaulan dengan orang 

lain
d. menjaga lidah dari kata-kata yang yang 

menyakitkan orang lain.

26. Kitab Asy-Syifa ditulis oleh …..
a. Abu Ala Hasan bin al- Haitami
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b. Abu Mansur al-Falaki
c. Abu Ali al-Husain bin Sina (Ibnu Sina)
d. Abu Abdullah bin Hayyan

27. Shalat Sunah yang mengikuti sholat fardhu 
dilakukan sebelum/sesudah shalat fardhu 
disebut shalat….
a. Lail c. Dhuha 
b. Istikharah d. Rawatib

28. Berikut ini adalah shalat Rawatib yang 
muakkad, kecuali…..
a. dua rakaat sesudah Maghrib
b. dua rakaat sebelum Subuh
c. dua rakaat sebelum Asar
d. dua rakaat sesudah Isya

29. Berikut ini termasuk shalat sunah rawatib 
ghairi muakkad, kecuali…..
a. dua rakaat sebelum Asar
b. dua rakaat sebelum Magrib
c. dua rakaat sebelum Isya
d. dua rakaat sesudah Isya

30. Waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat 
rawatib adalah…
a. dua rakaat setelah Isya
b. dua rakaat setelah Subuh
c. dua rakaat setelah Dzuhur
d. dua rakaat setelah Maghrib

31. Orang yang baru saja masuk islam dan 
imannya belum kuat, maka ia berhak 
menerima zakat, orang tersebut 
tergolong……
a. gharimin
b. muallafati quluubuhun
c. mukallaf
d. Ibnu Sabil

32. al- Qanun fit-Tibb adalah karya Ibnu Sina di 
bidang…..
a. filsafat c. kimia
b. perbintangan d. kedokteran

33. Kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan 
pada masa Abbasiyah adalah …
a. Baghdad c. Cordova
b. Mesir d. Tunisia

34. Orang yang bepergian dalam rangka 
menuntut ilmu, kemudian ia kehabisan bekal 
di jalan, maka ia berhak menerima zakat. 
Orang ini tergolong dalam …
a. gharimin c. jihad fisabilillah
b. ibnu sabil d. mukallaf

35. Seseorang memiliki mas seberat 100 gram, 
bila harga jual Rp 100.000,- per gram, maka 
ia wajib dikeluarkan zakatnya sebesar …
a. Rp 100.000,- c. Rp 250.000,-
b. Rp 150.000,- d. Rp 275.000,-

36. Seorang petani setelah panen menghasilkan 
gabah sebanyak 9 kwintal. Salah diairi 
dengan air irigasi, maka wajib dikeluarkan 
zakatnya …
a. 45 kg c. 60 kg
b. 50 kg d. 75 kg

37. ّد َل َل ِه ا  َلى الل ِإ َغُض الّرَجاِل  ْب َا  
ْلَخِصُم ا
Artinya : Orang yang paling dibenci Allah 
adalah orang yang menaruh …
a. Dendam kesumat c. ghibah
b. Iri dengki d. su’udzan

38. ّدْرِك ا ِفى ال ْيَن  ْلُمنِفِق ِإّن ا  
ُهْم َل َد َتِج َلْن  َو ِر  ّنا َلْسَفِل ِمِن ال  ْ
ْيًرا َنِص
Ayat di atas berisi larangan tentang …
a. dendam c. bohong
b. khianat d. nifaq/munafik

39. Laut adalah suci airnya dan halal bangkainya 
(H. R. Bukhari-Muslim). Hadits ini 
menunjukkan …
a. perintah untuk memakan segala ikan, 

meminum air laut, serta memakan 
bangkai laut

b. Seluruh ikan laut itu dihalalkan bagi kita 
dan airnya pun halal untuk diminum, 
bahkan bangkai ikannya pun halal untuk 
dimakan sepanjang tidak membahayakan

c. segala isi laut itu dihalalkan bagi manusia 
meskipun membahayakan bagi tubuh

d. ummat Islam dianjurkan untuk 
membiasakan diri memakan binatang 
laut, meminum air laut, dan segala 
bangkai ikan di laut

40. Di bawah ini merupakan jenis binatang yang 
halal dimakan, sepanjang tidak 
membahayakan kesehatan, kecuali …
a. binatang yang hidup di laut
b. ikan air tawar
c. celeng dan binatang yang menjijikkan
d. belalang

41. Penterjemahan buku-buku ke dalam bahasa 
Arab, mencapai puncaknya pada masa 
pemerintahan …
a. Ja’far al-Mansur c. al-Makmun
b. Harun ar-Rasyid d. al-Amin
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42. Ilmuwan muslim yang berjasa menentukan 
arah kiblat adalah …
a. al-Bairuni c. ar-Razi
b. al-Battani d. al-Farabi

43. Sumber-sumber makanan yang biasa kita 
konsumsi berasal dari …
a. binatang, tumbuhan, dan makanan olahan
b. darat, laut, dan udara
c. ikan, tumbuhan, dan daging
d. sayur-sayuran,, lauk pauk, dan susu

44. ِه ْي ِف َتِمُس  ْل َي ْيًقا  ِر َط َلَك   َمْن َس
َلى ِإ ْيًقا  ِر َط ِبه  ِه  ّهَل الل ْلًما َس  ِع
ِة ّن ْلَج (H. R. Turmuddzi) ا
Artinya …
a. Dengan mencari ilmu akan mendapat 

kebahagiaan dunia-akhirat.
b. Dengan mencari ilmu maka akan selalu di 

sisi Allah.
c. Barang siapa yang menempuh jalan untuk 

mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkan dengannya jalan ke surga.

d. Barang siapa ingin memperoleh 
kebahagiaan dunia-akhirat maka wajib 
mencari ilmu.

45. Allah akan mengangkat derajat orang yang 
beriman dan berilmu. Hal ini terdapat dalam 
Quran surat …
a. Ali Imran ayat 2
b. al-Maidah ayat 3
c. al-Mujadalah ayat 11
d. al-Hujurat ayat 13

46. Islam berkembang sampai ke India dan 
Indonesia ketika pemerintahan dipegang 
oleh…
a. Bani Umayyah
b. Khulafaur-Rasyidin
c. Bani Abbasiyah
d. Para Ulama

47. Penyebab Islam mudah diterima oleh bangsa 
Indonesia antara lain …
a. menjanjikan masuk surga
b. lebih tinggi dari yang lain
c. sama dengan adat-istiadat Indonesia
d. Islam tidak mengenal kasta

48. Pembawa ajaran Islam ke Nusantara adalah 
pedagang …
a. Gujarat, Persia, Mesir
b. Persia dan Mesir
c. Gujarat dan Arab
d. Gujarat, Arab, dan Persia

49. Ilmu akan hilang dengan wafatnya …
a. pemimpin
b. Ulama
c. Rasul
d. Nabi Muhammad S A W

50. Orang yang paling pedih siksanya pada hari 
kiamat adalah …
a. orang alim yang mengamalkan ilmunya
b. orang alim yang tidak mengamalkan 

ilmunya
c. orang yang durhaka kepada kedua orang 

tuanya
d. orang yang mengambil harta orang lain

51. Di akhir zaman ini yang paling berjasa 
mewariskan ilmu yaitu …
a. Ibnu Sina
b. al-Ghazali
c. Nabi Muhammad S A W
d. Nabi Isa A. S.

52. Di bawah ini termasuk nikmat Allah dalam 
Q. S. al-Insyirah, kecuali …
a. selalu menjaga kebersihan
b. terhindar dari rasa cemas
c. rizki melimpah
d. terhindar dari kebingungan

53. Dan Kami Allah menghilangkan darimu 
bebanmu, adalah pengertian dari ayat …

a. ْهَرَك  َظ ْنَقَض  َا ْي  ِذ ّل َا
b. ْنَصُب  َفا ْغَت  َفَر َذا  ِإ َف
c. ْكَرْك  ِذ َلَك  َنا  ْع َف َوَر
d. ْكَرَك  َذ َلَك  َنا ْع َوَض َو

54. Maksud lafadz di samping adalah …
a. kebersihan setengah dari iman
b. kebersihan adalah setengah dari iman
c. agama Islam itu bersih/suci
d. kebersihan itu inti dari ajaran Islam

55. ُكْم ِت َوَساَخا ْوا  ّظُف َن َت َف
Maksud lafadz di samping adalah … 
a. maka jagalah kebersihan rumahmu
b. maka bersihkanlah halaman dan 

pekarangan rumahmu
c. Allah itu mencintai orang-orang yang 

bersih
d. Allah itu indah dan mencintai keindahan
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56. Yaumul Hisab artinya …
a. hari kebangkitan c. hari perhitungan
b. hari pengumpulan d. hari kiamat

57. Masa dibangkitkannya manusia dari alam 
kubur setelah hari kiamat disebut …
a. yaumul-ba’ats c. yaumul-mizan
b. yaumul-mahsyar d. yaumul-akhirat

58. ْوَن ُد ِل َها خ ْي ِف ُهْم    
Ayat tersebut artinya …
a. mereka kekal di dalamnya
b. mereka sementara di dalamnya
c. mengalir sungai di bawahnya
d. malaikat bertanya di dalamnya

59. Air liur anjing termasuk golongan najis …
a. mukhaffafah c. mutawasithah
b. hukmiyah d. mughalladhah

60. Keputusan atau ketetapan suatu rencana dari 
Allah untuk dilaksanakan disebut …
a. takdir c. qadar
b. qadha d. ajal

61. Manusia ditulis dengan empat kalimatnya 
(ajal, rezeki, pekerjaan, kesenangan atau 
kebahagiaan) ketika ia masih dalam 
kandungan ibunya, yaitu pada usia …
a. 40 hari c. 100 hari
b. 80 hari d. 120 hari

62. ّتى ٍم َح ْو ِبَق ّيُر َما  َغ ُي َل  ِإّن اللَه   
ِهْم ْنُفِس َأ ِب ّيُر َما َغ ُي
Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk …
a. tawakkal c. berdoa
b. bersabar d. berusaha

63. Yang dimaksud dengan azali adalah …
a. tidak bisa diubah
b. permulaan
c. hak prerogative Allah
d. sejak sebelum dunia diciptakan

64. Menjaga kebersihan lingkungan hukumnya…
a. sunah muakkad c. wajib a’in
b. wajib kifayah d. sunnah

65. Fir’aunisme (faham seperti Fir’aun) biasanya 
dimiliki oleh orang yang guncang imannya 
atau orang yang …
a. fasiq
b. hasad
c. riya
d. sama sekali tidak mempunyai iman

66. Manusia tidak ada yang tahu tentang takdir, 
akan tetapi takdir dapat diketahui … terjadi.
a. sebelum c. prakiraan
b. sesudah d. kemungkinan

67. Contoh takdir yang bersifat mubram adalah…
a. sehat dan sakit c. hidup dan mati
b. bodoh dan pandai d. kaya dan miskin

68. Ayat 38 surat Yasin mengandung pengertian 
bahwa …
a. manusia wajib berusaha
b. ummat Islam supaya bertawakkal
c. dan matahari berjalan di tempat 

peredarannya diatur dengan takdir Allah
d. hanya makhluk hidup saja yang dikenai 

takdir Allah

69. Berikut ini adalah shalat sunat yang 
dianjurkan dikerjakan secara berjamaah, 
kecuali …
a. istisqa c. idul fitri
b. khusuf d. tahiyyatul masjid

70. Seorang yang ditakdirkan menjadi orang 
bodoh, ia dapat mengubah takdir tersebut 
dengan …
a. berdoa kepada Allah
b. belajar dengan giat
c. sabar dan tawakkal
d. a, b, dan c benar

71. Bangunan masjid di bawah ini termasuk 
masjid kuno, kecuali …
a. Masjid Banten
b. Masjid Istiqlal Jakarta
c. Masjid Demak
d. Masjid Kudus

72. Berikut ini adalah Wali Songo yang 
berdakwah di Jawa Timur, kecuali …
a. Sunan Giri c. Malik Ibrahim
b. Sunan Ampel d. Sunan Kalijaga

73. Fungsi utama ziarah kubur adalah …
a. mengunjungi orang mati
b. mengingatkan kepada kematian
c. minta doa restu bagi yang mati
d. mendoakan dan ingat pada kematian

74. Waktu yang paling baik untuk melaksanakan 
shalat tahajjud adalah …
a. sesudah shalat isya
b. sesudah tidur
c. sesudah subuh
d. sepertiga malam yang terakhir
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75. Shalat sunah yang tidak boleh dikerjakan di 
luar bulan suci Ramadhan adalah …
a. shalat witir c. shalat tarawih
b. shalat dhuha d. shalat istikharah

76. Perhatikan beberapa contoh kalimat berikut 
ini!

Kalimat  yang  mengandung  hukum  "Al" 
syamsiyah ditunjukkan oleh nomor …
a. 1 dan 2 c. 3 dan 4
b. 1 dan 3 d. 2 dan 4

77. Perhatikan  beberapa  contoh  potongan  ayat 
berikut ini!

Contoh ikhfa  safawi,  ditunjukkan  pada 
nomor….
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

78. Perhatikan QS al-Ikhlas berikut ini!

Ayat yang digaris bawahi mengandung 
makna bahwa allah mempunyai sifat .... 
a. qiyamuhu binafsihi
b. qudrat
c. iradat
d. wahdaniyah 

79. Perhatikan hukum bacaan ra di bawah ini!

Dari beberapa contoh di atas, yang termasuk 
ke  dalam  hukum  bacaan  ra  tarqiq 
ditunjukkan pada nomor ....
a. 1 c. 3

b. 2 d. 4

80. Perhatikan ayat-ayat  Al-Quran di bawah ini 
dengan cermat!

Ayat  yang  mengandung  hukum  bacaan 
qalqalah kubra adalah nomor ….
a. 1 dan 2 c. 1 dan 3
b. 2 dan 3 d. 2 dan 4

81. Perhatikan ayat ke-4 dari QS at-Tiin berikut!

Kandungan makna yang paling tepat dalam 
ayat tersebut adalah “bahwa Allah SWT…. “.
a. memberikan akal dalam bentuk yang 

sempurna.
b. menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya 
c. akan melemparkan manusia yang tidak 

mau bersyukur.
d. menyempurnakan manusia dalam bentuk 

yang indah-indahnya

82. Perhatikan bacaan di bawah ini!

Arti QS Al-Insyirah ayat 8 di atas adalah ....
a. maka  apabila  kamu  telah  selesai  (dari 

sesuatu  urusan),  kerjakanlah  dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain

b. setelah  selesai  suatu  usaha,  maka 
hendaknya  hadapi  urusan  yang  lainnya 
dan tetap tawakal kepada Allah

c. manusia  diberi  kewajiban  untuk 
senantisa  tawakal  yaitu  menyerahkan 
segala urusan kepada Allah

d. Allah  akan  memberi  jalan  kemudahan 
kepada manusia yang mau berusaha dan 
berdo'a.

83. Ketika  istirahat  Mukmin  sarapan  di  kantin 
sekolah  yang  suasannya  ramai,  ia 
mengambil  3  potong kue. Sebenarnya bisa 
saja dia berbohong hanya makan 2 potong 
kue  karena  pemilik  kantin  dan  pengunjung 
lainnya  tidak  mengetahuinya.  Namun  ia 
sadar bahwa Allah selalu mengawasi semua 
perbuatan manusia, karena Allah bersifat … .
a. kalam c. bashar 
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b. sama' d. wujud 
84. Senantiasa memberi bantuan kepada orang 

yang  membutuhkan  tanpa  membedakan 
suku,  ras  dan  agama   termasuk cerminan 
sikap asmaul husna ….
a. Al-Wahhab c. Ar-Rahman
b. Al-Ghafir d. Al-'Aziz

85. Hujan  merupakan  berkah  bagi  umat 
manusia,  kadang  kejadiannya  tak  dapat 
diduga.  Kejadian  tersebut  telah  diatur  oleh 
Allah melalui tugas dan fungsi malaikat-Nya. 
Malaikat  yang  berperan  dalam  kejadian 
tersebut adalah….
a. malaikat Rakib c. malaikat Jibril
b. malaikat Ridwan d. malaikat Mikail

86. Beriman  kepada  kitab  tidak  sekedar 
diucapkan, melainkan harus tercermin dalam 
kehidupan  sehari-hari.  Perilaku  Sikap  yang 
menggambarkan  iman  kepada  kitab-kitab 
Allah antara lain….
a. mengamalkan isi kitab Allah
b. meyakini semua isi kitab Allah
c. meyakini  bahwa kitab para nabi berasal 

dari Allah
d. membanding-bandingkan isi kitab Allah

87. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
1) membaca al-Quran secara rutin
2) mengikuti MTQ untuk menjadi juara
3) menterjemahkan  dan  menafsirkan  ayat 

al-Quran
4) memperindah  tulisan  kaligrafi  al-Quran 

agar laku dijual
Dari pernyataan-pernyataan di atas, perilaku 
yang dikategorikan cerminan kecintaan pada 
al-Quran terdapat pada nomor ....
a. 1 dan 2 c. 2 dan 4
b. 1 dan 3 d. 3 dan 4

88. Perhatikan   nama-nama  nabi  dan  rasul 
berikut ini!
1) Nabi Muhamad SAW
2) Nabi Musa As
3) Nabi Yusuf As
4) Nabi Isa As
5) Nabi Ismail As
Nama  nabi  yang  termasuk  ulul  azmi 
adalah….
a. 1 - 2 - 4 c. 1 - 3 - 5
b. 2 - 4 – 5 d. 2 - 4 - 3

89. Kaum  Quraisy  menghendaki  agar  Nabi 
Muhammad  SAW  berhenti  dakwah,  salah 
satunya  dengan  ditawari   harta,  tahta  dan 
wanita. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, 
"Seandainya  bulan  diletakkan  di  tangan 
kiriku dan matahari  diletakkan pada tangan 
kananku,  maka  aku  tidak  akan  berhenti  
menyeru  kepada  jalan  Allah”.  Sikap 
Rasulullah  seperti  ini  memberi  gambaran 
sifat ….

a. tabligh c. sidik
b. amanah d. fatonah

90. Perhatikan hal-hal berikut ini!
1) Munculnya Dajjal
2) Kematian seseorang
3) Bencana alam
4) Matahari terbit dari sebelah barat
Tanda-tanda  kiamat  kubra  ditunjukkan 
nomor….
a. 1 dan 3 c. 2 dan 4
b. 1 dan 4 d. 2 dan 3

91. Meskipun sempat mendapat perawatan yang 
memadai,  akhirnya  Bapak  Abdurrahman 
Wahid,  mantan presiden Indonesia  ke-3 itu 
pun  menghadap  Ilahi,  bangsa  Indonesia 
merasa  kehilangan  sosok   negarawan 
kharismatik  itu.  Peristiwa  ini  membuktikan, 
bahwa kematian merupakan contoh … .
a. takdir muallaq c. takdir mubrom
b. qadha d. qadar

92. Dengan berbekal kesarjanaan jurusan teknik 
sipil,  Rusli  melamar  pekerjaan.  Tetapi  tidak 
satupun perusahaan menerimanya. Akhirnya 
dia  membuka usaha  kerajinan dari  barang-
barang bekas.  Usahanya berkembang pesat 
bahkan sampai dieksport, dan kini ia menjadi 
pengusaha kaya.

Ilustrasi  di atas memberi gambaran kepada 
kita bahwa....
a. Manusia  harus  optimis  dengan  cita-

citanya, berhasil atau tidak Allah-lah yang 
menentukan

b. Manusia  hanya  dapat  menentukan 
nasibnya  sendiri  namun  tidak  dapat 
menentukan nasib orang lain untuk orang 
lain

c. Manusia tidak mampu menentukan jalan 
hidupnya termasuk orang lain, setelah itu 
baru Allah menentukan segalanya

d. Manusia tidak tahu jalan hidupnya, hanya 
berkewajiban  berusaha  dan  Allah-lah 
yang menentukan segalanya 

93. Amir  siswa  teladan di  sekolah, merupakan 
putra  tunggal pemilik  hotel  terkenal  di 
kotanya. Ia sangat hormat kepada guru dan 
orang  tuanya,  serta rendah  hati  kepada 
orang lain.  Hal itu membuktikan bahwa Amir 
memiliki sikap ….
a. qanaah c. tasamuh
b. tawadhu d. zuhud 

94. Perilaku  yang  menunjukkan  sikap  sabar 
dalam menghadapi musibah adalah…
a. acuh  tak  acuh  terhadap  musibah  yang 

dialami
b. minta bantuan orang pintar  
c. menerima  dengan  lapang  dada  dan 

ikhlas
d. melakukan kegiatan yang menyenangkan 
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95. Ketika  di  lingkungan  tempat  tinggal  Kamil 
diselenggarakan konser  musik  grup  band 
favoritnya,  ia memilih mengikuti  pengajian. 
Sikap Kamil dikategorikan pada perilaku....
a. zuhud c. taat 
b. tawakal d. tawadu'

96. Perhatikan hal-hal berikut ini! 
1) Berusaha  agar  hasil  ujian  selalu 

meningkat
2) Bersikap  lemah  lembut  kepada  teman-

temannya
3) Tetap  berusaha  untuk  bersekolah 

sekalipun kekurangan biaya
4) Selalu melaksankan shalat dulu sebelum 

bermain bola
5) Amin  tetap  pergi  ke  sekolah  meskipun 

rumahnya kebanjiran
6) Mengerjakan semua soal pada saat ujian

Perilaku  ulet  dalam  pernyataan  di  atas 
ditunjukkan pada nomor ....
a. 1, 2 dan 3 c. 1, 3 dan 5 
b. 2, 4 dan 5 d. 2, 4 dan 6 

97. Politik divide  at  impera dilakukan  Belanda 
untuk  menjajah  Indonesia  dengan  cara 
memecah  belah  dan  menguasai  Indonesia. 
Politik tersebut sama artinya dengan sikap….
a. ghadab c. ananiyah
b. namimah d. ghibah

98. Amir  menghadiri  acara  pernikahan  dengan 
perjamuan  ala  standing  party.  Sebagai 
seorang  muslim  yang  istiqamah,  Amir 
sebaiknya….
a. makan  dan  minum  dengan  berdiri 

sebagaimana tamu yang lainnya
b. tidak  perlu  makan  karena  tidak  ada 

tempat duduk
c. tidak makan karena tidak suka syukuran 

pernikahan ala standing party
d. berusaha  mencari  tempat  yang  bisa 

dipakai untuk duduk lalu makan/minum

99. Ahmad  adalah  anak  seorang  buruh 
bangunan.  Setiap  hari  ia  pergi  ke  sekolah 
dengan  berjalan  kaki,  padahal  jarak  dari 
rumahnya ke sekolah cukup jauh. Sepulang 
sekolah  ia  pun  harus  membantu  ibunya 
mengantarkan  hasil  cucian  dan  setrikaan 
kepada  para  pelanggan.  Semua  itu  ia 
lakukan tanpa keluh kesah. 
Perilaku  yang  ditampilkan  Ahmad 
dikategorikan pada sikap ....
a. tasamuh c. tawadlu
b. qanaah d. zuhud

100. Sekelompok  siswa  sedang  mengerjakan 
tugas  pada  hari  Minggu.  Mereka 
mempersilahkan  anggota  kelompoknya 
yang  beragama  Kristen  untuk  datang 
setelah mengikuti kebaktian di gereja.
Dari  ilustrasi  tersebut  dapat  disimpulkan 
bahwa  sekelompok  siswa  itu  telah 
menerapkan perilaku terpuji ... .
a. tasamuh c. sabar
b. tawadlu d. tawakal

101. Tawuran  antar  pelajar  marak  terjadi, 
bahkan  sampai  ada  yang  meninggal, 
semua  ini  berawal  dari  rasa  dendam.  Di 
bawah ini yang tidak termasuk akibat buruk 
dari prilaku dendam adalah  ….
a.menimbulkan perpecahan
b.menghilangkan nyawa orang lain
c. menumbuhkan persaudaraan
d.menimbulkan permusuhan

102. Perhatikan bagan berikut!
1 2 3 4

- Selalu 
rendah 
hati

- Berusah
a 
menerim
a 
kebenar
an

- Menghar
-gai 
orang 
lain

- Menerim
a 
perbeda
an

- Meyakini 
bahwa 
Allah 
mencipt
a-kan 
manusia 
dengan 
segala 
perbeda
an

- Menghar
-gai 
orang 
yang 
tidak 
seagama

- Berusah
a 
meneri-
ma apa 
adanya

- Tidak 
pernah 
menge-
luh atas 
pember
i-an 
Allah

- Selalu 
bersyu-
kur atas 
segala 
karunia-
Nya

- Selalu 
mendekat
-kan diri 
kepada 
Allah

- Memilih 
dalam 
pergaula
n

- Menghind
ari teman 
yang 
suka 
maksiat

Diantara cara-cara menghindari perilaku 
takabur, ditunjukan oleh kolom… .
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

103. Setelah  melepas  sepatu  bolanya,  secara 
tidak  sengaja  kaki  Rahman  menginjak 
kotoran ayam di belakang rumahnya.  Cara 
membersihkannya adalah ….
a. mencuci bagian kaki yang terkena najis 

sebanyak tujuh kali
b. cukup memercikkan air  di  bagian kaki 

yang terkena najis
c. mencuci kaki  dengan  air  sambil 

digosok-gosok dengan tanah
d. mencuci dengan  air  bagian kaki yang 

terkena najis sampai bersih
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104. Perhatikan keadaan berikut ! 
1) menstruasi
2) buang air besar
3) junub
4) nifas
5) buang angin 
6) buang air kecil

Penyebab mandi wajib ditunjukkan dengan 
nomor ….
a. 1, 2 dan 4 c. 1, 3 dan 4
b. 2, 3 dan 4 d. 2, 4 dan 6

105. Perhatikan kegiatan-kegiatan dalam shalat 
berikut ini !
1) Membaca doa iftitah 
2) Membaca surat al-Fatihah
3) Membaca amin sehabis membaca surat 

al-Fatihah
4) Membaca  ayat  al-Quran  sesudah 

membaca surat al-Fatihah pada rakaat 
pertama dan kedua.

5) Membaca  shalawat  atas  Nabi 
Muhammad Saw

6) Mengucapkan salam yang kedua  

Dari  kaifiat shalat tersebut, yang  termasuk 
sunah shalat terdapat pada nomor ....
a. 1, 2, 4 dan 6  c. 1, 2, 5 dan 6
b. 1, 3, 4 dan 6 d. 1, 3, 5 dan 6

106. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Membaca takbiratul ihram
2) Berniat
3) Ruku’ disertai tuma’ninah
4) Berdiri bagi yang mampu
5) Membaca surat al-Fatihah
6) I’tidal disertai tuma’ninah

Urutan rukun shalat yang benar dari 
pernyataan di atas adalah …
a. 1-2-4-5-3-6 c. 2-1-4-5-3-6
b. 2-4-1-5-6-3 d. 2-4-1-5-3-6

107. Perhatikan gambar berikut ini!
Lafadz yang 
dibaca pada 
rukun shalat di 
atas adalah ....

108. Dalam  perjalanan  menuju  tempat  MTQ, 
Hafidzah melaksanakan shalat dzuhur dan 
ashar  pada waktu zhuhur,  masing-masing 
dikerjakan  dua  rakaat.  Hafidzah 
melaksanakan  shalat  fardu  tersebut 
dengan cara ....
a. Jama'  Taqdim
b. Jama' Takhir
c. Jama' Qasar Taqdim
d. Jama' Qasar Takhir

109. Berikut  ini  yang  termasuk  hikmah  shalat 
sunat rawatib adalah ….
a. menutupi kekurangan shalat fardu 
b. meningkatkan kedisiplinan
c. meningkatkan ukhuwah islamiyah
d. mempererat jalinan silaturahmi

110. Diantara  daftar  nama-nama  shalat  sunah 
berikut ini, shalat sunah yang dilaksanakan 
secara berjama’ah adalah ....
a. Dhuha c. Istisqa
b. Istikharah d. Hajat

111. Sebagai  siswa  berprestasi,  setelah  tamat 
SMP  Syifa  mendapat  tawaran  masuk 
sekolah tanpa seleksi dari dua SMA favorit 
di  kotanya.  Syifa  merasa  bingung  karena 
kedua sekolah tersebut merupakan sekolah 
yang  bagus.  Untuk  menentukan  pilihan 
sekolahnya  sebaiknya  ia  mengerjakan 
shalat ....
a. hajat c. tasbih
b. duha d. istikharah

112. Diantara  langkah-langkah  yang  dilakukan 
oleh  Rasulullah  SAW  dalam  menjalankan 
misi dakwahnya,  beliau mengirim surat ke 
beberapa  raja  di  luar  Kota  Mekkah  yang 
berkuasa  pada  saat  itu,  seperti  Raja 
Heraklius dari Persia. Hal ini membuktikan, 
bahwa  dakwah  yang  diemban  oleh 
Rasulullah SAW adalah… .
a. diperuntukan bagi kaum bangsawan
b. ditujukan  bagi  semua  manusia  dan 

bangsa
c. hanya untuk masyarakat Arab
d. bagi kalangan tertentu

113. Pada  peristiwa  aamul  huzny atau  tahun 
kesedihan,  Abu  Thalib  dan  Siti  Khadijah 
wafat.  Tekanan  demi  tekanan  semakin 
gencar  dilakukan  kaum  kafir  Quraisy, 
namun  keadaan  ini  tidak  menuyurutkan 
semangat  beliau  dan  para  sahabatnya 
untuk  menjalankan  misi  dakwah  Islam. 
Kenyataan  ini  menunjukan,  bahwa 
Rasululullah  SAW  dan  para  sahabatnya 
memiliki sikap... .
a. berani dalam menjalankan tugas 

dakwah
b. sabar dalam menjalani cobaan
c. tawakal dalam menunggu pertolongan 

Allah
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d. selalu menghadapinya dengan 
peperangan

114. Perkembangan  ilmu  kedokteran  saat  ini 
tidak terlepas dari jasa para pendahulunya. 
Ilmuwan  muslim  pada  masa  kekhalifahan 
Abbasiyah  yang  terkenal  dengan  sebutan 
Bapak Kedokteran Dunia adalah ... .
1) Ibnu Sina c. Ibnu Rusyd
2) Ar-Razi d. Al-Khawarizmi

115. Perhatikan  beberapa  pokok Piagam 
Madinah berikut ini !
1) Semua  pihak  wajib  saling  membantu 

melawan yang menyerang Madinah
2) Orang-orang  Yahudi  dari  Bani  Auf 

dipandang  sebagai  bagian  kaum 
Mukminin

3) Orang-orang Yahudi dan kaum Muslimin 
tetap pada agamanya maing-masing

4) Kaum  Muslimin,  baik  dari  Quraisy, 
Madinah  dan  dari  kabilah  lain  yang 
bergabung  dan  berjuan  bersama-sama 
adalah satu umat.

Dari sebagian isi Piagam Madinah tersebut, 
poin  yang  mencerminkan  sikap  toleransi 
ada pada poin nomor ….
1) 1 c. 3
2) 2 d. 4

116. Kerajaan Islam yang pernah berdiri di pulau 
Sulawesi adalah… .
1) Samudra Pasai c. Demak
2) Gowa d. Banjar

117. Perhatikan  beberapa  jenis  budaya  lokal 
berikut!
1) Gerebeg Maulid
2) Pesta laut
3) tahlilan
4) Palentine day
5) Pemasangan ajimat

Di antara jenis budaya lokal tersebut, yang 
telah bercampur dengan budaya umat 
Islam ditunjukan oleh nomor… .
1) 1 – 3 c. 2 – 4 
2)  3 - 5 d. 1 – 5

118. Perhatikan ayat-ayat  Al-Quran di bawah ini 
dengan cermat!

Ayat  yang  mengandung  hukum  bacaan 
qalqalah kubra adalah nomor ….

1) 1 dan 2 c. 1 dan 3
2) 2 dan 3 d. 2 dan 4
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119. Perhatikan ayat-ayat berikut ini 

Hukum bacaan Mad Wajib Muttashil pada 
ayat tersebut ditunjukkan pada nomor … .
1) 1 c. 3
2) 2 d. 4

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

Pada bagian akhir ayat tersebut 
terdapat tanda waqaf. Fungsi 
tanda wakaf yang sesuai dengan 
tanda tersebut adalah….
1) harus berhenti
2) harus melanjutkan
3) boleh benhenti dan mengambil 

napas
4) boleh berhenti boleh melanjutkan

121. Urutan  surat  At  Tin  di  bawah  ini  belum 
benar.

Urutan yang benar ditunjukkan pada … .
1) 6 -8-1-2-3-7-5-4
2) 6-8-1-3-4-5-7-4
3) 6-8-1-7-5-3-2-4
4) 6-8-1-3-2-5-7-4
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122. Allah  SWT  berfirman  dalam  surat  At-Tiin 
ayat 4 :

Kandungan  makna  yang  paling  tepat 
dalam  ayat  tersebut  adalah  “bahwa 
Allah SWT…. “.
1) memberikan akal dalam bentuk yang 

sempurna.
2) menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya 
3) akan melemparkan manusia yang 

tidak mau bersyukur.
4) menyempurnakan manusia dalam 

bentuk yang indah-indahnya

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

Arti yang paling tepat dari ayat tersebut 
adalah … . 
1) sesungguhnya sesudah kesulitan itu 

ada kemudahan.
2) dan  sesungguhnya  kami  tinggikan 

bagimu sebutan (nama)mu.
3) sesungguhnya  kami  telah 

menghilangkan  daripadamu 
bebanmu.

4) karena  sesungguhnya  sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan,

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

Firman  Allah  SWT.  tersebut 
mencerminkan  salah  satu  dari  sifat 
wajib Allah SWT, yaitu ….
1) wujud  
2) wahdaniyah
3) qiyamuhu bi nafsihi
4) mukhalafatu lil hawaditsi

125. Ahmad  diajak  temannya  mengambil  buah 
jambu  milik  tetangganya,  namun  ia 
menolak  ajakan  tersebut.  Ia  menyatakan 
bahwa walaupun  pemilik  pohon  jambu ini 
tidak  melihat,  namun  Allah  SWT  pasti 
melihatnya.  Sikap  Ahmad  tersebut 
menunjukkan  bahwa  Ia  meyakini  dengan 
sepenuh hati Allah memiliki sifat  … .
1) Kalam c. Qidam
2) Baqa d. Bashar    

126. Keperkasaan  Allah  SWT  tidak  ada  yang 
bisa  menandingi,  hal  ini  sesuai  dengan 
sifat-sifat-Nya yaitu ….
1) Al-Wahab c. Al-Qoyyum
2) Al-Fatah d. Al-Aziz

127. 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 tugas oleh Allah SWT 
untuk  mengurusi  masalah  tersebut 
adalah…
1) Jibril c. Mikail
2) Israfil d. Izrail

128. 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 diturunkan 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 ditunjukkan pada nomor … .
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

129. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Membacanya 
2) Mengajarkannya
3) Mengoleksinya
4) Memahami isinya
5) Mengamalkan isinya
6) Menganggap  sebagai benda keramat

Pernyataan  tersebut yang 
termasuk perwujudan mencintai Al 
Qur’an, terdapat pada nomor … .
a. 1, 2, 3 dan 4 c. 1, 2, 4 dan 5
b. 1, 3, 4 dan 6 d. 1, 3, 4 dan 5
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130. Perhatikan nama-nama nabi berikut ini :
1) Isa as. 4) Musa as.
2) Nuh as. 5) Ismail as. 
3) Idris as. 6) Ibrahim as.
Nama-nama nabi tersebut yang bukan 
termasuk Ulul Azmi terdapat pada 
nomor … .
a. 1 dan 6 c. 2 dan 5
b. 3 dan 5 d. 4 dan 6

131. Ketika mendapat pertanyaan dari para 
sahabat mengenai berbagai 
permasalahan, Rasulullah Muhammad 
SAW. senantiasa menjawab setiap 
pertanyaan tersebut dengan cerdas. 
Hal ini merupakan bukti bahwa nabi 
Muhammad memiliki sifat wajib…
a. sidiq c. tabligh
b. amanah d. fathanah

132. 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

133. Meskipun sempat mendapat perawatan 
yang memadai, akhirnya Bapak 
Abdurrahman Wahid, mantan presiden 
Indonesia ke-3 itu pun menghadap Ilahi, 
bangsa Indonesia merasa kehilangan 
sosok  negarawan  kharismatik itu. 
Peristiwa ini membuktikan, bahwa 
kematian merupakan contoh takdir… .
a. muallak c. mubrom
b. muasa d. muaqot

134. Di  sekolahnya, Raisha bukan termasuk 
siswa yang paling menonjol, namun dia 
tidak mudah menyerah dalam mengejar 
ketertinggalanya pada setiap pelajaran. 
Sikap  yang  dilakukan  Raisha 
mencerminkan perilaku… .
a. kerja keras c. tekun
b. ulet d. teliti

135. Melalui kerja keras dari semua warga 
dalam memelihara kebersihan 
lingkungan dan dibantu oleh pemerintah 
setempat dalam  pelayanan kesehatan 
masyarakat, desa Sukamaju akhirnya 
bisa terbebaskan dari ancaman wabah 
demam berdarah . fenomena ini 
membuktikan, bahwa kesehatan 
merupakan contoh … .
a. takdir muallaq c. takdir mubrom
b. qadha d. qadar

136. Walaupun terbilang sebagai siswa 
terpandai di kelasnya, Fatimah tidak 
pernah mengambil jarak dalam bergaul, 
malah sering kali dia membantu teman-
teman yang butuh bimbingannya. 
Perilaku yang ditampilkan oleh Fatimah, 
menunjukan bahwa dia memiliki sikap...
a. taat c. qonaah
b. sabar d. tawadlu

137. 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.

138. 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   c. zuhud
b. qonaah d. tawakkal

139. Pada  zaman  kolonial  belanda,  untuk 
memecah  belah  bangsa  Indonesia 
dimunculkan politik devide et impera. Politik 
tersebut merupakan salah satu contoh sifap 
tercela dalam Islam, yakni....
a. Ghadab c. Ananiyah
b. Namimah d. Ghibah
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140. Perhatikan  pernyataan-pernyataan berikut 
ini ! 
1) Menyadari  bahwa  memeberkan 

keburukan  orang  lain  adalah 
perbuatan dosa 

2) Segera  mengambil  air  wudu 
untuk meredam emosi

3) Memupuk  semangat 
kebersamaan dan toleransi

4) Melakukan  introspeksi  diri 
bahwa  dirinya  juga  memiliki 
kekurangan dan keburukan. 

Pernyataan tersebut yang merupakan cara 
menghindari  ghibah,  terdapat  pada 
nomor…. 
a. 1 dan 2 c. 1 dan 3
b. 1 dan 4 d. 2 dan 4

141. Perhatikan cerita  berikut !
Firman  mendapat  undangan  untuk 
menghadiri  pesta  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,  sebaiknya yang 
dilakukan 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

142. 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.
Berdasarkan  QS.  Al-Baqoroh  (2):  168  di 
atas,  contoh  makanan  yang  halal dan 
thoyyib adalah… 
a. ikan asin, darah ular, buah-buahan
b. daging unta, bangkai belalang, ikan 

laut
c. tahu, bangkai ikan, daging babi
d. sayur-mayur, bangkai, seafood

143. Perhatikan cerita berikut :

Hasan  adalah  seorang  pedagang  kecil,  
kesehariannya  ia  hanya  memperoleh 
sedikit  keuntungan,  namun  Ia 
menerimanya  dengan  rela  dan  penuh  ke 
ikhlasan;, bahkan Ia senantiasa bersyukur 
kepada-Nya.  Sikap  Hasan  mencerminkan 
akhlak mulia, yaitu....
a. zuhud c. tawadhu
b. qanaah d. sabar

144. Sikap  yang  tepat  dalam  menerapkan 
tasamuh  di  antara  teman  yang  berbeda 
agama adalah ….
a. melaksanakan ibadah secara bersama-

sama 
b. memberi  kesempatan  beribadah 

menurut agama dan keyakinannya
c. menganjurkan  tidak  beribadah  terlebih 

dahulu, karena darurat
d. membagi tugas berdasarkan agama dan 

keyakinannya.

145. 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

5) Pernyataan  tersebut  merupakan  cara 
menghindari sikap ....  

a. ghibah c. takabur
b. ghadab d. namimah

146. Salah  satu  sifat  tercela  menurut  syariat 
Islam adalah sifat dendam. 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

147. Pernyataan  berikut  adalah  kondisi  yang 
menyebabkan seseorang mandi wajib:

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

Pernyataan yang bukan merupakan sebab 
mandi wajib terdapat pada nomor ....
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a. 1   c. 3

b. 2 d. 4
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148. Perhatikan cerita berikut !
Ketika  pulang  sekolah  Andi  melewati 
komplek  perumahan.  Tiba-tiba  seekor 
anjing mendekatinya dan menjilat  kakinya. 
Lalu ia ingat penjelasan guru agama bahwa 
air   liur  anjing  termasuk najis  yang harus 
disucikan.
Cara mensucikan najis tersebut adalah ....
a. mensucikannya  dengan  air  sabun 

sebanyak tujuh kali,
b. dicuci dengan air sebanyak tujuh kali, di 

antaranya dicampur tanah,
c. mensucikan  dengan  pasir  lalu  disiram 

dengan air sabun
d. disiram  dengan  air  yang  bersih 

sebanyak-banyaknya sampai bersih.

149. Perhatikan beberapa aktivitas shalat berikut 
ini !
1) Membaca surat Al Fatihah 
2) Membaca doa iftitah 
3) Itidal dengan tuma’ninah      
4) Membaca  kalimat  tasbih  ketika 

sujud
5) Ruku’ dengan tuma’ninah   
6) Duduk diantara dua sujud
Aktifitas  yang  termasuk  sunat  shalat, 
terdapat pada nomor ....
a. 1 dan 2 c. 2 dan 4
b. 3 dan 5 d. 3 dan 6

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

151. 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 c. 2 dan 7
b. 3 dan 6 d. 4 dan 5

152. 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. 

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

153.
153. Dalam  sebuah   acara  widyawisata, 

rombongan  SMP  YWKA  di  Bandung 
berangkat  menuju  Kota Jakarta  pada jam 
8.00 WIB, dan tiba di lokasi tepat jam 13.00 
WIB.   Mengingat  kegiatan  selama  di 
Jakarta  padat,  maka  semua  siswa  dan 
pembimbing  melaksanakan  shalat  dhuhur 
dan ashar di waktu dhuhur, masing-masing 
dua rakaat. Cara pelaksanaan shalat yang 
demikian  disebut… .
a. jama takdim
b. jama takhir
c. jama qoshor takdim
d. jama qoshor takh

154. Perhatikan pernyataan berikut :
1) Sebagai sarana untuk bersilaturahim 
2) Memupuk rasa persatuan dan kesatuan
3) Sebagai  sarana  untuk  meningkatkan 

prestasi
4) Sebagai  sarana  untuk  saling  maaf 

memaafkan
Dari  pernyataan  di  atas,  yang  bukan 
termasuk  hikmah  shalat  sunnah  iddain 
ditunjukkan  pada nomor ... .

a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

155. Amir  adalah  seorang  pelajar  kelas  IX, 
dia bingung setelah lulus nanti  apakah 
akan memilih SMA atau SMK. Bekaitan 
dengan  hal  itu,  ajaran  Islam 
mengajarkan hendaknya melaksanakan 
shalat....
a. tahajud c. tarawih
b. rawatib d. istikharah

156. Dalam menghadapi tekanan dan ancaman 
Kafir Quraisy, Rasulullah dan Sahabat-Nya 
bersikap……
a. dendam dan amarah
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b. sabar dan tawakal
c. menyusun strategi penghancuran
d. melaksanakan politik adu domba

157. Perhatikan   4  hal  pokok  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  tersebut  yang 
merupakan  pengamalan  sikap  tasamuh 
terdapat pada nomor ....
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

158. Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan 
teknologi  dewasa  ini  telah  menghasilkan 
berbagai macam keahlian, antara lain :

1)  Bedah 
jantung 

3) Astronomi

2) Komputer 4) Pesawat Ulang 
Alik

Diantara  penemuan  di  atas  yang 
merupakan  sumbangan  ilmuwan  Islam 
pada masa Abbasiyah yang bernama Abu 
Mansyur Al Falaqi adalah nomor....
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

159. Kerajaan Islam yang pernah berdiri di pulau 
Sulawesi adalah… .
a. Samudra Pasai c. Demak
b. Gowa d. Banjar

160. Salah satu  budaya  indonesia yang 
sesuai dengan ajaran Islam adalah…
a. halal bihalal c. pesta laut
b. pesta tahun baru d. Selamatan bumi
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