SOAL
1. Afifah suka berbagi sebagian uang sakunya pada teman-temannya terutama pada saat usai jam
pelajaran olah raga. Gambaran perilaku Afifah mencerminkan pengamalan nilai Asmaul
Husna ....
A. al-Fattah
B. al-Hadi
C. al-Wahab
D. al-Latif
2. Perhatikan tabel di bawah ini!
Nama Malaikat

Tugas

1. Jibril

a. pembagi rezeki

2. Malik

b. pencatatat amal baik

3. Mikail
4. Roqib

c. penjaga neraka
d. penerima wahyu

Pasangan yang tepat antara nama malaikat dan tugas pada tabel tersebut adalah … .
A. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b
B. 1-c, 2-b, 3-d, 4-a
C. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c
D. 1-a, 2-d, 3-c, 4-b
3. Perhatikan perilaku berikut!
1) Membaca al-Qur’an setiap habis salat
2) Memahami makna al-Qur’an
3) Menggunakan al-Qur’an sebagai nada sambung
4) Mengamalkan ajaran al-Qur’an
5) Memasang tulisan ayat al-Qur’an sebagai penolak bala
Perilaku mencintai al-Qur’an ditunjukkan pada nomor… .
A. 1,2 dan 3
B. 1,2 dan 4
C. 2,3 dan 4
D. 2 dan 4
4. Nabi Ibrahim a.s. berusaha mengajak umatnya untuk menyembah Allah swt Namun demikian,
umatnya tidak mau mengikuti ajakannya, bahkan kemudian membakarnya di atas api yang
menyala-nyala. Dengan ijin Allah swt Nabi Ibrahim a.s. tidak dapat dibakar. Perlakuan dan
hinaan umatnya itu tidak membuat beliau sakit hati. Beliau menerima semuanya dengan ikhlas
dan lapang dada. Kisah Nabi Ibrahim a.s. ini memberikan bukti bahwa beliau mendapatkan
gelar ulul azmi, yang artinya... .
A. ilmu ketahanan diri yang sangat hebat
B. kesabaran dan ketabahan yang luar biasa
C. kesaktian yang melebihi rasul lainnya
D. memiliki pengikut umat yang banyak
5. Kelak di hari akhir, amal manusia akan ditimbang untuk mengukur manakah yang lebih berat
antara amal baik dan amal buruknya. Bagi yang berat timbangan amal baiknya, maka ia akan
mendapat kenikmatan surga dan bagi yang lebih berat amal buruknya, balasannya adalah siksa
api neraka. Oleh karena itu hari kiamat disebut juga yaumul … .
A. jaza'
B. hisab
C. makhsyar
D. ba’as
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6. Salah satu tanda kejadian hari akhir yang dinyatakan di dalam al-Qur’an adalah: apabila langit
digulung. Ayat yang sesuai dengan pertistiwa yang dimaksud adalah ....

A.
B.
C.
D.
7. Perhatikan tabel berikut!
Peristiwa
Jenis Kiamat
1. Meninggal akibat tawuran
a. Kiamat kubra
2. Kecelakaan pesawaat
b. Kiamat sugra
3. Alam semesta hancur
4. Matahari terbit dari barat
Pasangan yang sesuai antara antara kolom di atas adalah ....
A. 1-a, 2-a, 3-b, 4-b
B. 1-b, 2-b, 3-a, 4-a
C. 1-a, 2-b, 3-a, 4-b
D. 1-b, 2-a, 3-b, 4-a
8. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Intan jarang terjangkit penyakit karena dia rajin menjaga kebersihan.
2) Anton berhasil menjadi seorang dokter karena ia belajar dengan sungguh-sungguh.
3) Sejak dilahirkan, Herman telah dalam keadaan cacat.
4) Andini meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api yang terjadi di Bintaro, Jakarta.
5) Ahmad dilahirkan berkulit hitam, padahal kedua orang tuanya berkulit putih.
6) Pak Amir menjadi pengusaha sukses karena bekerja keras dan hidup hemat.
Pernyataan yang menunjukkan takdir mubram adalah….
A. 1, 2 dan 3
B. 2, 3 dan 4
C. 3, 4 dan 5
D. 4, 5 dan 6
9. Perhatikan pernyataan berikut:
1) Aminudin tidak merasa rendah diri walaupun memiliki cacat fisik sejak lahir.
2) Siti Maryam terus rajin belajar, karena nilai ulangan harian masih rendah.
3) Abdillah seorang pilot yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat.
4) Marwan menjalankan usahanya dengan kreatif, ia ingin memperoleh hasil yang lebih
memuaskan.
Contoh takdir mu’allaq pada pernyataan tersebut terdapat pada nomor… .
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4
10. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
1) Hamidah menjalankan puasa setiap hari, ia yakin dengan begitu akan lulus ujian.
2) Zamroni mengunci rumahnya, kemudian bermohon agar Allah swt menjaga rumahnya.
3) Husein tidak bosan minum obat itu-itu saja, meskipun penyakitnya tidak kunjung sembuh.
4) Ilyas merasa tidak perlu belajar, karena ia yakin bahwa hasil ulangannya tetap buruk.
Pernyataan yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar adalah ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
11. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Ida selalu menjalankan ibadah puasa sunah pada hari Senin dan Kamis.
2) Dhika selalu mengucapkan salam terlebih dahulu ketika bertemu gurunya dengan sopan.
3) Nafida mengerjakan ibadah dan merendahkan hati di hadapan Allah swt
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4) Arif berprasangka baik kepada Allah swt dalam segala hal.
Pernyataan yang merupakan perilaku tawadu’ ditunjukkan nomor … .
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
12. Sebagai ketua OSIS, Edi berusaha sekuat tenaga agar setiap program kerja yang diagendakan
selalu terlaksana dengan hasil yang memuaskan. Tindakan Edi merupakan contoh dari perilaku
terpuji … .
A. kerja keras
B. tawadu
C. taat
D. teliti
13. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Arini ikhlas menerima musibah sakit yang menimpanya, ia berusaha maksimal disertai
berdoa agar penyakitnya segera sembuh.
2) Salwa selalu bersangka baik dengan Allah swt dengan menganggap bahwa sesuatu
ketentuan itu adalah untuk kebaikan dirinya.
3) Amin selalu mengerjakan ibadah semata-mata mengharap agar diterima Allah swt, dan
menyerahkan segala usahanya hanya kepada Allah swt
4) Deni patut dicontoh karena memiliki sifat rendah hati dan bergaya hidup sederhana.
Pernyataan yang menunjukkan perilaku tawakal adalah nomor ....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
14. Alfian anak yang rajin, sehingga disenangi teman-temannya. Eko merasa iri dengan Alfian
dan selalu memikirkan cara agar Alfian tidak disukai oleh teman-temannya. Karena
memikirkan hal itu, sampai-sampai Eko sukar tidur nyenyak.
Perilaku Eko tersebut mengakibatkan ... .
A. jiwa Eko dalam keadaan kritis
B. Eko mengalami kesulitan berpikir
C. perasaan Eko bertambah hebat
D. ketenangan hati Eko terganggu
15. Perhatikan hal berikut!
(1) Membaca do’a sebelum dan sesudah makan.
(2) Makan dengan sembarang tangan.
(3) Makan dengan tenang dan tidak terburu-buru.
(4) Meniup dahulu makanan atau minuman panas agar cepat dingin.
Adab makan dan minum terdapat pada nomor ... .
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
16. Karmin ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa di wilayahnya. Pada waktu
kampanye ia membuat kesepakatan dengan warga, jika terpilih akan membantu biaya
pendidikan warga yang kurang mampu. Namun, setelah terpilih dan beberapa tahun menjadi
Kepala Desa ia tidak mewujudkan janjinya itu. Warga akhirnya tidak lagi peduli dengan
Kepala Desa.
Akibat yang timbul dari sikap Karmin tersebut adalah … .
A. pembangunan desa menjadi terhambat
B. meningkatnya tindak kejahatan di desanya
C. memancing kerusuhan di kalangan warga
D. kepercayaan masyarakat menjadi hilang
17. Perhatikan beberapa ilustrasi berikut ini:
1) Rahmat seorang pengusaha muda yang gigih. Terkadang usahanya mengalami kerugian
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karena faktor di luar kendalinya. Namun peristiwa tersebut tidak menyebabkan ia
berburuk sangka kepada Allah swt
2) Ayah teman Anto meninggal dunia, kemudian seluruh siswa dianjurkan untuk
mengumpulkan uang seikhlasnya. Walaupun uang Anto tidak berlebih, tapi dia
menyisihkan sedikit uang sakunya untuk dikumpulkan.
3) Pak Hendra memiliki penghasilan yang pas-pasan, hasil kerjanya hanya cukup untuk
makan seadanya bagi keluarganya. Walaupun seperti itu, dia merasa cukup dan selalu
bersyukur.
4) Saat istirahat, Lila, teman sebangku Rina duduk menyendiri di kelas sementara temanteman lain pergi ke kantin untuk jajan. Ketika ditanya, Lila mengatakan bahwa uang
sakunya hanya cukup untuk naik angkutan. Maka Rina mengajak Lila untuk makan
bersamanya.
Pernyataan di atas, yang menunjukkan contoh perilaku qana’ah ditunjukkan oleh nomor ... .
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
18. Perhatikan beberapa ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan perilaku terpuji dibawah ini!
No.
Ayat al-Qur’an
1
2
3
4
Dari daftar ayat-ayat al-Qur’an tersebut, yang berkaitan dengan tasamuh ditunjukkan
nomor …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
19. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
No
Pernyataan
1 Enggan berdoa kepada Allah swt
2 Suka memamerkan kekayaan.
3 Suka memalingkan muka.
4 Suka menunjukan keahlian.
5 Enggan online di situs jejaring sosial.
Dari daftar pernyataan tersebut, yang termasuk contoh takabur ditunjukkan nomor …
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 1, 3, dan 5
D. 1, 4, dan 5
20. Cermatilah ilustrasi berikut!
Sheilla dikenal sebagai siswa yang pandai di kelasnya, namun ia tidak mau berbagi
pengetahuan dengan teman-temannya. Ia merasa tidak ada gunanya berbagi dengan orang lain
agar tetap menjadi satu-satunya siswa berprestasi. Ia suka memuji diri sendiri. Sikap tersebut
tidak disukai oleh teman-temannya sehingga ia dijauhi oleh teman-temannya.
Sikap yang seharusnya dilakukan Sheilla untuk menghindari perilaku tidak terpujinya adalah
…
A. mau berbagi ilmu dengan teman-teman agar temannya menjadi suka terhadapnya
B. memberikan contekan kepada temannya agar nilai teman di kelasnya menjadi bagus
C. bersikap tidak sombong karena kelak Sheilla akan membutuhkan bantuan dari orang lain
D. bergaul dengan teman-teman yang mempunyai pengaruh kuat di kelasnya agar dia
disegani
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21.
I
I
V
I
Lafal yang mengandung bacaan “Al” ISyamsiyah pada ayat tersebut adalah nomor … .
I

A.
B.
C.
D.

II

I
II
III
IV

22. Perhatikan tabel berikut!

Hukum Bacaan

Contoh Bacaan

1

Idgam bigunnah

a

2

Idgam bilagunnah

b

3

Ikhfa’

c

Pasangan yang tepat antara hukum dan contoh bacaan ditunjukkan pada nomor ….
A. 1 – a, 2 – b, 3 – c
B. 1 – b, 2 – c, 3 – a
C. 1 – b, 2 – a, 3 – c
D. 1 – c, 2 – a, 3 – b
23. Perhatikan potongan ayat berikut!

Hukum bacaan pada potongan ayat yang bergaris bawah adalah … .
A. harus dibaca panjang 1 alif
B. boleh dibaca panjang 1 alif
C. harus dibaca panjang 1,5 alif
D. harus dibaca panjang 3 alif
24. Perhatikan tabel berikut!
(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(6)

Dari tabel di atas, yang mengandung hukum bacaan qalqalah adalah ….
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 2, 5, dan 6
C. 2, 3, 5, dan 6
D. 2, 4, 5, dan 6
25. Perhatikan surat At-Tin ayat 5 berikut:

Lanjutan ayat tersebut adalah ....
A.
B.
C.
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D.
26. Khiroummah adalah seorang bidan pada sebuah desa. Ia tidak segan-segan mendatangi
panggilan pasien miskin yang mau melahirkan. Tidak jarang ia mendapati pasien yang tidak
mungkin mampu membayarnya sesuai dengan profesi yang ia miliki. Namun, dengan penuh
keikhlasan ia melakukan tugas dengan senang hati. Bahkan ia sangat bersyukur dapat
membantu orang yang membutuhkan bantuannya, karena ia yakin apa yang dilakukannya
termasuk amal saleh yang akan mendapat pahala dari Allah swt
Perilaku yang ditunjukkan oleh Khoiroummah sesuai dengan makna salah satu ayat dari surah
at-Tin ... .
A. kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)
B. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka
pahala yang tiada putus-putusnya
C. sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya
D. maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah
(adanya keterangan-keterangan) itu?
27. Perhatikan Q.S. Al-Insyirah ayat 2 berikut!
Lanjutan yang benar adalah ….
A.
B.
C.
D.
28. Khadijah sedang mendapatkan musibah. Kedua orang tuanya mengalami kecelakaan lalu
lintas sehingga menyebabkan keduanya opname di rumah sakit selama satu bulan. Khodijah
sekarang mengalami depresi, ia tidak tahu harus bergantung kepada siapa lagi. Namun ia
segera sadar bahwa hanya Allah swt satu-satunya tempat bergantung dan berharap.
Sikap Khadijah yang menjadikan Allah swt sebagai tempat bergantung dan bersandar sesuai
dengan makna Q.S. al-Insyirah … .
A. dan kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu
B. dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu
C. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
D. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
29. Perhatikan Hadis berikut!

Pernyataan yang sesuai dengan kandungan Hadis tersebut adalah … .
A. Fatimah rela meninggalkan kampung halaman untuk menimba ilmu di pesantren
B. Januar bersemangat ke sekolah karena merasa hal itu kewajiban sebagai seorang muslim
C. Rohim lebih suka membantu pekerjaan orang tua di ladang dari pada berangkat ke
sekolah
D. Wati selalu berangkat ke tempat kursus menjahit agar dapat terampil menjahit
30. Perhatikan tabel berikut ini!
I
II
Buang air kecil
Air liur anjing
Buang air besar
Buang angin

Darah babi
Air kencing anjing

III
Selesai haid

IV
Air kencing orang
dewasa
Kotoran manusia
Kotoran kucing

Keluar air mani
Hubungan suami
isteri
Berdasar tabel di atas, penyebab mandi wajib terdapat pada kolom ….
A. I
B. II
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C. III
D. IV
31. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
1) Membaca surah al-Fatihah
2) Ruku’ dengan tumakninah
3) Meluruskan saf salat
4) Membaca doa iftitah
5) Membaca surah-surah dalam al-Qur’an
Pernyataan yang merupakan rukun salat fardu ditunjukkan nomor… .
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
32. Perhatikan tabel berikut!
1. 2 rakaat sebelum subuh
2. 4 rakaat sebelum zuhur
3. 2 rakaat sesudah zuhur
4. 4 rakaat sebelum asar
5. 2 rakaat sesudah magrib
6. 2 rakaat sebelum isya’
Pernyataan yang termasuk salat sunah rawatib muakad ditunjukkan nomor….
A. 1, 3, dan 5
B. 2, 4, dan 6
C. 2, 3, dan 6
D. 1, 2, dan 3
33. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:
1) Dilaksanakan dengan berjemaah
2) Niat menurut waktunya
3) Dibaca dengan jahran atau nyaring
4) Dibaca dengan suara sirran atau tidak dinyaringkan
Dari pernyataan di atas yang merupakan tata cara melaksanakan salat sunah rawatib
adalah....
A. 1 dan 2
B. 3 dan 4
C. 1 dan 3
D. 2 dan 4
34. Ahyar adalah murid berprestasi di kelasnya, setiap semester selalu meraih prestasi terbaik.
Setelah berada di kelas IX dia lebih giat belajar, karena sadar persaingan semakin ketat.
Setelah ujian akhir sekolah dia mendengar pengumuman bahwa dia tetap menjadi yang
terbaik. Untuk mengungkapkan kebahagiannya maka dia langsung melakukan sujud ....
A. tilawah
B. sahwi
C. syukur
D. taubah
35. Perhatikan keutamaan puasa sunah berikut!
(1) menghapus dosa satu tahun yang telah lewat
(2) mendapat pahala seperti puasa tiga bulan
(3) mendapat pahala seperti puasa satu bulan
(4) menghapus dosa tiga tahun yang telah lewat
Data tersebut yang merupakan keutamaan puasa Asyura adalah ... .
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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36. Perhatikan gambar binatang berikut!

Informasi yang dapat dihimpun dari binatang di atas adalah:
1) Masyarakat memeliharanya
2) Jinak
3) Dagingnya bergizi
4) Rasulullah pernah memakannya
5) Dapat digunakan untuk transportasi
6) Al-Qur’an menjelaskan kehalalannya
Dalam syari’at Islam binatang di atas boleh dikonsumsi karena alasan ….
A. 1 dan 3
B. 2 dan 4
C. 3 dan 5
D. 4 dan 6
37. Perhatikan pernyataan tentang pelaksanaan penyembelihan hewan berikut ini!
1) Memotong kambing, sapi, atau kerbau.
2) Tujuannya untuk bersyukur kepada Allah swt
3) Dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran bayi.
4) Dibagikan dalam keadaan sudah matang.
5) Orang yang berhajat tidak boleh ikut memakannya.
6) Dibagikan dalam keadaan mentah.
Pernyataan tersebut yang merupakan bagian dari ketentuan akikah adalah ….
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 3, dan 4
C. 3, 4, dan 5
D. 4, 5, dan 6
38. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Waktu menyembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik.
2) Binatang yang disembelih berupa kambing, domba, sapi, atau unta.
3) Usia hewan sudah memenuhi syarat
4) Hewan yang disembelih sehat dan tanpa cacat
5) Lebih baik dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak
6) Lebih baik daging hewan dibagikan setelah dimasak
Di antara pernyataan tersebut yang termasuk ketentuan penyembelihan hewan kurban adalah:
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 3, 4, dan 6
C. 2, 3, 4, dan 5
D. 2, 3, 4, dan 6
39. Pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah matahari tergelincir jemaah sudah berada berkumpul di
Padang Arafah. Setelah melaksanakan jamak takdim salat zuhur dan ashar mereka
memperbanyak doa dan zikir. Rukun haji yang dimaksud pada wacana tersebut adalah….
A. tahalul
B. sai
C. wukuf
D. tawaf
40. Pak Ahmad adalah salah seorang jemaah haji dari Indonesia. Ketika baru sampai di Mekah,
beliau langsung melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak 7 kali putaran.
Tawaf yang dilakukan Pak Ahmad adalah tawaf ….
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A.
B.
C.
D.

ifadhoh
wada’
sunnah
qudum

41. Perhatikan pernyataan di bawah ini:
1. hidup sendiri-sendiri
2. saling tolong menolong
3. terbukanya komunikasi antar bangsa
4. persatuan umat islam
5. mengahabiskan biaya yang banyak
6. syiar islam
Dari pernyataan di atas yang termasuk hikmah umrah di tunjukkan pada nomor… .
A. 1, 2, dan 4
B. 2, 3, dan 4
C. 3, 4, dan 6
D. 4, 5, dan 6
42. Desa ini telah lama dilanda kekeringan. Pepohonan banyak yang sudah kering, mata air juga
sudah sulit ditemukan. Atas usul salah satu tokoh, warga desa kemudian melaksanakan salat
sunah berjemaah di lapangan desa. Setelah itu mereka minta ampunan dan memohon kepada
Allah SWT agar diturunkan hujan. Beberapa hari kemudian turunlah hujan di desa tersebut.
Salat sunah yang dilakukan oleh warga desa tersebut adalah salat ....
A. ‘idain
B. istikharah
C. istisqa
D. tahajud
43. Setelah lulus SMP, Fatimah berkeinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih
tinggi, akan tetapi karena berbagai pertimbangan, dia ragu untuk memilih antara melanjutkan
ke SMA atau SMK. Menurut dia kedua-duanya sama baiknya bagi masa depan setelah lulus
nanti. Dari kondisi yang dialami oleh Fatimah di atas, maka untuk minta petunjuk dari Allah,
yang seharusnya dilakukan adalah melaksanakan salat sunah ... .
A. duha
B. istikharah
C. hajat
D. tahajud
44. Nabi Muhamad SAW. sebagai pembawa ajaran Islam tidak hanya membawa masyarakat Arab
keluar dari jahiliyah, namun seluruh umat manusia di dunia dapat menuju ketauhidan,
kemanusiaan dan keluhuran akhlak. Hal itu menunjukan bahwa Rasulullah diutus sebagai ….
A. teladan dalam kebaikan
B. pendamai antar manusia
C. pembawa kesejahteraan
D. rahmat bagi alam semesta
45. Perhatikan Narasi berikut!
Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang yang ulet, hal ini dilakukan sejak beliau
masih muda sehingga ahli dalam berdagang dan mendapat keuntungan besar. Ketika
membangun Masyarakat Madinah, beliau berusaha menjadikan saudara diantara kaum
Muhajirin dan kaum Ansor.
Dari narasi tersebut , kita dapat mengambil teladan bahwa ….
A. untuk mencapai suatu diperlukan kesabaran dan keuletan
B. keberhasilan usahanya tergantung dari modal yang dimilikinya
C. untuk mencapai tujuan perlu persatuan dan kesatuan
D. dalam membangun suatu masyarakat diperlukan perdagangan
46. Perhatikan tabel bidang kajian keilmuan dan tokoh ilmuwan yang melakukan kajian untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan!
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Bidang Ilmu Pengetahuan
1
2

3
4

Bidang astronomi, matematika dan sekaligus
menciptakan ilmu al-jabar
Bidang kajian ilmu kedokteran dan menuangkan
karyanya dalam bukual – Qanun fi al – Thibb
(ensiklopedia kedokteran)
Bidang filsafat, ilmu kedokteran, ilmu hukum dan
menuangkan karyanya dalam buku bidayatul mujtahid
Bidang ilmu kimia dan berpendapat bahwa logam
seperti timah, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi
emas atau perak.

Nama Tokoh
a

Ibnu Rusyd

b

Jabir ibn Hayyan

c

al-Khawarizmi

d

Ibnu Sina

Pasangan yang tepat dari table di atas adalah ….
A. 1 - d, 2- c, 3-d , 4- a
B. 1- c, 2-d, 3-a, 4-b
C. 1-b, 2- a, 3-d, 4- c
D. 1-a, 2-d, 3-c, 4-b
47. Pada masa pemerintahan Abdul Abbas As-Safah (132-136 H / 749-754 M),beliau lebih
banyak tecurah memperkokoh sendi-sendi kerajaan dengan mengangkat dan memuliakan
kembali keluarga Nabi Muhammad SAW, dan sangat mencela langkah Umayah yang telah
dianggap merampas jabatan khalifah. Upaya yang dilakukan Abdul Abbas tersebut dapat
membantu menciptakan keamanan dan ketentraman. Dari cerita tersebut dapat diambil nilai
positif bahwa....
A. As-Safah telah berhasil mendirikan kerajaan yang maju
B. umat Islam mengedepankan perdamaian dan ketenteraman
C. sendi-sendi kerajaan dibangun melalui keluarga Nabi Muhammad
D. tidak diperbolehkan merampas jabatan khalifah dari siapapun
48. Islam masuk ke Sumatra dibawa oleh pedagang Arab, kemudian diikuti oleh pedagang Persia
dan India. Islam telah masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi.
Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa penduduk di pesisir Nusantara lebih dahulu
memeluk agama Islam daripada daerah pedalaman, karena…
A. para penguasa di pesisir telah beragama Islam
B. Penduduk pedalaman tidak tertarik ajaran Islam
C. agama Islam disebarkan lewat perdagangan
D. para muballigh Islam enggan menyebarkan agama Islam ke pedalaman
49. Perubahan orientasi Ketuhanan yang terjadi seiring penerimaan Islam oleh masyarakat
tidaklah berarti menghapus tradisi lama yang telah berakar dalam jiwa masyarakat Indonesia.
Cara lebih bijak dilakukan oleh para ulama, yaitu dengan....
A. mengganti adat istiadat dengan tradisi baru yang bernafaskan Islam
B. memperkenalkan tradisi baru yang berbasis budaya dari negara asal Islam
C. mengubah arah penyembahan kepada Allah swt
D. menyingkirkan adat tradisi masyarakat yang berasal dari ajaran Islam
50. Tari Saman adalah salah satu tarian daerah Aceh yang paling terkenal saat ini. Tarian ini
berasal dari dataran tinggi Gayo. Syair Saman menggunakan bahasa Arab dan Bahasa Aceh.
Pada masa lalu tari Saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting
dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk
merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut
adalah ... .
A. mensyukuri nikmat
B. saling mengenal
C. mengenang sejarah
D. persatuan dan kesatuan
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