
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI COBA UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL  

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

LEMBAR SOAL 

Mata Uji   : Pendidikan Agama Islam 

Satuan Pendidikan : SMP 

Hari/Tanggal  :  

Waktu   : 06.30 – 08.30 (120 menit) 

PETUNJUK UMUM 

1. Isikan identitas Anda pada Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional (LJUSBN) Pendidikan 

Agama yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B. 

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. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau tidak 

lengkap. 

7. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

8. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.  

9. Apabila ada jawaban yang dianggap salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai bersih, 

kemudian hitamkanlah kotak pada huruf jawaban lain yang Anda anggap benar.  

Contoh :  a. sebelum menjawab a  b  c    d 

        b. sesudah menjawab a  b  c  d 

        c. sesudah diperbaiki a  b  c  d 

10. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran. 

 

***** 

 

 

 

 

 



SOAL 

1. Hasan bermain sepakbola di lapangan.  Ketika itu ia melihat sebuah HP yang ada di lapangan.  Ia 

mengambil dan menyerahkannya kepada guru, karena ia yakin bahwa perbutannya akan dilihat oleh 

Allah Swt. 

Ilustrasi di atas merupakan pengamalan salah satu asmaul husna, yaitu: 

a. Al-‘Alim 

b. Al-Khabir 

c. As-Sami’ 

d. Al-Bashir 

2. Cocokkan nama malaikat dan tugas masing-masing di dalam table di bawah ini! 

Nama Malaikat Tugas Malaikat 

1. Jibril 

2. Mikail 

3. Israfil 

4. Izrail 

A. Meniup sangkakala 

B. Mencabut nyawa 

C. Membagi rezeki 

D. Menyampikan wahyu 

Jawaban yang benar adalah … 

a. 1-B 

b. 2-C 

c. 3-A 

d. 4-D 

3. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1) Membaca al-Quran setiap selesai mengerjakan salat. 

2) Menyediakan al-Quran sebagai koleksi perpustakaan pribadi. 

3) Memahami makna al-Quran 

4) Menyediakan al-Quran untuk hadiah lomba 

5) Dibacakan kepada orang yang sakit. 

6) Dibaca dengan suara yang merdu. 

Sikap yang tepat sebagai bukti kecintaan kepada al-Qran ditunjukkan oleh jawaban … 

a. 1, 4, 5 

b. 1, 3, 6 

c. 1, 2, 4 

d. 3, 5, 6 

4. Dalam perjuangan akan selalu mendapat rintangan. Demikian pula yang dialami para Rasul yang 

mendapat gelar Ulul Azmi. Karena  Mereka memiliki kegigihan dan keuletan dan sangat sabar 

dalam menghadapi cobaan bahkan pembunuhan terutama dari kaum kafir qurais hal ini  seperti yang 

dialami … 

a. Musa 

b. Isa 

c. Muhammad 

d. Ibrahim 

5. Pada saat tiupan sangkakala pertama, maka hancurlah seluruh kehidupan di dunia.  Setelah tiupan 

sangkakala kedua, maka seluruh makhluk dibaangkitkan kembali. 

Peristiwa kebangkitan ini disebut dengan istilah yaumul … 

a. Hisab 

b. Jaza’ 

c. Ba’ts 

d. Mizan 

6. Manusia yang berpaling dari agama Allah Swt, maka telah dijanjikan oleh Allah di hari qiamat akan 

menjalani kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi buta. 

Ayat yang menjelaskan hal ini adalah,…. 

 



a.    

 

b.    
 

c.    

d.  

 

7. Perhatikan tabel berikut! 

1. Mati 

2. Sakit 

3. Kecelakaan 

A. Banjir 

B. Tsunami 

C. Hancurnya alam semesta 

Dari table di atas yang merupakan contoh kiamat sughra adalah … 

a. 1 - C 

b. 2 - C 

c. 4 - B 

d. 3 - C 

8. Pernyataan berikut yang merupakan contoh takdir mubram adalah … 

a. Petani merawat kebunnya sehingga menghasilkan panen yang melimpah. 

b. Pak Agus berobat ke dokter dengan harapan sembuh dari sakitnya. 

c. Seorang siswa berjalan dengan berhari-hati, namun dilanggar mobil sampai meninggal. 

d. Farhan belajar denngan tekun sehingga lulus dengan predikat baik. 

9. Perhatikan peristiwa qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari di bawah ini ! 

1) Abrori merasa tidak perlu lagi untuk belajar, karena dia sudah menjadi juara kelas. 

2) Aulia rajin mengerjakan sholat dan puasa sunnah, karena ia yakin bahwa dengan sholat dan 

puasa cita-citanya akan tercapai. 

3) Fajri tidak pernah bosan untuk berobat ke dokter meskipun penyakitnya tidak kunjung sembuh. 

4) Amin selalu berolah raga karena ia yakin dengan berolah raga tubuhnya akan selalu sehat 

Pernyataan yang menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar adalah nomor.... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

10. Perhatikan ayat-ayat berikut! 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 



Dari ayat-ayat di atas, yang menunjukkan tentang iman kepada qadha’ dan qadar ditunjukkan oleh 

nomor  …  

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

11. Perhatikan perilaku dibawah ini ! 

1) H. Muhidin yang telah berhaji dua kali sering menyampaikan kepada warganya tetang kelebihan 

dirinya dan kelemahan orang lain dan dia menganggap seolah-olah ada orang lain yang lebih 

baik dari pada dirinya. 

2) Sebagai pemain bintang yang berperan besar bagi kemenangan tim, Evan Dimas tetap 

berpandangan bahwa keberhasilan itu bukan karena dirinya sendiri tapi berkat kerja sama semua 

anggota tim. 

3) Berkat kedisiplinan para pemain dalam mengikuti instruksi pelatih Indra Safri, akhirnya Tim 

Nasional Indonesia U-19 dapat Mengalahkan Tim Nasional Korea Selatan dengan skor 3 – 2. 

4) Kecelakaan yang menimpa pesawat Airasia, akhirnya disadari oleh keluarga korban sebagai 

ujian dari Yang Maha Kuasa. 

Sikap tawadhu’ tercermin dalam perilaku ... 

A. H. Muhidin 

B. Evan Dimas 

C. Indra Sjafri 

D. Keluarga korban Airasia 

12. Soichiro Honda, pemilik brand motor “Honda”, mengawali kerajaan bisnisnya dengan menjadi 

seorang teknisi pada sebuah bengkel. Sambil bekerja di bengkel, dia berusaha mendirikan pabrik 

spareparte. Usahanya tidak berjalan mulus. Dua kali prabriknya terbakar karena perang. Namun dia 

pantang menyerah dan mulai merintis pedirian pabrik lagi setelah perang usai. Dia akhirnya berhasil 

mengembangkan pabriknya menjadi perusahaan yang memproduksi motor ke seluruh dunia. 

Sifat yang dimiliki oleh Soichiro Honda ini adalah ... 

a. Ulet 

b. Teliti 

c. Tekun 

d. Kerja Keras 

13. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1) Pada waktu ulang tahun, Kholis diajak orang tuanya merayakan pesta ulang tahun di sebuah 

mall di kotanya. Namun dengan halus ia menolak dan meminta orang tuanya syukuran di 

rumah bersama anak panti asuhan 

2) Anggi sangat senang mendapatkan nilai 90 pada waktu ulangan harian PAI. Ia pun meminta 

hadiah kepada orang tuanya agar dibelikan handphone baru karena miliknya yang lama sudah 

ketinggalan zaman 

3) Pada waktu kenaikan kelas, Herman ditawari ibunya untuk memberi tas baru sebagai hadiah 

kenaikan kelas. Tapi Arman menolak dengan sopan dengan mengatakan bahwa tas yang 

dimilikinya masih bagus. 

4) Laila selalu berangkat ke sekolah bersama teman-temannya dengan berjalan kaki, meskipun 

dia anak seorang pengusaha sukses di kampungnya. 

Perilaku zuhud tunjukkan pada nomor ... 

A. 1, 2, 3 

B. 1, 2, 4 

C. 1, 3, 4 

D. 2, 3, 4 

 

14. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1) Setiap kali jajan di kantin, Anggara selalu menghabiskan makanannya sambil duduk di kursi 

yang tersedia di kantin 

2) Di suatu pesta ulang tahun yang menyediakan hidangan dengan model standing party, Agung 

mencari tempat duduk yang dapat digunakan untuk duduk menghabiskan makanannya 



3) Karena tergesa-gesa masuk kelas, Umi membungkus makanannya terlebih dahulu. Setelah jam 

istirahat, Umi melanjutkan menghabiskan makanannya 

4) Karena bel tanda masuk kelas sudah berbunyi, Candra menghabiskan makanan yang dibelinya 

di kantin sambil berlari menuju kelas agar tidak terlambat masuk kelas 

 

Perilaku yang sesui dengan adab dan minum adalah ... 

a. 1, 2, 3 

b. 1, 2, 4 

c. 1, 3, 4 

d. 2, 3, 4 

15. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1) Ketika berangkat sekolah Ali selalu minta tambahan uang saku kepada kakak 

terbesarnya meskipun sebelumnya telah diberi oleh ibunya 

2) Salihah terus saja berangkat ke sekolah setelah menerima jatah uang saku dari 

pamannya.   

3) Andi berangkat ke sekolah dengan sedikit cemberut karena jatah uang sakunya pas-

pasan  

4) Setelah menerima jatah uang saku dari ibu angkatnya, Zubaidah menerimanya sambil 

mengatakan bahwa temannya menerima uang saku yang lebih besar. 

Dari beberapa kasus di atas, perilaku yang mencerminkan sifat qanaah ditunjukkan oleh ... 

a. Ali 

b. Salihah 

c. Andi 

d. Zubaidah 

16. Dari  ayat-ayat di bawah ini yang mengandung pelajaran tentang tasamuh / toleransi adalah ... 

A.   

B.   

C.   

D.   

17.    Pada sebuah pertandingan sepak bola dalam rangka pertandingan persahabatan, tim A bertanding 

dengan tim B. Karena keberpihakan sang wasit, akhirnya tim B dimenangkan dengan memberi 

hadiah tendangan pinalti beberapa kali. Tim A merasa di zhalimi oleh wasit yang berpihak ke Tim 

B, sehingga ketidak adilan wasit ini berbuntut diluar lapangan. Kemudian supporter tim A merusak 

apa saja yang ada di sekitar lapangan.Pengrusakan yang dilakukan oleh Suporter Tim A diatas 

adalah dampak negatif sifat …. 

A. Ghadab  

B. Ananiah  

C. Namimah 

D. Hasad 

18. Suatu hari ballpoint Hamid tertinggal di rumah. Akhirnya Hamid meminjam ballpoint Umar, Hamid 

juga berjanji dalam satu hari akan dikembalikan. Namun setelah tiga hari, ternyata ballpoint Umar 

tidak dikembalikan oleh Hamid. Ketika diminta, ternyata ballpoint Umar hilang. Sikap Hamid ini 

akan menyebabkan…. 

A. Di hargai temannya. 

B. Hati selalu merasa was-was, gelisah tidak nyaman 

C. Selalu mendapatkan apa yang diharapkan 

D. Hilang kepercayaan dari orang lain 

 

 



19. Perhatikan tabel di bawah ini….. 

a. Iri terhadap rizki yang diberikan 

Allah kepada orang lain 

d. Jika berjanji mengingkari, jika 

dipercaya ia khianat 

b. Menyimpan rasa sakit hati dan 

berusaha membalasnya 

e. Mengagumi dan membanggakan diri 

sendiri secara berlebihan 

c. Sulit memaafkan kesalahan-

kesalahan orang lain 

f. Suka menceritakan aib seseorang 

yang pernah melakukan kesalahan 

padanya 

Dari tabel di atas yang ciri-ciri dari sikap dendam ialah…. 

A. a, d, f C. b, c, f 

B. a, e, f D. d, e, f 

 

20. Andi sering merasa lebih baik dari yang lain, posisinya sebagai ketua OSIS membuat dirinya 

merasa lebih bai kdari yang lain. Ia sering meremahkan saran dari teman-temannya, bahkan 

terkadang dia mengabaikan nasehat dari gurunya. Dalam diriAndi mulai tumbuh perasaan takabur. 

Cara terbaik untuk menghindari penyakit takabur seperti di atas ialah…… 

A. Membiasakan diri dengan berkata jujur kepada semua orang, dengan tidak 

menyembunyikan kebenaran. 

B. Menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, sehingga tidak seharusnya merendahkan orang lain 

C. Rajin belajar agar bisa meraih kesuksesan dalam belajar   di  masa depan 

D. Bersikap tertutup dan tidak mau mendengarkan saran atau nasehat orang lain 
21. Perhatikan ayat al-Qur’an berikut ini: 

      

Kalimat yang bergaris pada ayat di atas, adalah termasuk hukum bacaan........... 

a. Idghom Syamsiyah    c. Idhar  Qomariyah 

b. Idhar Syafawi     d. Idghom Bighunnah 

22. Perhatikan ayat al-Qur’an berikut ini: 

                                                                               

Ayat yang bergaris bawah tersebut, merupakan hukum bacaan .............. 

a. Idhar Syafawi     c. Ihfa’  Syafawi 

b. Idhar Halqi     d. Ihfa’ Haqiqi 

23. Perhatikan ayat al-Qur’an berikut ini: 

         

Pada kalimat yang bergaris bawah, terdapat hukum bacaan .... 

a. Mad wajib muttashil    c. Mad aridl lissukun 

b. Mad jaiz munfashil    d. Mad shilah qoshiroh 

24. Perhatikan ayat al-Qur’an berikut ini: 

1 
                 

 

2 
                

 

3 
                   

 



4 
             

 

5 
              

 

Pada tabel di atas yang terdapat hukum bacaan qolqolah sughro adalah : 

a. 1,  3, 4      c. 1, 2, 3, 4 

b. 1, 3, 4, 5     d. 1, 3, 5  

25. Perhatikan ayat al-Qur’an berikut ini: 

               

Terjemahan dari ayat di atas adalah : 

a. Dan demi negeri Mekkah yang aman ini. 

b. Bukankah Allah SWT. adalah Hakim Yang seadil-adilnya. 

c. Kemudian Kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. 

d. Sesungguhnya Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 

26. Luthfi sangat rajin beribadah shalat tepat pada waktunya, tekun berpuasa baik yang wajib maupun 

yang Sunnah, shodaqah atau infak tiap hari Jum’at. Sikap Luthfi patut kita contoh, sikap Luthfi 

seperti ini tercermin dalam al-Qur’an surat at-Tiin ayat … . 

a. َّ ِفِلينَََّّثُم هَُّأَۡسفََلََّسَٰ َردَۡدنََٰ   

b.  َّ تََِّءاَمنُواََّْوَعِملُواََّّْٱل ِذينََّإَِّل  ِلَحَٰ فَلَُهۡمَّأَۡجٌرََّغۡيُرََّمۡمنُون ََّّٱلص َٰ  

c.  بَُكَّبَۡعدَُّبََِّّفََما ينَِّيَُكذ ِ ٱلد ِ  

d.  ََُّّأَلَۡيَس ِكِمينََّبِأَۡحَكِمََّّٱّلل  ٱۡلَحَٰ  

 َوَرفَۡعنَا ..……… .27

Lanjutan QS. Al-Insyirah di atas adalah… . 

a.  َََّعنَكَِّوۡزَرك 

b.  ََّلََكَِّذۡكَرك 

c.  ََّأَنقََضََّظۡهَرك 

d.  ََّلََكََّصۡدَرك 
28. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini : 

1. Bekerja secara tuntas 

2. Seimbang antara bekerja dan istirahat 

3. Bekerja keras tanpa melupakan ibadah 

4. Mengerjakan suatu berdasarkan ilmu pengetahuan 

Pernyataan yang sesuai dengan QS. Al-Insyirah ayat 8 yang berbunyi  َََّّف ََّرب َِك ٱۡرَغبَوإِلَىَٰ  

ditunjukan pada nomor … . 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

ُمْسِلم ََُّّكل َََِّّعلَىَّفَِرْيَضة ََّّاْلِعْلمَََِّّطلَبَُّ   .29  
Berdasarkan hadits di atas, hukum setiap Muslim dalam mencari ilmu adalah … . 

a. Mubah 

b. Sunnah 

c. Wajib 

d. Sabar  



30. Tabel berikut termasuk jenis-jenis hadas!!! 

No Hadas 

1 Keputihan 

2 Nifas 

3 Buang air kecil 

4 Hubungan suami/istri 

5 Haid  

Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib ditunjukkan oleh nomor … . 

a. 1,2 dan 3 

b. 1,2 dan 4 

c. 1,4 dan 5 

d. 2,4 dan 5 

31. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Niat 

2. Membaca iftitah 

3. Berdiri bila mampu 

4. Membaca surat 

5. Rukuk 

6. Salam   

Pernyataan di atas yang termasuk rukun shalat adalah … . 

a. 1-3-5-6 

b. 1-2-4-5 

c. 2-3-4-5 

d. 3-2-1-4   

32. Perhatikan tabel shalat Sunnah rawatib berikut ini: 

No Shalat Sunnah Rawatib No Shalat Sunnah Rawatib 

1 2 rakaat sebelum subuh 4 2 rakaat sesudah dzuhur 

2 2 rakaat sebelum maghrib 5 2 rakaat sesudah maghrib 

3 2 rakaat sebelum isya’ 6 4 rakaat sebelum ashar 

Yang termasuk shalat Sunnah rawatib muakad adalah … . 

a. 1,2,3 

b. 4,5,6 

c. 2,3,6 

d. 1,4,5 

33. Dalam menghadapi ujian akhir sekolah. Ahmad belajar dengan rajin dan tidak lupa berdoa dengan 

khusyu’. Ketika dia mengambil pengumuman hasil ujian, ternyata dia memperoleh nilai terbaik. 

Untuk mengungkapkan kegembiraannya Ahmad melakukan sujud. Sujud yang dilakukan Ahmad 

disebut sujud … . 

a. Sahwi 

b. Syukur 

c. Tilawah 

d. Sunnah   

34. Diantara pernyataan berikut ini yang merupakan keutamaan dari puasa Sunnah syawwal adalah … 

. 

a. Diampuni dosanya selama 2 tahun 

b. Nilaianya sama dengan puasa sepanjang tahaun 

c. Hari dilaporkannya catatan amal manusia  

d. Diberikan awet muda 

35. Dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 11 dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 

8 asnaf. Salah satu diantaranya adalah orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan 

agama, yang disebut dengan … . 

a. Fakir 

b. Gharim 

c. Muallaf 

d. Sabilillah     



36. Perhatikan gambar di samping! 

Gambar binatang di samping adalah binatang yang haram dimakan 

dagingnya walaupun disembelih menurut syari’at Islam, sebab … . 

a. Mempunyai paruh yang besar 

b. Mempunyai kuku yang tajam 

c. Memangsa binatang unggas yang lain 

d. Mempunyai cakar yang tajam 

37. Perhatikan kasus berikut! 

1. Menyembelih sapi untuk dijadikan sesajian 

2. Menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha 

3. Membeli daging yang tidak jelas asal usul penyembelihannya 

4. Menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran anak 

5. Memotong ayam ketika memasang atap dalam pembangunan rumah 

Penyembelihan hewan yang sesuai dengan ajaran Islam terdapat pada nomor … . 

a. 1 dan 5 

b. 4 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 3 dan 5  

38.  Tidak semua hewan itu sah untuk dijadikan qurban, akan tetapi ada hewan tertentu yang 

diperbolehkan untuk dijadikan qurban. Di bawah ini adalah hewan yang diperbolehkan untuk 

dijadikan qurban yaitu … . 

a. Kuda, kambing, sapi 

b. Ayam, itik yang seharga kambing 

c. Sapi, unta, kambing 

d. Sapi, kurban, ikan 

39. Perhatikan wacana berikut! 

Tanggal 9 Dzulhijjah setelah matahari tergelincir jamaah haji sudah berada di Arafah. Setelah 

melaksanakan jama’ taqdim shalat Dzuhur dan Ashar, mereka memperbanyak do’a dan dzikir. 

Amalan jamaah haji tersebut dinamakan … . 

a. Tahalul 

b. Wuquf 

c. Tawaf 

d. Sa’I   

40.  Pada waktu mengerjakan ibadah haji sesampainya di Mekkah, Amin langsung mengerjakan tawaf 

beserta kelompoknya. Tawaf yang dikerjakan Amin dinamakan tawaf … . 

a. Qudum 

b. Ifadah 

c. Wada’ 

d. Qultum  

41. Di bawah ini merupakan hikmah dari ibadah haji dan umrah. Yang tidak termasuk hikmah ibadah 

haji dan umrah adalah … . 

a. Sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah Swt 

b. Sebagai wujud keteladanan terhadap Nabi 

c. Sebagai wujud persatuan seluruh umat Muslim di dunia 

d. Sebagai wujud bahwa manusia harus mencari rezeki dengan segala cara  

42. Macam-macam shalat Sunnah antara lain: 

1. Shalat tahajud 

2. Shalat rawatib 

3. Shalat istisqo’ 

4. Shalat tasbih 

5. Shalat idain 

6. Shalat gerhana 

Dari beberapa nama-nama shalat Sunnah di atas yang dilakukan secara berjamaah adalah … . 

 

 



a. 1,3 dan 4 

b. 2,4 dan 5 

c. 3,5 dan 6 

d. 4,5 dan 6  

43. Pak Ansori adalah seorang pedagang kecil. Akan tetapi dia merasa bersyukur kepada Allah Swt, 

karena dagangannya tiap hari habis dan laris serta penghasilannya cukup melimpah. Dia yakin 

bahwa rezeki yang didapatkan adalah dari Allah Swt. Oleh karena itu setiap pagi sebelum Pak 

Ansori berangkat bekerja dia selalu menunaikan shalat … . 

a. Tahajud 

b. Dhuha 

c. Istikharah 

d. Witir   

44. Apabila kita mengalami keraguan atas beberapa pilihan, maka sebaiknya kita mohon petunjuk 

kepada Allah Swt dengan melaksanakan shalat Sunnah, yaitu shalat … . 

a. Hajat 

b. Witir 

c. Istikhara 

d. Tasbih   

45. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

1. Menyempurnakan akhlak yang mulia 

2. Melindungi suku-suku Arab dari perpecahan 

3. Memodernisasi negeri-negeri Arab yang tandus 

4. Menjadi rahmat bagi seluruh alam 

Dari pernyataan di atas, yang menjadi misi dakwah Nabi Muhammad Saw adalah … . 

a. 2 dan 3 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 1 dan 4  

46.  Pasca peristiwa hijrah, Nabi Muhammad Saw melaksanakan pembangunan. Untuk membangun 

jiwa kemandirian para sahabat Anshar dan Muhajirin, Nabi Muhammad mempersaudarakan 

mereka. Sehingga persaudaraan itu merembet ke dalam tatanan kehidupan seluruh masyarakat 

Madinah. Para sahabat Ashar lebih banyak yang bekerja sebagai petani. Sedangkan sahabat 

Muhajirin banyak bekerja sebagai pedagang. Dengan demikian, alur perdagangan menjadi lebih 

pendek. 

Yang termasuk nilai-nilai yang dapat kita teladani pada masa sekarang ini adalah … . 

a. Kerjasama 

b. Jujur 

c. Kerja keras 

d. Tekun  

47. Salah satu raja Bani Abbasiyah yang bernama Al-Makmun adalah seorang penguasa yang sangat 

mencintai ilmu pengetahuan.  Pada masa kekuasaannya, Khilafah Bani Abbasiyah menggaji 

penerjemah-penerjemah bahasa asing yang diberikan tugas menerjemahkan karya-karya filosof  

Yunani ke dalam bahasa Arab agar mudah dipelajari oleh pelajar-pelajar muslim.  Untuk 

menampung karya-karya tersebut, ia mendirikan sebuah perpustakaan yang sangat besar dan diberi 

nama Bait al-Hikmah. 

Dari ilustrasi di atas, sikap paling tepat yang dapat diteladani dan dikembangkan pada saat ini 

adalah ... . 

a. Menghidupkan kembali khilafah Islam Abbasiyah 

b. Mendirikan gedung perpustakaan yang megah 

c. Rajin membaca buku-buku berbagai disiplin ilmu 

d. Mencari kembali buku-buku masa bani Abbasiyah 

 

 



48. Yang pertama kali memperkenalkan Islam ke penduduk Indonesia adalah para pedagang dari Arab. 

Artinya sambal berdagang para saudagar Arab tersebut juga berdakwah ke penduduk Indonesia. 

Sehingga lambat laun banyak penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas penyebaran Islam di lakukan dengan jalan … . 

a. Pendidikan 

b. Perdagangan 

c. Pengobatan 

d. Pernikahan    

49. Kerajaan Islam Mataram dibawah kepemimpinan Sultan Agung adalah salah satu kerajaan Islam 

Nusantara yang sangat gigih menolak kolonialisasi Belanda. Perlawanan yang dilakukan kerajaan 

Islam Mataram terhadap penjajah Belanda tidak pernah surut, bahkan semakin kuat dan gigih. 

Nilai yang patut diteladani dari peran kerajaan Mataram Islam pada saat ini adalah … . 

a. Hidup nyaman dengan warisan nenek moyang 

b. Berusaha menghidupkan kembali system kerajaan 

c. Senantiasa bekerja keras dalam menggapai tujuan 

d. Menggunakan warisan nenek moyang dengan seenaknya   

50.  Dalam memeriahkan tahun baru Islam. Masyarakat Islam di Pulau Jawa memiliki tradisi yang 

bernama grebeg suro. Tradisi tersebut dilakukan dengan kirab keliling kota yang diikuti oleh seluruh 

lapisan masyarakat. 

Nilai ke-Islaman yang terkandung dari tradisi grebeg suro yang dapat kita teladani pada masa 

sekarang ini adalah … . 

a. Mengenang para wali songo 

b. Mengingat para leluhur 

c. Memeriahkan tahun baru Islam 

d. Menyaingi tahun baru masehi 


