
LATIHAN SOAL USBN 

BERDASAR KISI KISI 2015/2016 

1. Perhatikan ayat berikut! 

ُْوَن َعْن عىَباَدتىهى َوَلُه َمْن ِفى السَّم   ُُْوَن ااْلبباا:  َواتى َواْْلَْرضى َوَمْن عىْنَدُه َْلَيْسَتْكِبى سى ْْ ( 19 َوَْلَيْسَت  

Ayat di atas dapat memberi penjelasan  kepada kita bahwa sifat malaikat yang 

harus  kita teladani  adalah…. 

A. Tidak sombong dan tidak mudah merasa letih 

B. Dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah 

C. Senang mencari dan mengelilingi majlis dzikir 

D. Tidak makan dan juga tidak minum 

 

2. Perhatikan table di bawah ini! 

Tabel 1 

Nama-nama Malaaikat dan Tugasnya 

No Nama Malaikat  Tugas Malaikat 

1. Jibril a. Menjaga pintu surga 

2. Isrofil b. Mencatat amal buruk 

3. Munkar Nakir c. Menyampaikan wahyu 

4. Atid d. Meniup sangka kala 

5. Ridwan e. Menanyai dalam kukur 

Pasangan yang benar dari nama Malaikat berikut tugasnya ditunjukkan pada 

nomor…. 

A. (1c),  (2d),  (3e),  (4b),  (5a) 

B. (1a),  (2b),  (3c),  (4d),  (5e) 

C. (1e),  (2d),  (3c),  (4b),  (5a) 

D. (1d),  (2c),  (3a),  (4e),  (5e) 

3.Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini! 

(1) Selalu berusaha mengamalkan isi kandungan, melaksanakan perintah dan 

menjauhi larangan-larangan yang sudah terdapat dalam Al-Quran. 

(2) Menghormati orang yang sedang membaca al-Quran dengan 

mendengarkannya, tidak berbicara yang lain-lain. 

(3) Selalu berusaha untuk khusu' dan serius ketika membaca ayat suci al-Quran 

(tidak bersenda gurau). 

(4) Meletakkan al-Quran di tempat-tempat yang baik, dan lebih tinggi dari 

buku-buku yang lain, karena al Qur’an kitab yang penuh keramat. 

 

Pernyataan di atas yang mencerminkan perilaku mencintai al- Qur’an yang benar 

adalah... . 

  A. (1) dan (2) 



  B. (1) dan (3) 

  C. (2) dan (3) 

  D. (3) dan (4) 

 

4. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini ! 

1) Aturan-aturan yang terkandung didalamnya pada umumnya hanya sesuai dengan  

masa dan tempat kitab-kitab itu diturunkan. 

2) Meyakini bahwa teks asli darikitab yang telah lalu telah hilang sama sekali dan 

bahasanya telah mati sejak beberapa abadyang silam. 

3) Rasa kesadaran diri sendiri bahwa kita sebagai umat Islam harus tahu dan  

mengerti untuk apa kitab kitab itu dirunkan ke bumi ini.  

4) Umat Islam tidak  wajib percaya akan adanya kitab Allah selain al Qur’an, 

karena isinya bertentangan dengan al-Qur’an. 

 

Dari beberapa pernyataan di atas yang bukanmerupakan contoh perilaku beriman 

kepada kitab – kitab Allah adalah... . 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

5. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

1) Suharsono selalu mendapat nilai baik ketika ulangan karena selalu 

menyontek. 

2) Ahmad mengerjakan ulangan selalu minta bantuan temannya yang dianngap 

pandai 

3) Saifudin sebagai umat nabi Muhammad SAW maka selalu melaksanakan 

perintah, dan selalu meninggalkan larangan- larangannya 

4) Mariyanto dalam segala tindak dan perilakunya selalu mencontoh tindak dan 

perilaku nabi Muhammad SAW 

 

Pernyataan yang mencerminkan sikaptaat kepada Rasul Allah adalah.... 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 3  dan 4 

D. 4 dan 1 

 

6.  Siti Khadijah tidak pernah merasa ragu untuk melepaskan barang dagangannya 

kepada Nabi untuk diperdagangkan di wilayah yang jauh dari Makkah. Hal itu 

disebabkan oleh karena Nabi selalu mampu menjaga kepercayaan yang diberikan 

Siti Khadijah kepada beliau. 



Sifat wajib bagi Rasul yang terkandung dalam ilustrasi di atas adalah .... 

A. Siddiq 

B. Amanah 

C. Tabligh 

D. Fathanah 

7.Pada hari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan diancam hukuman yang 

sangat pedih dari Allah SWT,yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. 

 

 Peristiwa yang semacam itu disebut ... . 

A. Yaumul Qiyamah 

B. Yaumul Ba’ats 

C. Yaumul Akhir 

D. Yaumul Mizan 

8. Perhatikan kejadian alam berikut ini! 

1) Banyak petani gagal panen karena kemarau panjang karena peredaran bumi 

sudah tidak teratur yang sudah  mendekati keruntuhannya 

2) Banyak  binatang aneh yang bisa berbicara  kepada manusia 

3) Banyak gunung meletus dan membawa korban yang tidak sedikit  

4) Banyak kebakaran hutan yang menghanguskan perkebunan pemerintah dan 

milik rakyat 

 

Tanda-tanda kiamat kubra antara lain adalah kejadian… . 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3   

C. 3 dan 4 

D. 2 dan 4            

 

9. Seseorang yang telah ditetapkan Allah dengan potensi kecerdasan rendah, dapat 

berubah menjadi pandai jika ia mau belajar keras dan berdoa dengan sungguh-

sungguh. Seseorang yang ditetapkan Allah dengan rezki secukupnya dapat berubah 

menjadi kaya jika ia mau bekerja keras, hemat, dan berdoa dengan sungguh-

sungguh. Kalimat di atas merupakan penjabaran dari ... . 

A. Sunnatullah 

B. Qadha’ 

C. Qadar 

D. Nasib 

 

10. 1)  Imam ingin belajar pada waktu menghadapi ulangan semester, karena Imam 

ingin mendapatkan nilai yang baik waktu ulangan nanti 

2) Zamil berusaha memperbaiki silaturrahmi dengan guru penjasorkes, untuk 

mendapatkan nilai Ujianprktik yang baik pada bulan April mendatang 



3) Amin merasa bersyukur dengan nilai yang dimilikinya kemarin, sehingga 

Amin selalu tidak perlu belajar lagi, karena nilainya sudah bagus 

4) Munif menyadari bahwa kegagalannya dalam mengikuti lomba OSN adalah 

takdir Allah, karena Munif sudah berusaha dengan belajar dan berdoa 

 

Pernyataan diatas yang mencerminkan perilaku beriman kepada Qadha’ dan Qadar 

adalah ... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 3 dan 4 

11.  Bacalah cerita berikut!   

 Pemerintah Indonesia selalu menghormati rakyat yang beragama dan berkeyakinan 

yang berbeda-beda. Hal ini terbukti dengan diliburkannya hari-hari besar 

keagamaan, seperti hari besar Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Hal ini 

tidak lain agar tercipta keharmonisan dan kedamaian antar sesama umat beragama 

di Indonesia.  

 

 Berdasarkan cerita di atas, kategori ciri-ciri toleran adalah ... . 

A. Penyantun 

B. Menyayangi 

C. Menghormati 

D. Bekerjasama 

 

12.  Perhatikan perilaku berikut ini! 

(1) Ustadz Syubki pandai membaca al-Qur’an. Di saat beliau mendapati orang 

yang belum lancar membaca al-Qur’an beliau tidak langsung memarahi dan 

menegur dengan keras tetapi tetap bertenggang rasa dan mengajari dengan 

lemah lembut dan penuh kesabaran 

(2) Fakhruddin siswa tampan. Ia memilih teman bermain yang tampan juga. 

Sebaliknya.enggan berteman dengan siswa yang tidak tampan. Oleh karena 

itu, sedikit teman yang suka padanya. 

(3)  Anisa anak yang pandai di kelasnya. Ia selalu menjadi juara satu. Ia tidak 

senang jika berteman dengan anak yang berada di bawahnya. Namun ia 

senang jika berteman dengan siswa dari kelas lain yang juga menjadi juara 

satu. Akibatnya sedikit sekali teman yang mau bergaul dengannya pula 



(4) Anas anak yang penyantun. Ia selalu menghargai dan tidak membeda-

bedakan antar sesama teman, kaya, miskin, tampan, cantik, buruk dan 

sebagainya sehingga ia disukai teman-temannya  

 

Berdasarkan contoh perilaku di atas, hikmah perilaku toleran ditunjukkan pada 

nomor ... . 

A.  (1) dan (4) 

B. (2) dan (3) 

C. (1) dan (3) 

D. (3) dan (4) 

13.Bacalah  QS. Lukman  : 14  di bawah! 

نَ َوَوصَّا بسَ  لىَدي َناٱإلى َمَلتُهأُمُّهُ بىوَ  َْ وَ َوه ۥهى نهًناَعَلى    
 

Lanjutan potongan ayat diatas adalah ... . 

A.  ُلُه ِفى َعاَميى  ۥَوفىصَ   

B. لى  ُكَُأنى ٱش  

C. لىَدي كَ َولىوَ   

D. صىري
َ
 إىَلَّ ٱمل

14. Perhatikan beberapa perilaku berikut ! 

(1) Mengerjakan tugas sekolah dengan baik 

(2) Menghormati orang tua sepanjang hidup 

(3) Mengirimkan surat ijin kalau berhalangan hadir ke sekolah 

(4) Mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah 

(5) Merawat orang tua ketika sakit 

(6) Bermain ke rumah teman setelah mendapatkan ijin dari orang tua 

(7) Semangat mendengarkan penjelasan Bapak/Ibu Guru 

(8) Masuk sekolah tepat waktu 

Dari beberapa perilaku diatas, yang merupakan perilaku taat kepada Bapak/ibu 

Guru adalah.... 

a. (1), (2), (3), (4) 

b. (1), (3), (7), (8) 

c. (2), (3), (4), (5) 

d. (1), (2), (3), (6) 



15. Perhatikan bagian dari QS Mujadalah (58) : 11 berikut ! 

 

 

 

Pada bagian ayat yang bergaris bawah terdapat bacaan mad.... 

A. thobi’i 

B. wajib muttasil 

C. jaiz munfasil 

D. ‘iwad 

16. Perhatikanarti QS. Ar Rahman (55) ayat 33 berikut ini 

"Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru 

langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan 

kekuatan" 

Makna yang terkandung dalam arti ayat tersebut di atas adalah.... 

A. Jin dan manusia diciptakaan Allah agar senantiasa taat dan patuh. 

B. Jin dan manusia tidak bisa menembus langit kecuali dengan kekuatan/ilmu 

pengetahuan. 

C. Jin diciptakan dari api sementara manusia dari tanah. 

      D. Perintah Allah untuk menghormati seseorang yang mempunyai ilmu 

pengetahuan. 

 

17. Perhatikan ayat 146 surat An Nisa' berikut ini 

نىَي  ُ اْلمُ ْؤمى ََ يُ ْؤتى اَّلَّ ْو ََ نىَي َو َّلَّى َوَأْخَلُصوا دىينَ ُهْم َّلىَّ َفُأوَلئى َك َم  اْلُمْؤمى ُْوا َواْعَتَصُموا ِبى إْل الَّذىيَن ََتبُوا َوَأْصَل
 َأْجًُا َعظىاًما َ 

Kalimat yang bergaris bawah terdapat hukum bacaan.... 

A. idgham bigunnah  

B. idgham bilagunnah 

C. ikhfa' haqiqi 

D. idhar halqi 

18. Perhatikan  pernyataan berikut!  

(1) Anis selalu berdoa sebelum berangkat ke sekolah. Dia berhati-hati selama 

perjalanan, mulai naik sampai turun dari bus. Sesampai di sekolah, Anis 

mengucap hamdalah karena telah sampai dengan selamat. 

(2) Meskipun jarakrumahdansekolahcukupjauh, Jodi tetap bersemangat  berangkat 

ke sekolah dengan berjalan kaki. Orang 

tuanyatidakmampumembelikansepedakarenahanyabekerjasebagaikulibangunan

. 



(3) Suatu hari Ikhsan bangun kesiangan. Karena itu ia berusaha mempercepat 

semua persiapan sebelum berangkat sekolah. Dia pasrah kalau seandainya 

terlambat masuk sekolah. 

(4) Bus yang dinaiki Anggi tiba-tiba macet. Beberapa teman Anggi marah, tapi 

Anggi tetap tenang menunggu bus berangkat kembali. Sampai di sekolah 

Anggi meminta maaf kepada guru atas keterlambatannya 

 

 

Perilaku yang menunjukkan sikap sabar adalah ... 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

19. Perhatikan Q.S Al-Isra ayat 27 berikut : 

 

                 

 

Mencermati QS. Al-Israa’ ayat 27 diatas mengandung hukum bacaan “al” sebanyak…. 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

20. BacalahterjemahanQ.S.Al-Furqon (25) ayat 63 berikut  ! 

 

“Adapunhamba-hambaTuhan Yang MahaPengasihituadalah orang-orang yang berjalan 

di bumidenganrendahhatidanapabila orang-orang bodohmenyapamereka (dengan 

kata-kata yangmenghina), merekamengucapkan “salam,” ( Q.S. Al-Furqan (25):63 ) 

Isi Kandungandariterjemahanayat di atas adalah mencerminkan perilaku…. 

A. Tasammuh 

B. Zuhud 

C. Tawadlu 

D. Ikhlas 

 

21. Perhatikan terjemahan QS Al-Madiah ayat 32 di bawah ini ! 

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 

maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.Dan barangsiapa 

yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 

memelihara kehidupan manusia semuanya.Dan sesungguhnya telah datang 

kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 



yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itusungguh-sungguh 

melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” 

 

Makna yang  terkandung dalam ayat di atas ialah 

A. larangan durhaka kepada orang tua, karena durhaka kepada orang tua 

merupakan salah satu dosa besar. 

B. perintah untuk memelihara kehidupan mansuia, karena memelihara 

kehidupan seseorang manusia seperti merusak kehidupan manusia semuanya 

C. larangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah merupakan 

kedholiman yang paling besar 

D. haramnya makan-makanan yang dipersembahkan untuk berhala, karena 

merupakan kesyirikan kepada Allah.  

22.Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Hati tentram karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain 

(2) Memiliki sifat simpati dan empati terhadap keberhasilan orang lain 

(3) Memiliki banyak teman, karena dipercaya oleh banyak orang 

(4) Bekerja ikhlas karena tidak terbebani dengan pekerjaan 

(5) Berpikir positif tentang hasil pekerjaan yang diperoleh 

 

Manfaat perilaku tawakkal terdapat pada nomor.... 

A. (1), (2), (3) 

B. (1), (2), (4) 

C. (1), (3), (5) 

D. (1), (4), (5) 

23. Perhatikantabel di bawahini! 

Tabel 2 

TENTANG HAL- HAL YANG MENYEBABKAN MANDI WAJIB 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

1. Junub 

2. Berak 

3. Haid 

4. Barumemelukislam 

1.Haid 

2.Junub 

3.Kencing 

4.Nifas 

1. Junub 

2. Nifas 

3. 

Bersetubuh 

4. Haid 

1.Kena air liuranjing 

2. Kenadagingbabi 

3. Haid 

4. Hubungan suamiistri 

 

Berdasarkantabel di atas yang  

menyebabkanseseorangharusmandibesarterdapatpadanomor…. 

A. ( 1 )     

B. ( 2 ) 

C. ( 3 )     

D. ( 4 ) 



24. Bacalah ilustrasi berikut ! 

       Ketika bangun dari tidurnya dan hendak melaksanakan sholat subuh, Rasyid   

       menyadari bahwa saat tidur dia mimpi basah. Ia ingin bersuci tapi tidak ada air di di  

       rumahnya.  

 

 Berdasarkan ilustrasi tersebut , sholatnya Rasyid tidak sah bila ia belum bersuci  

       terlebih dahulu dengan  cara  ... 

A. tayamum 

B. berwudlu 

C. mandi 

D. istinja’ 

25. Perhatikan ilustrasi berikut berkaitan dengan sholat berjamaah! 

Ketika sholat duhur bapak Edy menunaikannya secara berjamaah di Masjid Al-

Akbar Surabaya.Beliau melihat berbagai macam latar belakang makmum yang ada 

disana. Namun satu hal yang terjadi adalah terjalin keakraban dan saling berjabatan 

tangan satu sama lainnya setelah sholat berjamaah selesai.  

  

Berdasarkan ilustrasi diatas nilai yang terkandung adalah…  

A. mengajarkan hidup disiplin. 

B.   menjalin silaturrahim antar sesama. 

C.   menahan diri dari kemauan sendiri. 

D. menjalin persatuan dan kebersamaan. 

 

26. Perhatikan pernyataan berikut ! 

(1) Mengetahui syarat dan rukun shalat 

(2) Mengetahui jumlah shaf dalam shalat berjamaah 

(3) Mempunyai pengetahuan yang paling luas dalam komunitasnya 

(4) Paling fasih membaca al-Qur’an 

(5) Mengetahui arah kiblat 

(6) Mampu membaca surat al-Fatihah dengan benar 

 

Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam ketentuan  syarat-syarat menjadi 

imam shalat adalah …. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (3) dan (4) 

C. (1), (4) dan (5) 

D. (1), (5) dan (6) 

 

27. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Ahmad yakin şalat tharawih berjamaah itu lebih baik dari salat sendirian 

(2) Dani senang dengan salat sunat Istisqa’ berjamaah karena banyak teman 



(3) Manaf meyakini bahwa salat kusuf tidak perlu berjamaah karena terlihat orang 

lain 

(4) Rudi meyakini bahwa salat berjamaah  yang benar dapat mencegah perbuatan 

tercela 

(5) Karena besarnya pahala, Robet akan salat dhuha berjamaah setiap waktu di 

mana saja 

(6) Nanang mengerti bahwa salat sunnat Idul Fitri dapat menahan dari kemauan 

sendiri (egois) 

 

Dari pernyataan di atas, hikmah shalat sunah berjamaa’ah ditunjukkan oleh.... 

A. Ahmad, Rudi dan Nanang 

B. Nanang, Dani dan Manaf 

C. Dani Manaf dan Robet 

D. Manaf, Rudi dan Robet 

 

28. Perhatikan jenis  shalat berikut ini ! 

(1) Shalat sunnah Rawatib 

(2) Shalat sunnah Tahiyyatul Masjid 

(3) Shalat sunnah Idul Fitri 

(4) Shalat sunnah Witir 

(5) Shalat sunnah Istikhoroh 

(6) Shalat sunnah Istisqa 

 

Dari jenis salat di atas yang dilaksanakan secara munfarid adalah …. 

A. (1), (2) dan (3) 

B. (1), (2) dan (4) 

C. (1), (2) dan (5) 

D. (1), (2) dan (6) 

 

29. Amirah setelah selesai melaksanakan salat Asar langsung melaksanakan salat 

Zuhur begitu juga setelah melaksanakan salat Isya langsung melaksanakan salat 

Magrib. Atau sebaliknya Amirah, setelah selesai melaksanakan salat Zuhur 

langsung melaksanakan salat Asar begitu juga setelah melaksanakan salat Magrib 

langsung melaksanakan salat Isya. 

 

Pernyataan tersebut merupakan tata cara salat.... 

A. Qasar 

B. Jamak takhir 

C. Jamak takdim 

D. Jamak 

 

30  Perhatikan shalat-shalat fardlu berikut ini! 



(1) Shalat Dhuhur 

(2) Shalat Asar 

(3) Shalat Maghrib 

(4) Shalat Isya 

(5) Shalat Shubuh 

 

Dari macam-macam shalat di atas, shalat yang dapat dilaksanakan secara qasar 

adalah …. 

A. (1),(2) dan (3) 

B. (1),(2) dan (4) 

C. (1),(2) dan (5) 

D. (2),(3) dan (5) 

31. Perhatikan ketentuan-ketentuan shalat jum’at  berikut ini ! 

(1) Dilaksanakan di waktu Dhuhur 

(2) Dilaksanakan secara berjamaah 

(3) Diwajibkan untuk kaum laki-laki saja 

(4) Mengucapkan pujian kepada Allah SWT 

(5) Membaca shalawat atas Nabi Saw 

(6) Membaca syahadat 

 

Yang termasuk dalam rukun khotbah adalah …. 

A. (1),(2) dan (3) 

B. (2),(3) dan (4) 

C. (3),(4) dan (5) 

D. (4),(5) dan (6) 

 

32. Berikut ini yang bukantermasuk dari hikmah shalat jumat adalah …. 

A. Memuliakan hari Jumat 

B. Berkumpul untuk mencari berkah 

C. Menguatkan tali silaturrahmi 

D. Membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu 

 

33. Perhatikan  pernyataan-pernyataan tentang hikmah sujud  berikut ini ! 

(1) Mendekatkan diri kepada Allah Swt 

(2) Mendorong orang untuk lebih memahami dan menghayai  al-Qur’an yang dibaca 

(3) Dijauhkan dari godaan syetan 

(4) Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Swt 

(5) Mendorong orang untuk berani mengakui keasalahan dan meminta maaf 

 

Pernyataan di atas yang merupakan hikmah sujud tilawah adalah…. 

A. (1),(2) dan (3) 

B. (1),(2) dan (4) 



C. (1),(3) dan (4) 

D. (1),(3) dan (5) 

 

 

34.Perhatikan ilustrasi berikut! 

Pak Arman menjadi imam shalat Dhuhur. Dengan agak tergesa-gesa beliau segera 

menyelasaikan shalatnya sehingga beliau lupa tidak ber-tasyahud awal setelah 

rakaat kedua .Semua makmum tidak ada yang mengingatkannya karena belum tahu 

caranya. Setelah salam, ada anak yang menanyakan perihal terlupakannya tasyahud  

tersebut. Setelah melakukan pengecekan, akhirnya Ia  mengajak semua makmum 

untuk melakukan sujud sahwi bersama di luar shalat. 

 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, sikap pak Arman menunjukkan bahwa salah satu 

hiukmah sujud sahwi adalah…. 

A. Mendekatkan diri kepada Allah Swt  

B. Dijauhkan dari godaan syetan 

C. Mendorong berani mengakui kesalahan 

D. Akan mendapat tambahan nikmat. 

 

35. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang  

sudahbalighdan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Karena banyak sekali 

hikmah yang terkandung di dalamnya. 

 

 Di bawah ini Yang tidak termasuk dari hikmah puasa wajib adalah.... 

A. Meningkatkan iman dan takwa dan mendorong Yuni untuk rajin bersyukur 

kepada Allah SWT 

B. Murni punya rasa solidaritas terhadap sesama terutama kasih sayang terhadap 

fakir miskin 

C. Rina terpaksa bersabar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari 

D. Aminah dapat mengendalikan hawa nafsunya 

 

36.  Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

(1) Mengurangi  kegemukan  

(2) Menumbuhkan semangat diet 

(3) Mengurangi nafsu makan 

(4) Mengendalikan nafsu makan 

(5) Mendidik orang untuk lebih bersabar 

(6) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

 

Dari pernyataan di atas, hikmah melaksanakan ibadah puasa ditunjukkan pada  

nomor…. 

A. (1), (2) dan (3) 



B. (2), (3) dan (4) 

C. (3), (4) dan (5) 

D. (4), (5) dan (6) 

 

37.  Simak daftar tabel di bawah ini! 

Tabel 3 

Jenis Makanan dan Minuman 

No. Makanan No. Minuman No Dampak 

1 Daging Sapi 6 Air mineral 11 Memabukkan 

2 Daging Buaya 7 Air hujan 12 Menyehatkan 

3 Daging Anjing 8 Air sumur 13 Menyegarkan 

4 Daging Babi 9 Arak/khamer 14 Penyakit cacing pita 

5 Daging Kerbau 10 Susu segar 15 Prilaku yang buruk 

 

Dari daftar tabel di atas, pasangan yang benar ditunjukkan oleh nomor.... 

A. (1) – (10) – (12) 

B. (2) –  (8) –  (13) 

C. (3) –  (6) –  (15) 

D. (5) –  (7) –  (14) 

E.  

38. Perhatikan potongan ayat berikut ini ! 

 

(1)  

                 

(2)  

            

                              

             

(3)  

            

 

Dari potongan ayat di atas yang menunjukkan bahwa darah itu haram adalah... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 



39. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang ketentuan penyembelihan hewan berikut 

ini! 

1) Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal 

2) Menggunakan alat penyembelihan yang tajam 

3) Penyembelih adalah orang Islam, baligh dan berakal 

4) Menyembelih dari arah belakang leher 

5) Hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat 

6) Menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya 

 

Dari pernyataan-pernyataan di atas yang menunjukkan tata cara menyembelih 

hewan menurut agama Islam yang benar adalah.... 

A. 1, 2, 3, dan 5  

B. 1, 3, 5, dan 6 

C. 2, 3, 4, dan 5 

     D. 2, 4, 5, dan 6 

40. Perhatikan pernyataan berikut  ini! 

1) Membaca basmalah, sholawat dan takbir tiga kali 

2) Mendapatkan Ridho dari Allah dan mendatangkan rizki yang halal 

3) Menghadapkan hewan ke arah kiblat  

4) Menajamkan alat penyembelihan 

Pernyataan di atas yang termasuk hikmah penyembelihan hewan dengan tepat adalah… 

A. 1  

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

41. Di majlis taklim  Pak Syaiful dalam ceramahnya selalu mengingatkan kepada 

jamaahnya jika  mampu berkurban  untuk segera melaksanakannya, karena  kurban 

merupakan perintah Allah  yang hukumnya sunnah muakkad. 

 

Dari ilustrasi tersebut dapat diambil  dampak positif ( hikmah) tentang kurban 

adalah... 

A. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim As. 

B. Untuk mendekatkan diri /taqarrub kepada Allah Swt. 

C. Mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. 

D. Mendidik kita untuk peduli kepada sesama. 

 

42. Pak Ahmad melakukan penyembelihan hewan aqiqah pada hari ke 17 dari kelahiran 

anaknya.Pak Ahmad menyuruh pembantunya untuk membagikan daging tersebut 

kepada tetangganya sampai habis, karena ia beranggapan bawa keluarganya tidak 

boleh ikut menikmati daging aqiqah.Apakah yang dilakukan pak Ahmad   sudah 

sesuai dengan ajaran Islam? 



 

A. Sesuai, sebab aqiqah dalam ajaran Islam hukumnya sunnah muakad. 

B. Tidak sesuai sebab  tata cara pelaksanaanya tidak sesuai ajaran islam. 

C. Sesuai sebab tata cara pelaksanaannya sudah sesuai ajaran Islam. 

D. Sesuai sebab agama Islam itu mengajarkan kehidupan yang harmonis. 

 

43. Perhatikan tabel di bawah ini! 

Tabel 4 

Rukun Haji dan Artinya 

NO. Rukun Haji  Artinya  

1. Ihram  A. Berlari-lari dari bukit Safa ke Marwa  

2. Wukuf   B. Hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 

Dzulhijjah  

3. Tawaf  C. Mencukur sekurang-kurangnya tiga helai 

rambut 

4. Sa’i  D. Berniat melaksanakan haji 

5. Tahallul  E. Mengelilingi ka’bah sebanyak tujuh kali 

Pasangan yang benar antara rukun haji dan artinya adalah …. 

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

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

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

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

44. Perhatikan pernyataan tentang ketentuan umrah berikut: 

1) Agar jamaah lebih nyaman dalam melaksanakan rangkaian ibadah umrah, 

disunahkan memakai minyak wangi dan memotong kuku. 

2) Rukun umrah meliputi ihram serta berniat, tawaf (mengelilingi ka’bah), sai di 

antara bukit Safa dan Marwah, bercukur atau bergunting dan tertib. 

3)  Salah satu hikmah melaksanakan ibadah umrah adalah menjalin ukhuwah dan 

bertukar informasi di antara umat Islam di seluruh dunia. 

 4) Denda yang harus dikeluarkan oleh jamaah umrah yang bersetubuh sesudah 

tahalul pertama adalah menyembelih seekor kambing atau puasa tiga hari. 

5)  Jika seorang jamaah umrah bersisir dan memakai minyak rambut, maka umrah 

yang dilakukan tidak  sah, dan yang bersangkutan harus membayar dendam 

(dam). 

  

Dari pernyataan di atas, ketentuan umrah yang benar ditunjukkan pada pernyataan 

nomor… 

A. 1, 2, 3   

B. 2, 3, 4 

C. 3, 4, 5 



D. 1, 4, 5 

 

45. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut: 

1. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang membawa risalah untuk 

seluruh umat manusia sampai akhir jaman. 

2. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan keteladanan akhlak yang mulia 

dalam berhubungan dengan umat lain agama. 

3. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang 

beriman kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebaliknya ia 

mengingatkan kepada mereka yang berbuat kemusyrikan, kejahatan dan 

kemaksiatan agar menghentikannya. 

4. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa kedamaian, ketentraman, dan 

kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan nasab, 

pangkat, ras, suku, bangsa dan agama. 

 

Pernyataan berikut ini yang menunjukan misi dakwah Nabi Muhammad saw 

sebagai uswatun hasanah adalah ditunjukkan pada nomor.... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

46.  Perhatikan Tabel berikut ini! 

Tabel 5 

Peristiwa dan Lokasi 

Peristiwa Lokasi peristiwa 

1. Tempat nabi Muhammad saw menerima wahyu 

yang pertama 

a. Gua hiro’ 

3. tempat Rasulullah SAW pertama kali 

menyebarkan ajaran islam secara sembunti –

sembunyi 

b. rumah Al-Arqam Bin Abil-

Arqam al-Akhzumi 

5. tempat menempel undang undang pemboikotan c. Dinding ka’bah 

6. tempat umat Islam terkurung d. Syiib  

 

Pasangan yang tepat untuk peristiwa dan lokasi peristiwa tersebut adalah.... 

A. 1-b, 2- c, 3- a, 4-d 

B. 1-c, 2-d, 3- d, 4-c 

C. 1-a, 2-b, 3- c, 4-d 

D. 1-b, 2-d, 3-d, 4-a 

 

47. Salah satu cara Rasululloh dalam membangun masyarakat madinah di bidang   

ekonomi dan perdagangan adalah… 

A. membangun masjid 



B. membangun sistem ekonomi 

C. membangun baitul mal 

D. membangun pasar 

 

48. Sejak Rasulullah bersama para sahabat dan keluarganya menetap di Madinah, Rasul  

mulai sibuk membangun masyarakat agar dapat hidup dengan seimbang antara 

dunia akhirat .Karena itu, yang dibangun tidak hanya aspek keimanan tetapi juga 

semua aspek kehidupan seperti bidang ekonomi dan perdagangan.Yang bukan 

termasuk kegiatan wirausaha Nabi Muhammad Saw dalam membangun kota 

Madinah adalah : 

A. pendirian bank Islam 

B. perintah kepada umat Islam untuk malas bekerja 

C. pendirian perusahaan berdasar Islam 

D. pendirian pasar 

 

49. Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan muslim pada Masa Bani Abbasiyah. 

Beliau dikenal sebagai kartografer (pembuat peta) tertua. Tumbuhnya ilmu ini 

berawal dari kisah perjalanan.  Pada saat itu beliau mampu menggambar daerah 

Timur Tengah, India, Ceylon, Malaya, Indonesia, Cina, Korea, Afrika dan Eropa.  

Dari narasi di atas, keahlian Al-Khawarizmi di bidang ilmu… 

A. Matematika 

B. Kimia 

C. Sejarah 

D. Geografi 

 

50. Di Sulawesi dan Maluku kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk 

agama Islam terlebih dahulu. Di pulau sumatera dan Jawa kepentingan politik 

kerajaan Islam berpengaruh terhadap penyebarannya. Dampak positif dari jalur 

politik ini adalah sebagai berikut, kecuali... 

A. Kemenangan kerajaan Islam secara politik banyak menarik penduduk kerajaan 

yang bukan Islam untuk memeluk agama Islam. 

B. Kemenangan banyak kerajaan Islam mengurangi pengaruh kerajaan Hindu 

Budha.  

C. Kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan yang belum Islam. 

D. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerahnya. 

 


