
 1 

          SOAL LATIHAN UJIAN SEKOLAH  

          MATA PELAJARAN  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

          SMA ISLAM AL IZHAR PONDOK LABU 
 

I. Soal Pilihan ganda: ILMU PENGETAHUAN 

 

1. Perhatikan ayat Al Qur‟an berikut: 

 

                                

  Ayat Al Qur‟an yang  menjelaskan tentang perlunya memperhatikan fenomena 

alam sebagai inspirasi untuk  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknlogi di 

atas terdapat dalam : 

a. QS. Al Fatihah : 6 

b.  QS. Az Zalzalah : 7 

c.   QS. Yunus : 101  

d.  QS. Ali Imran : 159 

e.   QS. Hud : 11 

 

2. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran: 190, bahwa di antara ayat-

ayat (tanda-tanda) kekuasaan Allah adalah diciptakannya langit, bumi, 

bergantinya siang-malam, dan lain-lain. Ayat-ayat Allah yang berupa fenomena 

alam tersebut dalam istilah agama Islam disebut : 

a. Ayat qauliyah d. Ayat kauniyah 

b.   Ayat kitabiyah e.  Ayat naqliyah 

c    Ayat Islamiyah 

 

     3. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

                          

 

1).  Orang-orang musyrik tidak diampuni dosanya 

2).  Allah adalah Tuhan yang tiada sekutu bagi-Nya. 

3).  Aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah 

4).  Balasan bagi orang yang musyrik adalah neraka 

5).  Riya’ adalah termasuk bagian dari syirik kecil 

          

       Dari pernyataan-pernyataan di atas, yang paling sesuai dengan terjemahan QS. Al 

An‟am ayat 163 ,adalah … 

a. 1 dan 2 d. 2 dan 3 

b.    3 dan 4 e. 4 dan 5 

c.    2 dan 4 

 

  4. Perhatikan ayat Al Qur‟an dan terjemahannya berikut ini: 

                           

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam  

dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (ulul albab) " 
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         Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, yang tidak mencerminkan karakter 

“ulul albab” adalah : 

a. Meyakini bahwa Allah swt. mengatur alam semesta demi kesejahterakan 

manusia 

b. Selalu berfikir positif terhadap  apapun yang diciptakan Allah swt. di muka 

bumi 

c. Senantiasa mempergunakan akalnya untuk merawat alam degan sebaik-

baiknya. 

d. Mengerahkan kemampuan untuk mengambil keuntungan pribadi sebanyak 

mungkin. 

e. Mensyukuri segala karunia Allah dengan rajin mengejakan perintah-

perintah-Nya. 

 

5. Perhatikan potongan ayat berikut ini! 

                      

Pernyataan di bawah ini yang ada kesesuaian dengan firman Allah Surat Al 

Baqarah ayat 30 di atas adalah : 

a.  Sebagai makhluk yang diberi akal, manusia harus menuntut ilmu setinggi 

mungkin 

b.  Sebagai khalifah, tugas manusia mengelola dan memakmurkan bumi serta  

isinya 

c.  Dalam melaksanakan ibadah, manusia tidak boleh berniat  mendapat pujian 

sesama 

d.  Semua perbuatan yang dilakukan manusia, pasti akan mendapat balasan di 

akhirat  

e.  Manusia adalah makhluk   yang tidak pernah puas dengan apa yang 

didapatkannya 

 
6. Perhatikan potongan ayat berikut ini! 

....           .... 

Dalam dialognya bersama Allah swt. yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 

30 di atas, malaikat menyatakan bahwa di bumi manusia akan .... 

a. merusak dan menumpahkan darah 

b. saling menyakiti antar sesama 

c. selalu taat dan berbuat baik 

d. selalu bertasbih kepada Allah 

e. menjaga bumi dari kerusakan 

 

7. Perhatikan potongan ayat berikut ini! 

...               

Di akhir surat Al-Baqarah ayat 30 di atas merupakan jawaban Allah swt. terhadap 

pertanyaan malaikat tentang manusia. Terjemahan penggalan ayat di atas adalah .... 

a. Aku tahu semua hal karena Aku Mahatahu 

b. kalian (malaikat) tidak tahu apa-apa 

c. Aku tahu kalian juga tahu 
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d. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu                                                             

e. Aku Mahatahu karena Aku Mahakuasa 

8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut: 

1. Allah swt. akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu 

pengetahuan 

2. Allah swt. Maha Mengetahui atas segala yang diperbuat oleh hamba-Nya. 

Janji dan jaminan Allah swt untuk hamba-Nya yang berman dan berilmu 

pengetahuan, tersebut adalah firman Allah yang termaktub dalam :  

a. QS. Al Mujadilah : 11  d.QS. Al Hujurat : 13 

b.   QS. Al Anbiya : 35  e. QS. At Tahrim : 49 

c.   QS. At Tahrim : 8 

 

 

9. Perhatikan potongan ayat berikut ini : 

 

                           

 Firman Allah dalam QS. Al Mu‟min : 67 di atas menjelaskan tentang : 

a. Proses penciptaan manusia di bumi 

b. Terjadinya kerusakan di alam semesta 

c. Aturan dalam membina rumah tangga 

d. Keutamaan menolong faqir miskin 

e. Perintah untuk selalu bereksplorasi 

 

10. Perhatikan ayat berikut!  

                              

       

 M ak s u d  d a r i  Q S A r - R u m  a ya t  4 1  d i  a t a s  ad a l ah . . . .  

A. maka berdoalah dengan rasa takut tidak dikabulkan dan berharap dikabulkan 

B .  k am i  t i d ak  m en c i p t ak an  l an g i t  d an  b u m i  d en gan  s i s - s i a  

C. telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan manusia 

D. Dialah yang menurunkan air hujan sehingga bumi hidup kembali 

E. lakukanlah perjalanan untuk melihat akibat perbuatan orang-orang terdahulu 

 

11. Allah menyatakan: ” Berdoalah  kamu dengan rasa takut tidak diterima dan berharap 

dikabulkan, karena sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat 

kebaikan”. Terjemahan ayat tersebut terdapat pada Al-Qur‟an Surat: 

   A. Al-Baqarah ayat 3   D. Ar-Rum ayat 41 

  B. Al-Baqarah ayat 30   E. Al-A‟raf  ayat 59  

  C. Al-A‟raf  ayat 56 

 

12. Perhatikan ayat berikut!  

                     

Terjemahan surat Al-An‟am ayat 162 yang tepat adalah : 

a. katakanlah sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, matiku karena Allah 

Tuhan penguasa Alam. 
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b. katakanlah sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, ibadahku karena Allah 

Tuhan penguasa Alam 

c. katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah 

Tuhan penguasa Alam 

d. katakanlah sesungguhnya hidupku, salatku, ibadahku, matiku karena Allah 

Tuhan penguasa Alam 

e. katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku karena Allah 

Tuhan penguasa Alam 

13. Perhatikan ayat berikut: 

                    ….             

                 . 

   

 Lanjutan ayat yang paling tepat untuk surat di atas adalah  

  

        e                 d                  c                   b           

  a.      

 

14. Perhatikan ayat berikut! 

              .... 

Maksud dari QS. Al-Baqarah: 148 yang digarisbawahi adalah…. 

a. berlomba-lomba menggapai prestasi 

b. berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan 

c. berlomba-lomba dalam pekerjaan  

d. berlomba-lomba mendapatkan pahala  

e. berlomba-lombalah meraih kebahagiaan dunia 

 

15. Perhatikan QS Al Mukminun {23}: 14 berikut ini! 

                                       

            … 

Potongan ayat yang benar untuk melengkapi ayat di atas adalah ... . 

A.             

B.        

C.            

D.             
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E.            

 

16. Perhatikan ayat  dan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

 

                         

 

Dari pernyataan-pernyataan di atas, yang paling sesuai dengan firman Allah 

dalam Al Qur‟an surat Yunus ayat 40  yang ada di atasnya adalah 

a.  Seluruh pengikut Nabi Muhammad adalah orang yang pasti beriman  

b.  Pengikut Nabi Muhamad yang beriman lebih banyak daripada yang tidak  

d.  Pengikut Nabi Muhamad yang beriman lebih sedikit daripada yang tidak 

e. Pengikut Nabi Muhammad ada yang beriman dan ada pula yang tidak  

Jumlah pengikut Nabi Muhammad yang beriman dan yang tidak adalah sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Soal Pilihan ganda: IMAN KEPADA ALLAH – RASUL - KITAB 

 

1. Perhatikan potongan ayat berikut ini: 

                       

 Kandungan yang paling tepat untuk penggalan QS. Al Baqarah : 255 di atas 

adalah : 

a. Allah adalah Tuhan yang maha pemurah terhadap seluruh hamba-Nya  

b. Setiap apapun yang terjadi di muka bumi pasti atas kehandak Allah swt. 

c. Allah adalah Tuhan yang maha esa, hidup kekal, dan terus mengurusi 

hamba-Nya  

d. Allah maha mengetahui setiap apa pun yang dikerjakan dan  oleh makhluk-

Nya 

e. Jika Allah menghendaki sesuatu dan Allah mengatakan “jadi”, maka jadilah  

 

2. Perhatikan ayat serikut ini. 

        

 Sifat Allah yang paling sesuai dengan ayat di atas adalah... 

a. Allah Maha Esa    d. Allah Maha Berkuasa 

b. Allah Maha Mendengar    e. Allah Maha mengetahui 

c. Allah Maha Pengampun 

 

3.  Perhatikan ayat di bawah ini:  
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         Menurut firman Allah  di atas , orang beriman harus meyakini bahwa Allah swt. 

memiliki sifat .... 

a.   Wujud    d. Qidam 

b.   Baqa‟    e. Wahdaniyah 

c.   Iradah 

 

 

4. Salah satu sifat wajib bagi Allah ialah Dia lebih dahulu ada sebelum segala 

makhluk-Nya ada. Di dalam Ilmu Tauhid, sifat tersebut dinamakan ... 

a.   Wujud    d.   Qidam 

b.   Baqa‟    e.  Qudrah 

e.   Iradah 

 

5. Perhatikan ayat di bawah ini: 

           …. 

 

Di dalam QS Al-Mu‟min / 40 : 60) Allah berfirman: “Berdoalah kepada-Ku 

niscaya akan Ku perkenankan”  
Penggalan firman Allah dalam surat Mu‟minun di atas menunjukkan bahwa Allah 

SWT  memiliki nama .... 

a. Al-Aziz     d. Al-Mujib 

b. Asy-Syakur    e. Al-Hadi 

c. Al-Jabbar 

 

7.Hukum taklifi menurut pengertian bahasa adalah .... 

a. pemberian beban   d. hukum keringanan 

b. larangan-larangan   e. kewajiban-kewajiban 

c. batasan hukum 

 

8. Berikut ini yang bukan termasuk fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam adalah 

.... 

a. memperkuat Al-Qur‟an 

b. memperjelas Al-Qur‟an 

c. menafsirkan Al-Qur‟an 

d. merinci ayat-ayat Al-Qur‟an yang masih umum 

e. menghapus hukum Al-Qur‟an  

9. Orang-orang beriman adalah orang yang senantiasa berhati-hati  dalam bersikap, 

bertindak dan bertutur kata. Karena orang yang beriman  meyakini bahwa 

semua yang dilakukannya selalu dicatat oleh malaikat …   

a.  Malik dan Ridwan  

b.  Israfil dan Izrail 

c.  Munkar dan Nakir  

d.  Rakib dan Atid 

         e.  Jibril dan Mikail 

 

10. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini 
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1). Seluruh pengikut Nabi Muhammad adalah orang yang beriman pada Al Qur‟an 

2). Pengikut Nabi Muhammad ada yang mengimani Al Qur‟an dan ada pula yang 

tidak 

3). Pengikut Nabi Muhamad yang mengimani Al Qur‟an lebih banyak dari yang 

tidak  

4). Pengikut Nabi Muhamad yang mengimani Al Qur‟an lebih sedikit dari yang 

tidak 

  

Dari pernyataan-pernyataan di atas, yang paling sesuai dengan QS. Yunus:40  

adalah… 

a.  1          d. 4 

b.  2      e. 5 

c.  3 

 

11.   Perhatikan potongan ayat berikut ini : 

             

 Dari ayat-ayat Al Qur'an di bawah ini, yang isi kandungannya sama dengan QS. 

Yunus ayat 41 di atas adalah : 

a. QS. Al Fatihah : 3   b. QS. Al Humazah : 5 

c. QS. Al Kafirun : 6   d. QS. Al Baqarah : 30 

e. QS. Ali Imran : 102 

 

 

12. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur maka manusia akan dikumpulkan 

pada sebuah tempat, dan masa ini terjadi pada yaumul ... 

a.   Jazaa b. Mizan 

c.  Mahsyar d. Barzakh 

e.  Hisab f. Ba’its 

 

 

13. Menurut penjelasan Al Qur‟an, malaikat adalah makhluk yang  diciptakan dari: 

          a. api  b. tanah 

          c. angin d. air 

          e. cahaya 

  

14. Pada tanggal 17 Ramadhan, ketika Rasulullah berusia 40 tahun, Rasulullah 

ber‟uzlah di gua hira dan menerima wahyu untuk pertama kalinya. Ayat Al 

Qur‟an yang diterima Rasulullah saat itu adalah ... 

a. QS. Al Falaq : 1-4 b. QS. Al Fatihah : 1-7 

c. QS. Al Baqarah : 1-5 d. QS. Al Fath : 1-6 

e. QS. Al „Alaq : 1-5 

 

15.  Perhatikan ayat Al Qur‟an di bawah ini. 

                    

 Kandungan yang paling sesuai dengan QS. Ar Ra‟du : 11 di atas adalah : 
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a. Sesunngunya Allah akan memberi pertolongan kepada manusia yang rajin 

beribadah kepada-Nya 

b. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mau merubah 

nasibnya sendiri 

c. Apabila manusia berusaha dengan sekuat tenaga, niscaya Allah akan 

mengabulkan  doanya. 

d. Tidak ada suatu peristiwa sekecil apapun di alam semesta ini yang tidak 

diketahui oleh Allah swt. 

e. Hanya orang-orang yang berserah diri kepada Allah sajalah yang hidupnya 

selalu berkah. 

 

16. Di dalam aliran theologi Islam, terdapat beberapa aliran yang memiliki pandangan 

berbeda ketika menyikapi Qadha dan Qadar. Kelompok yang berpendapat 

bahwa manusia tidak memilki kehendak bebas dalam hidupnya, serta segala 

sesuatu yang terjadi pada dirinya sudah sepenuhnya „disetir‟ oleh Allah adalah 

termasuk kelompok yang memiliki faham … 

      a.  Asy’ariyah  

      b. Qadariyah 

      c. Mu’tazilha  

     d. Syi’ah 

    e. Jabbariyah 

 

17. Salah satu contoh takdir mubram adalah…. 

      a.kecerdasan, kesehatan dan kekayaan 

      b. sifat malas, korupsi dan berdusta 

      c. sifat rajin, sungguh-sungguh dalam belajar 

      d. kelahiran, kematian dan jenis kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

III. Soal Pilihan ganda: SYARI’AH 

 

 

1.    Perhatikan ayat serikut ini. 

             

Kandungan yang paling tepat untuk QS. Al Baqarah:2 di atas adalah ... 

          a. Rasulullah adalah Nabi yang diberi kitab Al Qur‟an 

          b. Umat Islam harus mengamalkan isi kitab Al Qur‟an 

          c. Tidak ada keragua-raguan di  dalam Kitab Al Qur‟an 

          d. Kitab Al Qur‟an menyempurnakan kitab sebelumnya 

          e. Tidak ada yang akan bisa memalsukan Al Qur‟an 

 

2. Hadits yang merupakan hasrat atau keinginan Rasulullah saw. untuk melakukan 

sesuatu, kemudian Rasulullah saw. wafat sebelum sempat melakukannya, 

dinamakan hadits ... 
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a. Taqririyah d. Qauliyah 

b. Hammiyah e.Fi’liyah 

c. Irsyadiyah 

 

 3.. Hadits yang merupakan ketetapan (diamnya)  Rasulullah saw. ketika menyaksikan 

perbuatan atau pernyataan para sahabat, disebut hadits ... 

a .Taqririyah b.Qauliyah 

c. Hammiyah d.Fi’liyah 

e. Irsyadiyah 

 

4. Orang muslim yang sudah aqil baligh, sehat pikiran dan mampu serta 

berkewajiban menjalankan syari‟at agama dinamakan ... 

a.  Muallaf b. muslim 

c.  mukmin d. muhsin 

e.   mukallaf 

 

5. Menetepkan hukum haram atas shabu-shabu, heroin dan ekstasi yang secara 

eksplisit tidak ada ketentuannya dalam Al Qur‟an dan Hadits, namun dengan- 

menganalogikan pada haramnya khamr adalah termasuk contoh pegambilan 

hukum yang berdasarkan ... 

a. ‘urf  

b. qiyas 

c. istishab  

 d. ijma’ 

e. maslahah 

 

6 Dalam Hukum Fiqih Islam terdapat sebuah kewajiban yang harus dijalankan 

oleh sebuah komunitas. Jika ada salah satu orang  dalam komunitas tersebut   

yang menjalankannya maka telah gugurlah kewajiban tersebut, namun jika tidak 

ada satu pun orang dalam komunitas tersebut yang menjalankannya, maka 

berdosalah seluruhnya. Hukum yang seperti itu dinamakan dengan ... 

a. Fardhu ‘ain  b. Fardhu kifayah 

c .Sunnah muakkad  d. Makruh tanzih 

e .Makruh tahrim 

 

7 .     Tuntutan secara pasti dari syari‟at untuk ditinggalkan setiap orang dan tidak 

boleh dikerjakan serta bagi yang mengerjakannya mendapatkan dosa  disebut ... 

a .at tahrim b. al karahah 

c. al ijab d.al ibahah 

e. an nadbu 

 

8. Di bawah ini adalah ibadah-ibadah yang secara eksplisit telah djelaskan dalam 

al Qur‟an atau Hadits, kecuali ... 

a. Jumlah rakaat dalam shalat subuh adalah 2 rekaat 

b. Ibadah haji harus dilaksanakan di kota Mekkah 

c. Shalat jum‟at tidak sah jika tidak ada khutbah 

d. Selesai shalat Idul Fitri wajib bersalam-salaman 

e. Pemotongan  qurban tanggal 11,12, 13 Dzulhjjah 
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9 Masa menunggu seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya, dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa sang suami tidak meninggalkan „benih‟ dalam rahim 

sang istri desebut ... 

a.  thalaq b. ruju’ 

c.  mahar d. Mut’ah 

e. ‘iddah 

 

10. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, usia minimal calon 

pengantin adalah … . 

A. 21 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan 

B. 16 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan 

C. 17 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan 

D. 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan 

E. 20 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan 

 

11. Dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwiyatkan oleh Imam Bukhari dan 

Musim, orang yang belum mampu secara mental dan finansial, tapi hasrat 

bitahinya tak terkendalikan dianjurkan untuk ... 

a. segera menikah saja  b.memperbanyak puasa 

c. berzikir dengan bertasbih d.rajin membaca Al Qur‟an 

e. berdiam diri di masjid 

 

12. Perhatikanlah pernyataan jenis-jenis pernikahan di bawah ini dengan cermat! 

1) Nikah siri 

2) Nikah mut‟ah 

3) Nikah gantung 

4) Nikah beda agama 

5) Nikah di bawah tangan 

 

Dari pernyataan di atas yang termasuk pernikahan yang dilarang menurut agama 

Islam adalah nomor .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 4 

D. 2 dan 4 

 

13. Kembalinya pasangan suami istri setelah proses perceraian dalam ajaran fiqih 

Islam dinamakan 

a.  thalaq b. ruju’ 

c.  khulu’ d.fasakh 

e.  ‘iddah 

 

14. Hukum memperlajari ilmu faraidh (tata cara pembagian waris) adalah .... 

a .Fardhu ‘ain b.Fardhu kifayah 

c. Sunnah muakkad d.Makruh tanzih 

e. Makruh tahrim 

 

15. Menurut ulama fiqih, tuntutan secara pasti dari syari‟at untuk dilaksanakan setiap 

orang dan tidak boleh (dilarang) ditinggalkan. Bagi yangmengerjakannya 
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mendapatkan penghargaan (pahala) serta yang meninggalkannya diancam 

dengan hukuman (dosa), disebut ... 

a .at tahrim b. al karahah 

c. al ijab d.al ibahah 

e. an nadbu 

 

15. Ayah wafat, meninggalkan istri, seorang anak perempuan, bapak dan ibu dari 

yang meninggal. Bagian yang akan diterima oleh satu orang anak perempuan 

tersebut adalah … . 

A. sepertiga 

B. seperenam 

C. setengah 

D. seperempat 

E. seperdelapan 

 

17.  Seorang suami meninggal dunia, ia meninggalkan seorang ibu, istri, anak laki-

laki dan anak perempuan, almarhum memiliki harta warisan Rp. 900.000.000. Dalam 

hukum faraid seorang ibu mendapat 1/6 bagian dari harta anaknya, sementara istrinya 

mendapat bagian 1/8 karena ada anak, sedang bagian anak laki-laki dan bagian anak 

perempuan adalah 2 : 1, maka warisan yang diperoleh seorang anak laki-laki dari 

harta ayahnya adalah: 

a. Rp. 112.500.000    d. Rp. 150.000.000 

b. Rp. 318.750.000    e. Rp. 159.375. 000 

e. Rp. 118.056. 000  

 

 

 

18. Perhatikan sumber-sumber hukum Islam di bawah ini. 

1).  Al Qur‟an 

2).  Al Hadits 

3).  Ijtihad 

4) Qiyas 

5).  Ijma‟ 

 

 Menurut mayoritas ulama fiqih, urutan-urutan sumber hukum Islam di atas yang 

paling tepat adalah : 

a. 1, 2, 3 ,4 b.1, 2, 3, 5, 4 

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

e. 1, 3, 4, 2 

 

19.  Rasulullah saw. pertama kali menerima wahyu pada tanggal ... 

a. 12 Rabi‟ul awal b. 17 Ramadhan 

c. 10 Dzul Hijjah d. 01 Muharram 

e. 27 Rajab 

 

20.   Perhatikan ayat berikut ini: 

          

    Kalimat di atas adalah ucapan yang paling tepat kita ucapkan ketika kita .... 
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a. mendapat banyak nikmat  d. tertimpa suatu musibah 

b. bertamu ke rumah orang    e. mengunjungi makam 

c. melihat panorama indah 

 

21. Bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengembangkan modal 

dengan menentukan keuntungan yang umumnya disesuaikan dengan besarnya 

modal masing-masing. Hal tersebut berdasarkan atas ketentuan yang telah 

disepakati bersama agar mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Hasil 

keuntunganyang diperoleh dari bentuk usaha ini dinamakan … .      

A. mukhabarah 

B. muzara‟ah 

C. musaqah 

D. sirkah 
E. mudharabah 

 

 

 

III. Soal Pilihan ganda: PERILAKU 

 

 

1. Perhatikan ayat berikut ini: 

            

 Menurut firman Allah dalam surat Al Isra ayat 27 di atas, yang diangap sebagai 

perilaku syetan adalah perilaku ... 

a.    Munafiq  

b.    Musyrik 

c.    Mubadzir  

d.    Mufsid 

e.    Muhsin 

 

2. Perintah Allah swt. tentang pentingnya memanfaatkan waktu tercantum dalam 

surat ... 

a.   Al Fiil b. Al Kafirun 

 c.   An Nashr d. Al Kautsar 

e.   Al „Ashr 

 

3 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini: 

 

1).  Selalu mencari sisi-sisi positif dari orang yang berbuat salah padanya 

2).  Tidak rela jika orang lain mendapat kesuksesan seperti yang telah diraihnya 

3).  Mengangap keberhasilan orang lain sebagai hasil kerja keras orang tersebut 

4).  Setiap kesuksesan yang didapatkannya harus ditunjukkan pada semua orang 

5).  Jika ada teman yang gagal, selalu memberi motivasi agar tidak putus asa. 

  

        Pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku husnudzan terhadap sesama 

adalah ... 

a.  1, 2 dan 3 b.  1, 3 dan 5 

         c.  2, 4 dan 5 d.  1, 3 dan 4 
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e.  3, 4 dan 5 

 

4. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, 

kecuali ... 

a. Meminta maaf kepada sesama 

b. Memohon ampun kepada Allah 

c. Menjauhi semua orang yang jahat 

d. Berjanji tidak mengulangi kejahatan 

e. Menjauhi setiap perikau maksiat 

 

5. Memperdengarkan dan memperlihatkan ibadah dan amal shalih dengan maksud 

mendapatkan berbagai bentuk pujian dan sanjungan dari orang lain, dalam ilmu 

akhlaq dinamakan perbuatan ... 

a. Nifaq d. Takabbur 

c.   Sum‟ah e.  Riya‟ 

e.   Hasad 

 

 

6. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 

1).  Optimis dalam menghadapi hidup 

2).  Selalu berhati-hati dan waspada 

3).  Terus menerus melakukan puasa 

4).  Percaya diri dan pantang menyerah 

5).  Menghindarkan diri dari tugas berat 

 Pernyataan-pernyataan di atas yang tidak termasuk hikmah beriman pada hari 

akhir adalah … 

a. 1, 2 dan 3 b. 1, 3 dan 5 

c.     2 dan 3 d. 3 dan 5 

e.     4 dan 5 

 

7. Perhatikan ungakapan-ungkapan orang yang terkena musibah di bawah ini 

1).  “Allah benar-benar tidak lagi menyayangi dan mengasihi diri saya” 

2). “ Mengapa saya yang menerima musibah?, padahal banyak yang jahat” 

3).  “ Mungkin ini yang terbaik untuk saya. Saya harus ambil hikmahnya” 

4).  “ Allah pasti sedang menguji saya, saya harus  sabar menghadapinya” 

5).  “ Kalau saja saya tidak ikut pergi, pasti saya tak mendapat musibah ini”  

 

dari pernyataan-pernyataan di atas, yang menunjukkan perilaku husnudzan 

kepada Allah adalah... 

a. 1 dan 3 b. 2 dan 4 

c.    3 dsn 5 d.3 dan 4 

e.    4 dan 5 

 

8. Perhatikan ayat berikut ini: 

         

 Ayat diatas adalah kalimat terakhir dari sebuah surat dalam Al Qur'an yang 

menganjurkan kita untuk senantiasa meminta perlindungan dari orang yang 

berperilaku ... 

a.    boros b.dengki 
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c.    bohong d. fitnah 

e.    sombong 

 

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut : 

1).  Perintah untuk tidak mensekutukan Tuhan 

2).  Himbauan untuk mengeluarkan infaq dan sedekah 

3).  Perintah untuk senantiasa bermusyawarah  

4).  Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua 

5).  Perintah  bertutur kata satun kepada orang tua  

  

         Dari pernyataan-pernyataan di atas, yang merupakan isi kandungan Al Qur‟an, 

surat Ali Imran ayat 159 adalah ... 

a. 1, 3 dan 5 b.2, 4 dan 5 

b. 1, 2 dan 4 d.2, 4 dan 5 

e. 1, 4 dan  5 

 

 

10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini: 

1. Anjuran berlemah lembut, dan larangan bersikap kasar 

2. Perintah bersedekah, berinfaq  dan mengeluarkan zakat 

3. Suruhan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah 

4. Larangan seorang anak mendurhakai kedua orang tuanya 

5. Perintah untuk senantiasa berserah diri kepada Allah swt.  

         Dari pernyataan-pernyataan di atas, yang paling sesuai dengan isi kandungan 

surat Ali Imran ayat 159  adalah : 

a. 1,3, dan 5 b. 1,2, dan 3 

c.     2, 4, dan 5 d. 3, 4, dan 5 

e.    1, 3, dan 4 

 

11.  Perhatikan pernyataan-pernyatan berikut: 

1).  Selalu gagal dalam menghadapi persoalan 

2).  Sering lupa terhadap kebohongannya sendiri 

3).  Rezeki yang diterimanya kurang lancar 

4).  Sulit mendapat kepercayaan orang lain 

5).  Usaha yang dirintisnya selalu bangkrut 

 

 Pernyataan di atas yang merupakan akibat paling nyata bagi orang yang gemar 

memfitnah orang lain adalah ... 

a. 1 dan 2 b.2 dan 3 

c. 3 dan 4 d. 4 dan 5 

e.  2 dan 4 

 

12. Perilaku di bawah ini yang paling berpeluang dan  mendorong seseorang untuk  

memfitnah orang lain adalah  

a. Tidak bersedekah kepada  fakir miskin 

b. Rajin membicarakan kejelekan orang  

c. Gemar bermabuk-mabukan dan berjudi 

d. Tidak pernah membaca Al Qur‟an 

e. Selalu menunda waktu shalat fardhu 
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13. Perhatikan QS Ali Imran {3}: 159 berikut ini! 

                                .  .  . 

Potongan yang benar untuk melengkapi ayat di atas adalah ... . 

A.             

B.           

C.             

D.               

E.        

14. Perhatikan potongan ayat berikut ini! 

              

Terjemahan yang tepat untuk potongan QS. Asy-Syura ayat  38 di atas adalah : 

a. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

b. orang-orang yang berserah diri kepada Allah  

c. hidupnya selalu berkah dan mendirikan shalat,  

d. dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada 

mereka. 

e. dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka 

 

9. Perhatikan ayat berikut! 

                .... 

 

Maksud dari QS. Al-Baqarah: 148 yang digarisbawahi adalah…. 

a. berlomba-lomba mendapatkan pahala  

b. berlomba-lombalah meraih kebahagiaan dunia 

c. berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan 

d. berlomba-lomba menggapai prestasi 
e. berlomba-lomba dalam pekerjaan  

 

III. Soal Pilihan ganda: TARIKH/SEJARAH 

 

1. Kaum muslimin yang turut serta dalam berhijrah bersama Rasulullah saw. dari 

Mekkah ke Madinah, dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan kaum ... 

a. muhajirn.  b. musafirin 

c.  mufassirin d. mujtahidin 

e.  anshar 
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2. Rasulullah saw. beserta kaum muslimin melaksanakan hijrah dari Mekkah ke 

Madinah pada bulan ... 

 a. Rabi‟ul awal b.Ramadhan 

c. Dzul Hijjah d.Muharram 

e. Jumadil akhir 

 

3. Di bawah ini  yang bukan termasuk faktor pendukung berkembangnya ajaran 

Islam di Indonesia, adalah ... 

a. Ajaran Islam tidak memberatkan ummatnya 

b. Tugas dan kewajiban dalam Islam sangat sedikit 

c. Islam mengajarkan kebijaksanaan dalam hidup 

d. Para pembawa ajaran Islam adalah para penjajah 

e. Dakwah para wali songo dengan pendekatan budaya 

 

4. Organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1926, dimotori oleh para ulama dan 

kemudian pernah mejadi partai politik dalam pemilihan umum (PEMILU) di 

Indonesia pada tahun 1955 adalah ... 

a.  Muhammadiyah b. Nahdhatul Ulama 

c.  Mathla‟ul Anwar d. Al Irsyad 

e.  Front Pembela Islam 

 

5.   Organisasi Islam yang berdiri tahun 1912 di Yogyakarta , bernama ... 

a.  Muhammadiyah b. Nahdhatul Ulama 

c.  Mathla‟ul Anwar d. Persatuan Umat Islam 

e.  Front Pembela Islam 

 

6.  Peristiwa kemenangan kaum muslmin atas kota Mekkah, pada zaman Rasulullah 

saw. disebut dengan peristiwa ... 

       a. Baiatur Ridhwan b. Nuzulul Qur‟an 

       c. Haji Wada‟ d. Fathul Mekkah 

       e. Isra‟ Mi‟raj 

 

7.   Di bawah ini yang tidak termasuk alasan (latar belakang) Rasulullah berhijrah dari 

Mekkah ke Madinah adalah ...... 

         a.  Adanya permaintaan dari penduduk Madinah 

  b.  Rasulullah diperintahkan Allah untuk berhijrah 

         c.  Cuaca kota Madinah lebih dingin dan sejuk 

         d.  Adanya tekanan dari kaum kafir Mekkah 

         e.  Penduduk Madinah sudah mengenal agama 

 

B.  SOAL URAIAN 

 

1. Tuliskan 10 Sifat wajib bagi Allah, berikut artinya! 

2. Jelaskan hukum taklifi: 

a. sunnah 

b. makruh 

c. haram 

d. wajib 

e. mubah 

3. Tuliskan 5 tatacara bertaubat! 
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4.Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki banyak implikasi hukum.    

 Berikan penjelasan, bagaimana pernikahan dan  hukumnya : 

 

5. Tuliskan 5 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris, sebelum harta 

warisan dibagikan! 

 

      6. Jelaskan  pengertian tahapan-tahapan setelah kejadian hancurnya alam semesta 

(qiyamat) berikut ini : 

a.  yaumul b. yaumul ba’ats,  

c.  yaumul mahsyar,  

d. yaumul mizan,  

          e.  yaumul hisab,  

 

      7.  Tuliskan urutan sumber hukum dalam Islam? 

8.  Tuliskan hikmah apa yang dapat kita ambil dari keimanan pada  

      hari Qiyamat?  

9.  Jelaskan sejarah perkembangan Islam di Indonesia pada masa ; 

        a.  sebelum kemerdekaan 

        b. Orde lama (presiden Soekarno) 

        c.  Orde Baru (masa pemerintahan Soeharto) 

        d. Orde Reformasi (pasca pemerintahan Soeharto) 

10.  

      11.  Perhatikan ayat di bawah ini, dan jelaskan isi kandungannnya! 

 

                             

             

12. Jelaskan  5 faktor yang menyebabkan Islam berkembang dengan cepat di  

       Indonesia! 

  

13. Jelaskan 5 hikmah beriman kepada Qadha-Qadar! 

  

 14. Jelaskan  dengan singkat, argumentasi yang dapat membuktikan bahwa hari 

qiyamat pasti akan terjadi, menurut : 

 a. Dalil Naqli  

 b. Dalil ‘Aqli  

 

15. Tuliskan 2 alasan yang paling mendasar yang mengakibatkan kaum muslimin  

mengalami kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? 

 


