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LEMBAR SOAL 
 DOKUMEN NEGARA 
 SANGAT RAHASIA 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Ama Islam  

KELAS 

8 
Hari,Tanggal : Senin,  10 Desember 2012  

Waktu : 10.00 s.d 11.20 WIB  

Jumlah Soal : 50 Soal  

  

Hitamkan salah satu huruf pilihan jawaban yang anda anggap benar pada Lembar Jawaban Komputer (LJK)! 
 

1. Ketika kita sedang membaca al-Qur’an 
menemukan lafaz yang mengandung bacaan 
qalqalah, maka  bacaan qalqalah tersebut  harus 
dibaca .... 
a. Tipis 
b. Tebal   
c. Memantul  
d. Mendengung 

2. Ketika kita sedang membaca al-Qur’an 
menemukan lafaz yang mengandung bacaan 
tafkhim, Maka  bacaan tafkhim tersebut harus 
dibaca .... 
a. Tipis 
b. Tebal  
c. Memantul  
d. Mendengung 

  

3. Kumpulan huruf د ج ب ط ق merupakan huruf 

…. 
a. Izhar  
b. Qalqalah  
c. Tafkhim 
d. Tarqiq 

 
4. Perhatikan ayat-ayat berikut ! 

1 داُهللا أَح وقُلْ ه  
2 كردص لَك حرشن أَلَم 
 أَرأَيت الَّذي يكَذّب بِالدّينِ 3
 قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ 4
5 بتبٍ وا أَبِي لَهدي تبت 
 قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ 6

          Ayat yang mengandung bacaan qalqalah adalah .... 
a. 1,2,4,5  
b. 1,3,4,6  
c. 2,3,4,5 
d. 2,3,4,6 

 
5. Lafaz yang mengandung bacaan tarqiq adalah 

a. ااجنِ اِهللا أَفْويي دف  
b. ميحر رفَإِنَّ اَهللا غَفُو 

c. اَهللا ميلع عيمس  واعلَموا أَنَّ 
d. مهناُهللا ع يضر 

6. Perhatikan tabel berikut ! 

NO LAFAZ HUKUM 
BACAAN 

 A. Tafkhim يخادعونَ اَهللا 1

فَزادهم  اُهللا. 2   B. Tarqiq 

3 نيقتزِي اُهللا الْمجي  

اِهللا  . 4   وند  نم 

 من رِزقِ اِهللا   5

         
           Pasangan yang benar adalah .... 

a. 1-A, 2-A, 3-A, 4-B, 5-B   
b. 1-A, 2-A, 3-B, 4-B, 5-B  
c. 1-B, 2-B, 3-A, 4-A, 5-B 
d. 1-B, 2-B, 3-B, 4-A, 5-A 

 
7. Kata “kitab” berasal dari bahasa Arab yang 

artinya adalah .... 
a.  yang dibawa  
b. yang dibaca  
c. yang ditulis  
d. yang diamalkan  
 

8. Orang yang beriman kepada kitab Allah SWT 
diwujudkan dengan sikap.... 
a. Percaya dan mengamalkan ajaran semua 

kitab-kitab yang ada 
b. Mempercayai bahwa semua kitab yang ada 

sekarang masih murni 
c. Menganggap bahwa al quran saja yang 

perlu dipercayai 
d. Meyakini bahwa kitab-kitab itu betul-betul 

berasal dari Allah 
9. Perhatikan kitab-kitab Allah SWT berikut ini ! 

1) Taurat 
2) Injil 
3) Al Qur’an 
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4) Zabur 
Urutan turunnya kitab-kitab tersebut mulai   dari 
yang paling awal sampai yang paling akhir 
adalah.... 
a. 2-1-4-3 
b. 2-4-1-3 
c. 1-4-2-3 
d. 4-2-1-3  
 

10. Perhatikan tabel berikut ini ! 
 NAMA KITAB  KETERANGA

N 1 TAURAT A Nabi Muhammad s.a.w. 
2 ZABUR B Nabi Musa a.s. 
3 INJIL C Nabi Dawud a.s. 
4 AL -QUR’AN D Nabi Isa a.s. 

Pasangan yang tepat adalah.... 
a. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D  
b. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D 
c.  1-B, 2-A, 3-C, 4-D 
d.  1-B, 2-C, 3-D, 4-A 

 
11. Semua kitab yang diturunkan Allah SWT 

mengandung ajaran tentang .... 
a. Larangan memotong tumbuhan 
b. Perintah mengesakan allah swt 
c. Perintah berjuang dan bersatu 
d. Larangan membunuh binatang 

 
12. Salah satu isi pokok Al-Quran adalah 

menjelasakan tentang masalah akidah, 
maksudnya 
adalah…. 

a.  Mengatur budi pekerti yang harus diterapkan 
manusia 

b.  menjelaskan tata tertib kehidupan sosial 
kemasyarakatan 

c. Menjelasakan keesaan Allah dan cara 
menyembahnya 

d. Menguraikan tentang ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

 
13. Pengertian zuhud yang tepat adalah …. 

a.  Menyelesaikan kepentingan dunia sekaligus 
urusan akhirat 

b.  Memanfaatkan urusan akhirat untuk mencari 
kenikmatan dunia 

c.  Lebih mengutamakan kepentingan dunia 
daripada akhirat 

d.  Lebih mengutamakan kepetingan akhirat 
daripada dunia 

 
14. Pengertian dari sifat mulia tawakal adalah …. 

a. Pasrah atau berserah diri kepada Allah SWT 
b. Sikap tabah terhadap cobaan dan ujian 
c. Merasa cukup atas segala yang diberikan 

Allah SWT 
d.  Sikap patuh terhadap ajaran agama Islam 
 

15. Manfaat orang menerapkan zuhud dalam 
kehidupan adalah …. 

a. Ketika menjadi orang yang kaya akan 
semakin bertakwa 

b.  Selalu berusaha agar menjadi orang yang 
paling sukses 

c. Jika usaha yang dilakukan gagal dia tidak 
sombong 

d.  Ketika menjadi orang yang sukses dia 
merayakannya dengan teman-teman 
 
 

16. Lawan kata dari sifat zuhud adalah sifat…. 
a. Ananiah  
b. Takabur  
c. Matrealistis 
d.  Ghibah 

 
17. Manfaat orang menerapkan tawakal dalam 

kehidupan adalah …. 
a.  Ketika usahanya gagal dia hanya 

menyalahkan dirinya sendiri 
b.  Ketika menjadi orang yang sukses dia 

merayakannya dengan teman-teman 
c.  Jika usaha yang dilakukan gagal dia tidak 

sombong 
d.  Jika usahanya berhasil dia yakin bahwa hal 

itu semata karunia Allah 
 

18.  Penerapan sikap tawakal yang tepat adalah …. 
a. Tabah dan tetap taat baik dalam keadaan 

suka maupun duka 
b.  Sikap mampu menahan diri untuk tetap 

tenang ketika menghadapi cobaan 
c.  Berserah diri kepada allah setelah berusaha 

dengan sungguh-sungguh 
d.  Merasa cukup atas segala nikmat yang 

telah diberikan Allah SWT 
 

19.  Perhatikan tabel akhlak tercela berikut ini ! 

SIFAT TERCELA ARTINYA 
 

1. Ananiah 
2. Ghazab 
3. Hasad 
4 . Ghibah  
5. Namimah 

A. Adu domba 
B. Dengki 
C. Egois 
D. Menggunjing 
E. Pemarah 
 

 
              Pasangan yang tepat adalah …. 

a. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E 
b. 1-A, 2-C, 3-B, 4-E, 5-D 
c. 1-C, 2-D, 3-B, 4-E, 5-A 
d. 1-C, 2-E, 3-B, 4-D, 5-A 

 
20. Ananiah merupakan salah satu sifat buruk. 

Lawan kata dari sifat ananiah adalah sifat…. 
a. Tawadhu 
b. Tasamuh 
c. Tawakal 
d. Sabar 

 
21. Ghibah merupakan salah satu sifat buruk. 

Pengertian dari sifat ghibah adalah …. 
a.  Menceritakan (menggunjing) seseorang 

tentang sesuatu yang tidak disukainya 
b.  menaruh perasaan benci dan tidak 

sukalarut terhadap keberuntungan orang lain 
c. Sikap marah dan mudah tersulut emosi 

walaupun terhadap masalah yang kecil 
d. Sifat mementingkan diri sendiri, tidak peduli 

kepada orang lain 
 

22. Namimah merupakan salah satu sifat buruk. 
Pengertian dari sifat namimah adalah …. 
a. Menaruh perasaan benci dan tidak sukalarut 

terhadap keberuntungan orang lain 
b.  Suka mengadu domba antara pihak satu 

dengan pihak yang lain 
c. Menceritakan (menggunjing) seseorang 

tentang sesuatu yang tidak disukainya 
d.  Sifat mementingkan diri sendiri, tidak peduli 

kepada orang lain 
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23. Begitu melihat baju seragamnya kurang bersih, 
Susan langsung marah-marah kepada 
pembantunya. Bahkan dia kemudian meminta 
ibunya agar memecat pembantunya tersebut. 
Susan perlu dinasehati karena dia telah memiliki 
sifat…. 
a. Namimah  
b. Ghibah 
c. Ghazab 
d. Hasad 
 

24. Hadis Rasulullah saw :  

طَبالْح ارا  النُآكُلُ كَمت  اَلْحسد يُآكُلُ الْحسنةَ  
Hadis di atas berisi larangan bagi orang muslim 
memiliki sifat buruk …. 
a. Ananiah  
b. Ghazab 
c. Hasad 
d. Namimah 
 

25. Sifat namimah sangat berbahaya karena sifat ini 
dapat menimbulkan dampak buruk berupa .... 
a. Membuat orang lain merasa tersaingi 
b. Menjadikan pribadi yang rapuh 
c. Menimbulkan perasaan angkuh 
d. Menumbuhkan rasa permusuhan 
 

26. Salah satu salat sunah adalah shalat rawatib. 
Pengertian shalat rawatib adalah shalat sunah 
yang .... 
a. Mengiringi shalat fardhu, baik sebelum 

maupun sesudahnya 
b.  mendahului shalat fardhu atau dilaksanakan 

sebelumnya 
c. Menyertai shalat fardhu atau dilaksanakan 

sesudahnya 
d. Bersama shalat fardhu sehingga 

dilaksanaan bersamaan 
 

27. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya shalat 
rawatib dibagi menjadi 2 macam yaitu .... 
a. Qamariyah dan ba’diyah  
b. Qabliyah dan ba’diyah 
c. Qabliyah dan qamariyah 
d. Syamsiyah dan qamariyah 
 

28. Sebelum mengikuti shalat zuhur di mushala 
secara berjamaah Andi melakukan shalat sunah 
dua rakaat. Shalat sunah yang dilakukannya 
termasuk shalat rawatib …. 
a. Qabliyah  
b. Badriyah 
c. Ba'diyah 
d. Qalbiyah 
 

29. Perhatikan tabel berikut ini ! 
SEBELUM SHALAT 

FARDHU 
SESUDAH 

 
1 ZUHUR 6 
2 ASAR 7 
3 MAGRIB 8 
4 ISYA 9 
5 SUBUH 10 

 
Pelaksanaan shalat rawatib yang hukumnya 
sunah muakkad adalah nomor …. 
a. 1,2,3,4,5  
b. 1,2,6,8,9 
c. 1,3,6,7,8 
d.  1,5,6,8,9 

 
30. Perhatikan daftar berikut ini ! 

1).  Sesudah shalat asar 
2).  Sesudah shalat zuhur 
3).  Sesudah shalat magrib 
4).  Sesudah shalat subuh 
5).  Sesudah shalat isya' 
Waktu yang dilarang mengerjakan shalat rawatib 
adalah nomor …. 
a. 1 dan 3  
b. 1 dan 4 
c. c. 2 dan 4 
d. 2 dan 5 
 

31.  Pengertian sujud syukur adalah .... 
a. Sujud yang dilakukan karena mendapatkan 

nikmat atau karena terhindar dari musibah 
b.  Sujud yang dilakukan karena menemukan 

ayat sajdah di dalam al quran 
c.  Sujud dua kali yang dilakukan karena lupa 

atau ragu di dalam salat 
d.  Sujud yang dilakukan pada saat 

melaksanakan shalat sunah 
 

32.  Aisyah sedang melaksanakan shalat magrib. 
Pada rakaat yang ketiga dia ragu-ragu mengenai 
berapa jumlah rakaat yang telah ia kerjakan. Dia 
lupa apakah dia mengerjakan rakaat yang kedua 
atau ketiga. Dalam kondisi seperti ini yang harus 
dilakukannya adalah…. 
a. Bertanya kepada teman yang ada 

disekitarnya 
b. Membatalkan shalatnya dan mengulangi dari 

awal 
c. Melanjutkan shalat sesuai yang diyakini lalu 

sujud sahwi 
d. Didiamkan saja selama tidak ada yang 

mengingatkan 
 

33. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah .... 
a.  Sebelum membaca tasyahud awal 
b.  Sesudah membaca tasyahud awal 
c.  Sebelum membaca tasyahud akhir 
d.  Sesudah membaca tasyahud akhir 
 

34. Pada saat pengumuman lomba MAPSI tingkat 
SMP Provinsi Lampung, Hasan dinyatakan 
juara I lomba tilawah Al Quran. Setelah 
mendengar pengumuman tersebut dia kemudian 
melakukan sujud .... 
a. Sahwi 
b. Syukur 
c. Rukun 
d. tilawah 
 

35.  Hukum melakukan sujud syukur adalah.... 
a. Fardhu kifayah 
b. Fardhu ain 
c. Mubah 
d. sunah 

36. Orang yang mendengar atau membaca ayat 
sajdah di dalam al-Quran disunahkan untuk 
melakukan sujud .... 
a. Tilawah 
b. Syukur 
c. Rukun 
d. Sahwi 

 
37. Arti puasa menurut bahasa adalah.... 

a. Haus  
b. Lapar 
c. Menanti 
d. Menahan 
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38. Puasa yang hukum melaksanakannya sunah 

adalah puasa.... 
a. Arafah, syawal, dan Senin Kamis 
b. Syawal, nazar, dan kifarat 
c. Ramadhan, nazar, dan kifarat 
d. Arafah, nazar, dan Senin Kamis 

 
39. Perhatikan daftar kegiatan berikut ini! 

1) Berniat puasa 
2) Shalat tarawih 
3) Makan sahur 
4) Shalat subuh 
5) Menahan makan, minum, dan hal-hal yang 

membatalkan puasa  
Yang merupakan rukun puasa adalah .... 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 5 
c. 3 dan 4 
d. 3 dan 5 

 
40. Ketentuan puasa Ramadhan bagi orang yang 

sudah tua (jompo) adalah .... 
a. Boleh tidak puasa, tidak wajib mengganti 
b. Boleh tidak berpuasa, mengganti dengan 

fidyah 
c. Tidak boleh berpuasa, tidak wajib 

mengganti 
d. Tidak boleh berpuasa, mengganti dengan 

fidyah 
 

41. Ahmadi pernah berjanji kalau dikaruniai anak akan 
berpuasa selama tiga hari. Dua tahun kemudian 
keinginannya tersebut terpenuhi. Dia 
dikaruniai anak oleh Allah SWT. Ahmadi 
kemudian menepati janjinya tersebut dengan 
berpuasa selama tiga hari. Puasa yang 
dilakukan oleh Ahmadi dinamakan puasa .... 
a. Kifarat  
b. Arafah 
c. Tarwiyah 
d. Nazar 
 

42. Waktu melaksanakan puasa arafah adalah 
tanggal.... 
a. 9 Zulhijjah  
b. 10 Zulhijjah 
c. 11 Zulhijjah 
d. 12 Zulhijjah 
  

43.  Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi 
umat Islam. Arti dari zakat adalah.... 
a. Menghapuskan 
b. Menyisihkan 
c. Menyucikan 
d. Memberikan 
 

44. Zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap 
jiwa/orang muslim menjelang shalat Idul Fitri 
disebut.... 
a. Zakat fitrah  
b. Infak 
c. Shadaqah 
d. Zakat mal 

 
45. Perhatikan daftar berikut ini! 

1) Gharim 
2) Musafir 
3) Khatib 
4) Miskin 
5) Fakir 
6) Sabilillah 

7) Muazin 
Golongan yang berhak menerima zakat adalah .... 

a. 1,2,3,5 
b. 1,3,4,6 
c. 1,4,5,6 
d. 1,4,6,7 

46. Sahabat Rasulullah s.a.w. yang menemani 
beliau saat hijrah ke Madinah adalah .... 
a. Ali bin Abi Thalib 
b. Usman bin Affan 
c. Umar bin Khattab 
d. Abu Bakar As Sidiq 
 

47. Para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah 
sekaligus juga meninggalkan harta dan 
pekerjaan mereka di Makkah. Setelah 
mereka berada di Madinah, kegiatan yang 
dilakukan untuk membangun perekonomian 
adalah dengan cara .... 
a. Menjadi pengrajin dan nelayan 
b. Berdagang dan bercocok tanam 
c. Menggali pertambangan di madinah 
d. Menjadi nelayan dan peternak 
 

48. Berkaitan dengan masalah ekonomi, yang 
dilakukan para sahabat untuk menyuseskan 
dakwah Rasulullah pada periode awal adalah... 
a. Saling membantu di antara sesama 
b. Dana diambil dari kas negara 
c. Yang menjamin pendanaan adalah 

Rasulullah sendiri 
d. Meminta pajak kepada penduduk Madinah 

 
49. Langkah awal yang dilakukan Rasulullah dalam 

membangun masyarakat Madinah adalah... 
a. Membagi-bagikan tanah dan tempat tinggal 
b. Menyatukan antara kaum Muhajirin dan 

Ansar 
c. Mewajibkan kaum Ansar untuk membantu 

Muhajirin 
d. Membuat sarana pengelolaan zakat 

 
50. Untuk mempersatukan umat Islam dan non 

Islam di Madinah, nabi bersama para sahabat 
menyusun .... 
a. Piagam Madinah  
b. Dasar pemerintahan 
c. Peraturan antar agama 
d. Perjanjian Hudaibiyah 
 

 

----------- 


