PAI PAKET 2
Petunjuk:

1.
2.

Bacalah dengan teliti soal-soal berikut!
Jawablah dengan cara memilih jawaban yang paling tepat!

SOAL
1. Perhatikan ilustrasi berikut!
(1) Hendy selalu bergaul dengan semua golongan masyarakat tanpa melihat tarap dan kedudukan mereka.
(2) Ahsan tidak sombong atas ketinggian ilmunya kepada orang lain, agar orang lain mau bersama dengan
dirinya.
(3) Umur sebagai seorang ketua panitia akan memilih calon pendamping kepanitiaan yang layak walaupun
jauh dengan dirinya hal ini dimaksudkan agar kerja kepanitiaan bisa efektif dan selalu dalam
kekompakan, karena masing-masing dilandasi semangat kerja yang luar biasa.
(4) Nayla berusaha untuk tidak bertengkar atau mempermasalahkan perbedaan pandangan teman yang
lain, karena dia menganggap bahwa perbedaan itu adalah sarana agar setiap orang bisa bekerjasama.
Ilustrasi tersebut yang merupakan perilaku kerja keras, ditunjukkan pada nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2.

Perhatikan ilustrasi berikut!
(1) Farida selalu mengerjakan amal fardhu dan sunat dengan merendah diri dihadapan Allah SWT serta
semata-mata hanya mengharap amalan itu diterima oleh Allah SWT, untuk mencapai apa yang dia
cita-citakan.
(2) Afifah selalu bersangka baik dengan Allah SWT dengan menganggap bahwa sesuatu ketentuan itu
adalah untuk kebaikan dirinya.
(3) Salma akan selalu mentaati perintah dan hukum Allah SWT tanpa mempermasalahkan atau
memprotes.
(4) Lanny akan menerima dengan ikhlas ketetapan dan taqdir Allah SWT kepada dirinya dan
menggunakannya untuk kebaikan dirinya
Ilustrasi tersebut yang merupakan perilaku tawakal yang tepat, ditunjukkan pada nomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3.

Alfan adalah anak yang rajin, tekun dan peduli dengan teman maupun lingkungan sekitar, sehingga ia
disenangi oleh teman-temannya . Melihat hal itu Rizal merasa tidak suka dan berusaha mempengaruhi
teman-temannya untuk memusuhi Alfan dengan berbagai cara.
Perilaku Rizal yang demikian adalah merupakan contoh perilaku ....
A. ananiah
B. namimah
C. ghadab
D. hasud

4.

Solihah dan Laila sudah lama berteman, kemanapun pergi mereka selalu berdua. Suatu hari mereka berdua
mendapat undangan pernikahan temannya bernama Rohana. Karena Solihah tidak bisa ikut serta
menghadiri acara pernikahan tersebut, Solihah menitipkan sumbangannya kepada Laila supaya
disampaikan Rohana. Namun Puput tidak menyampaikan amanat tersebut. Akibatnya persahabatan
mereka berdua terputus.
Sikap yang tepat yang harus dilakukan Laila adalah...
A. segera menyampaikan amanat tersebut kepada Rohana
B. segera menyampaikan amanat tersebut dan meminta maaf
C. segera mengembalikan amanat tersebut kepada Solihah
D. segera meminta maaf kepada Solihah

5.

Perhatikan ilustrasi di bawah ini!
(1) Farida tergolong keluarga mampu, namun dia berpenampilan sederhana
(2) Alek siswa yang cerdas, namun dia tidak pernah mendapat rangking satu
(3) Faris tergolong keluarga sederhana, namun dia rajin memberi infaq disekolah
(4) Vina tergolong sisiwi yang rajin sehingga dia selalu mendapat rangking dikelasnya
Dari ilustrasi di atas yang merupakan ciri-ciri perilaku qonaah adalah...
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 1 dan 3
D. 2 dan 4

6.

Di bawah ini ayat yang menunjukkan dalil tasamuh adalah...
A.
B.
C.
D.

7.

Perhatikan ilustrasi berikut ini!
Ahmad mempunyai beberapa teman yang beragama nonmuslim. Ia hidup dengan damai , antara mereka
tidak pernah terjadi konflik atau pertengkaran. Di antara mereka terdapat kebebasan beragama dan saling
menghargai dalam perbedaan. Bahkan saat salah satu di antara teman mereka sakit, maka teman lainnya
begitu empati dengan menolongnya.
Suatu saat Ahmad mendapat undangan perayaan Natal dari Simon di rumahnya, maka sikap Ahmad
sebaiknya ....
A. tidak perlu menghadiri undangan itu, karena berkeyakinan bahwa hal tersebut sudah berhubungan
dengan masalah ibadah
B. menanyakan terlebih dahulu tentang segala hal yang berhubungan dengan kegiatan/peribadatan
perayaan Natal
C. tidak usah hadir namun cukup dengan mengucapkan selamat Natal lewat alat komunikasi.
D. tetap hadir untuk memenuhi undangan sebatas pada hubungan sosial pertemanan dan rasa saling
menghormati di luar kegiatan peribadatan

8.

Perhatikan ilustrasi berikut!
Qarun adalah salah satu cerminan orang yang sangat kaya. Diceritakan bahwa hartanya disimpan di suatu
tempat yang pintunya ada 40 buah dan setiap pintu dijaga oleh 100 orang. Suatu ketika ada orang miskin
bertanya kepadanya dari mana semua harta yang didapat itu, dengan tegas ia mengatakan bahwa hartanya
diperoleh dengan jerih payahnya sendiri dan tidak ada campur tangan pihak lain, termasuk Allah swt.
Tetapi Qarun akhirnya mati ditelan bumi bersama timbunan hartanya karena mendapat azab dari Allah swt.
Cara terbaik agar dapat menghindari perilaku yang dilakukan oleh Qarun adalah ....
A. merasa rendah hati dan bersyukur bahwa semua harta adalah titipan dari Allah SWT dan harus
dipergunakan untuk kebaikan
B. memberikan kepada orang-orang yang kita kenal dan sayangi
C. mendirikan usaha-usaha lain agar harta kita menjadi semakin produktif dan terjaga
D. membantu meringankan beban teman di sekolah maupun di rumah yang akrab dengan kita

9.

Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Mengucapkan salam, senyum dan jabat tangan ketika bertemu
(2) Membungkukkan badan ketika lewat di depan mereka
(3) Bertutur kata yang halus dan lembut apabila berbicara dengan mereka
(4) Menyanjung-nyanjung mereka apabila di depannya
(5) Memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan Bapak/Ibu guru
(6) Tidak mau menyapa dulu sebelum guru menyapa terlebih dahulu
Perilaku santun terhadap guru yang benar ditunjukkan nomor ....
A. 1, 2, 3, 4
B. 1, 2, 3, 5
C. 2, 3, 4, 5
D. 2, 4, 5, 6

10. Perhatikan Narasi berikut !
Nabi Muhammad SAW sebagai seorang wirausahawan yang ulet, bahkan hal ini dilakukan sejak beliau
masih muda sehingga ahli dalam berdagang dan mendapat keuntungan besar. Kegiatan wirausaha juga
dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika membangun Masyarakat Madinah yang sebelumnya Nabi berusaha
menjadikan saudara diantara kaum Muhajirin dan kaum Ansor.
Dari narasi di atas , kita dapat mengambil teladan bahwa ….
A. untuk mencapai tujuan perlu persatuan dan kesatuan
B. dalam membangun suatu masyarakat diperlukan perdagangan.
C. keberhasilan usahanya tergantung dari modal yang dimilikinya.
D. untuk mencapai suatu keinginan memerlukan kemampuan dan keuletan
11. Jika seseorang terkena hadas kecil, maka menyucikannya dengan cara berwudu atau tayamum, di bawah ini
yang termasuk bagian dari hadas kecil adalah ....
A. nifas
B. haid
C. melahirkan
D. hilang akal
12. Perhatikan tabel berikut ini!
I
II

III

IV

Keluar air mani

Selesai nifas

Keluar air mani

Air liur anjing

Selesai haid

Buang air kecil

Kotoran manusia

Darah babi

Selesai nifas

Buang air besar

Selesai haid

Keluar air mani

Berdasar tabel di atas, penyebab mandi wajib terdapat pada kolom ….
A. I
B. II
C. III
D. IV

13. Dalam pelaksanaan salat berjamaah saf demi saf tertata dengan rapi, masing-masing jamaah menempatkan
diri dimana ada tempat yang kosong segera ia tempati. Mereka segera merapatkan safnya tanpa melihat
kedudukan mereka diluar salat apakah ia pejabat atau rakyat biasa, kaya atau miskin tanpa pandang bulu.
Mereka yang datang terlebih dahulu maka mereka yang akan berada didepan. Dari gambaran pelaksanaan
salat berjamaah tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan salat berjamaah tersebut adalah
persamaan ....
A. nilai
B. derajat
C. hak
D. kewajiban
14. Pada saat makmum datang untuk berjamah salat dhuhur, imam masih berdiri pada rekaat pertama, lalu
makmum berniat, takbiratul ihram dan membaca al- fatikhah namun sebelum selesai membaca al –
Fatikhah didapati imam sudah iktidal, maka dalam keadaan seperti ini makmum harus segera iktidal
mengikuti imam. Makmum tersebut memiliki kekurangan .... rekaat bersama imam
A. seluruhnya
B. 1 rakaat
C. 2 rakaat
D. 3 rakaat
15. Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini :
(1) Menunggu imam berdiri
(2) Dilaksanakan dengan dua rakaat salam
(3) Dilaksanakan dengan berdiri jika mampu
(4) Dilaksanakan sesudah salat asar
Dari pernyataan tersebut diatas yang merupakan tata cara salat sunnah rawatib ditunjukkan nomor ....
A. 1 dan 3
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4
16. Aminah adalah seorang sarjana yang beralamat di Semarang. saat pendaftaran CPNS ada dua lowongan
formasi berbeda yang memenuhi persyaratan sesua ijazah yang dimiliki untuk mendaftar. Kedua formasi
tersebut ternyata menimbulkan keragu-raguan dalam memilih, hal ini disebabkan karena lowongan formasi
pertama sebenarnya sesuai dengan keinginannya akan tetapi penempatannya di pulau Sumatra, sedangkan
lowongan formasi yang satunya lagi kurang sesuai keinginannya akan tetapi penempatannya di wilayah
satu propinsi.
Dari keadaan di atas, sebaiknya Aminah melaksanakan salat sunah ....
A. tahayatul masjid
B. dhuha
C. istikharah
D. rawatib
17. Perhatikan macam-macam salat wajib berikut!
(1) Zuhur
(2) Asar
(3) Magrib
(4) Isya’
(5) Subuh
Salat wajib sebagaimana tersebut diatas yang dapat dijama’ adalah ....
A. 1,2,3, dan 4
B. 1,2,4, dan 5
C. 2,3,4, dan 5
D. 3,4,5, dan 1

18. Perhatikan ilustrasi berikut!
Wildan sedang membaca surat al-Alaq. Ketika sampai pada ayat ke 19, ia teringat bahwa orang yang
membaca atau mendengar ayat tersebut dibacakan ia disunahkan untuk melaksanakan sujud.
Cara melaksanakan sujud yang benar bagi Wildan sebagaimana kondisi tersebut adalah ....
A. melanjutkan bacaan al-quran sampai selesai. Setelah selesai dia langsung berniat dan takbiratul ihram,
sujud sekali lalu salam
B. menyelesaikan sampai akhir ayat, lalu berdiri dan berniat melakukan sujud tilawah, membaca takbiratul
ikhram, sujud sekali kemudian salam
C. menyelesaikan sampai akhir ayat, lalu berdiri dan berniat melakukan sujud tilawah, membaca takbiratul
ikhram, sujud dua kali kemudian salam
D. melanjutkan bacaan al-quran sampai selesai. Setelah itu berdiri untuk berniat dan takbiratul ihram,
sujud, duduk diantara dua sujud, sujud lagi kemudian salam
19. Perhatikan ilustrasi berikut!
Azis melaksanakan puasa senin. Hari itu dikelasnya diadakan ulangan harian PAI. Saat itu ia tidak siap,
karena belum belajar. Ia mencari jawaban dicontekannya saat gurunya lengah.
Sikap yang tepat terhadap perilaku padai ilustrasi tersebut adalah ....
A. meniru sikap Azis untuk mendapatkan nilai yang baik membolehkan berbagai cara
B. perilaku Azis harus ditinggalkan karena orang puasa hendaknya bisa mengendalikan diri dari perilaku
tercela
C. Azis hendaknya tidak melakukan hal tersebut, karena kalau ketahuan guru akan dimarahi
D. meniru perilkau Azis karena gurunya tidak tahu, puasa urusannya dengan Allah
20. Penyembelihan kambing sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas lahirnya seorang anak
dinamakan aqiqah. Waktu yang paling utama melaksanakan aqiqah adalah ....
A. sebelum anak baligh
B. tujuh hari setelah kelahiran
C. empat puluh hari setelah kelahiran
D. ketika anak berumur tujuh tahun
21. Perhatikan hal-hal berikut !
(1) membaca basmalah, membaca salawat atas nabi, binatang yang akan disembelih dihadapkan kiblat,
memisahkan antara hewan yang akan disembelih dengan hewan yang sedang disembelih
(2) membaca hamdalah, membaca salawat atas nabi, binatang yang kan disembelih dihadapkan kiblat,
memisahkan antara hewan yang akan disembelih dengan hewan yang sedang disembelih
(3) membaca basmalah, membaca takbir, binatang yang akan disembelih dihadapkan ke barat, memisahkan
antara hewan yang akan disembelih dengan hewan yang sedang disembelih
(4) membaca basmalah, membaca salawat atas nabi, binatang yang akan disembelih dihadapkan kiblat,
tidak perlu dipisahkan antara hewan yang kan disembelih dengan hewan yang sedang disembelih
Pernyataan di atas yang mencerminkan adab menyembelih yang tepat adalah ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
22. Pak Taslim adalah salah seorang jamaah haji dari Indonesia. Ketika ada waktu senggang, beliau
melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf yang dilakukan Pak Taslim
adalah tawaf ….
A. ifadhah
B. qudum
C. wada’
D. sunah

23. Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Untuk membangun manusia yang mulia dan martabat
(2) Membangun ekonomi masyarakat arab
(3) Untuk menyempurnakan akhlak manusia
(4) Untuk melestarikan ajaran sebelumnya
(5) Sebagai rahmat untuk seluruh alam
Misi dakwah Nabi Muhammad Saw ditunjukkan pada nomor ....
A. 1,2, dan 4
B. 1,3, dan 5
C. 2,3, dan 4
D. 2,4, dan 5
24. Perhatikan Narasi berikut!
Nabi Muhammad tidak hanya menata kehidupan para pengikutnya dari segi akidah dan akhlak, tetapi
beliau juga melakukan penataan masyarakat dan meletakkan dasar-dasar di bidang politik, ekonomi, dan
sosial budaya. Karena di Madinah beliau mempunyai dua kedudukan sekaligus, bukan saja sebagai kepala
agama, melainkan juga sebagai kepala negara.Kedudukan sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala
negara. Khusus dalam bidang ekonomi, usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan
sarana dan keadaan waktu itu adalah meningkatkan mutu pertanian dengan cara memperluas lahan
pertanian dan meningkatkan fasilitas pendukungnya.
Dari narasi tersebut, kita dapat mengambil teladan bahwa ….
A. Seorang pemimpin harus cermat membaca situasi dan kondisi umatnya.
B. Seorang pemimpin harus mempuyai kewibawaan dan ketegasan.
C. Seorang pemimpin harus seorang yang pandai dan cerdas.
D. Seorang pemimpin harus menjadi tauladan
25. Islam masuk ke Sumatra dibawa oleh pedagang Arab, kemudian diikut ioleh pedagang Persia dan India.
Islam telah masuk ke Sumatra pada abad ke-7 Masehi.
Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa penduduk di pesisir Nusantara lebih dahulu memeluk agama
Islam dari pada 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

