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SANGAT RAHASIA

MATA PELAJARAN

1. Studi Islam : 20 butir soal isian singkat

2. Kelas/Jenjang : 5 (lima) / Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

l. Babak

2. Hari/Tanggal
3. Jam

WAKTU PELAKSAI\AAIY

: FINAL
: Sabtu, 17 Nopember 2012
: 10.15 - 11.00 WIB (45menit)

PETUNJUKUMUM

1. Mulailah dengan Basmallah dan do'a.
2. Isilah Nama Peserta, Nomor Peserta, Daerah Asal dan Nama Sekolah pada tempat

yang disediakan. (panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan nilai akibat
ketidakvalidan data)

3. Bacalah soal dan tuliskanjawabanmu di tempat yang sudah disediakan. Sesuaikan
jawabanmu dengan nomor soal dan tulislah dengan rapi agar mudah dibaca.

4. Tersedia waktu 45 menit untuk mengerjakan soal.
5. Periksa dan laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang

kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu

hitung lainnya.

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
8. Lernbar soal boleh dicorat-coret.
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Mata Pelajaran : Studi Islam
Kelas :5 (lima)

KUAAULAI DEN6AN...

il., Jll O{rJl At e,*,

1. Puasa yang dike{akan setiap dua hari sekali atau selang sehari sep.e.{i.pga;a di hari
Senin-Rabu-Jum'at-Ahad-Selasadan seterusnya disebutdenganpuasa....'

2. Surah al-Buruj terletak pada urutan k9-85 dalam al-Qur'an. Surah ini diturunkan di
Mekkah. Surah ini terdiri dari .. .. ayat.

3. Mufassir adalah sebutan bagi ulama ahli tafsir al-Qur'au. Siapakah mufassir Indonesia
yang mengarang tafsir al-Mishbah?

4. Ketika Mim mati bertemu dengan huruf Ba disebut Ikhfa' Syafawi. Tapi jika Mim mati
bertemu dengan huruf Mim disebut..l-.-.

5. Neraka memiliki beberapa nama seperti Saqar, Jahannam, Jahim, Wail, dan lain-lain.
Siapakah malaikat penjaga pintu neraka? l' ,,.

6. Di antara para Nabi dan Rasul ada yang hidup di zaman penguasa atau raja yang zalim.
Siapakah Nabi yang hidup semasa dengan Raja Namrud? 1'

7. Nabi Ya'kub mempunyai 12 anak. Salah satunya diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi.
Siapakah dia?

8. Di antara para Rasul, ada lima Rasul yang memperoleh gelar ulul 'azmi atau orang yang
mempunyai keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan

9. Muttafaq 'alaih adalah sebutan untuk hadis yang diriwayatkan oleh dua ularn*.hadis
paling terkemuka. Salah.seorang di antaranya adalah Imam Muslim. Siapakah nama
ulama yang satunya lagi? I .

10. Ada dua surah dalam al-Qur'an yang disebut al-Muaww idzatain.Uisebut demikian karena
keduanya mengandung ta'widz (perlindungan). Sebutkan 2 surat tersebut!

li.Imam Syafii adalah seorang ulama besar penggagas ilmu pshul Fiqih. Salah seorang
gurunya disebut Imam Darul Hijrah (Imam Kota Madinah), pengaraug kitab al-

12. Boleh atau tidak b-.o-[eh-seorang Muslimah menikah dengan pria non-Muslim?
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13. Pada abad ke-8 M, Spanyol takluk di tangan kaum Muslimin. Biarpun berjumlah hanya
sekitar 12 ibt prajurit, namun kaum Muslimin mampu mengalahkan pasukan Eropa
yang jauh lebih banyak. Panglima Muslim pada saat itu sungguh berani. Ia
memerintahkan agar kapal-kapal yang membawa mereka ke Spanyol dibakar. Akibatnya,
mereka tidak bisa kernbali lagi dan harus berhadapan dengan musuh yang sangat banyak
jumlahnya. Siapakah panglima Muslim yang gagah berani itu? ,

14. Perang Khandaq terjadi di Madinah al-Munawwarah pada tahun 5 Hijriyyah. Disebut
dengan Khandaq dikarenakan pasukan Muslimin menggali parit dalam persiapan untuk
menghadapi musuh. Apakah nama lain dari perang Khandaq? r'

Qlbendekiawan Muslim yang di Barat dikenal dengan sebutan Averroes adalah

16.Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di samping nama-nama lain seperti
Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasai, dan Ibnu Majah. Imam
Bukhari mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin
al-Mughirah bin Bardizbeh al-Ju'fiy al-Bukhari. Namun beliau lebih dikenal dengan
nama Imam Bukhari karena lahir di Kota Bukhara, Asia Tengah. Ia lahir pada 13
Syawwal 194 H (21 Juli S10 M). Bukhara pernah menjadi bagian dari kota-kota di Uni
Sovyet sebelum negara itu terpepah menjadi Rusia dan beberapa negara lain. Bukhara
kini menjadi bagian dari negara ......

lT.Pada awal masa pernerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq RA banyak kaum Arab yang baru
masuk Islam kembali murtad. Karenanya terjadilah perang melawan kaum murtad.
Banyak shahabat yang gugur dalam perang ini, termasuk para penghafal al-eur,an,
sehingga Umar bin Khaththab khawatir hal ini akan berakibat pada hilangnya kitab suci
umat Islam tersebut. Karena itu, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar unfuk segera
menghimpun al-Qur'an dalam satu mushaf. Siapakah sahabat yang ditunjuk Abu Bakar
untuk menghimpun al-Qur'an di masanya?

18. Al-Kutub as-sittah adalah sebutan bagi enam kitab induk hadis
umat Muslim di seluruh dunia. Keenam kitab tersebut adalah
Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan

19. Boleh atau tidak boleh shalat Ashar dijamak dengan shalat Maghrib?<-.--

20. salah satu pesan lmam syafi'i kepada para pencari ilmu adalah shuhbotu ustodz (selalu memiliki
hubungan yang baik dan dekat dengan guru). lmam Syafi'i sendiri mempraktikkannya ketika
berguru kepada seorang ulama besar di Madinah. la tidak meninggatkan Madinah sampai
gurunya itu wafat. Siapakah nama guru.lmam Syafi.itersebut?_

g#tdl ,..JAtsJl

yang menjadi rujukan
Sunan Nasa'i, Shahih
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