
KISI-KISI SOAL UAMBN MADRASAH ALIYAH 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah (IPA/IPS/BHS) Alokasi Waktu   : 90  Menit 

Mata Pelajaran   : Akidah -Akhlak Jumlah soal       : 50  Butir 

Kurikulum : Standar Isi Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

 

NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN (SKL) 
KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL 

1. -Memahami prinsip-prinsip 
dan metode peningkatan 
kualitas Akidah 
 

Menjelaskan perinsip 
Akidah 
 
 
 
 
 
 
Menjelaskan metode-
metode peningkatan 
kualitas Akidah 

Akidah Islam - Siswa mampu  menentukan ruanglingkup  
    Akidah Islam (ilahiyah dan ruhaniyah) 
 
- Disajikan firman Allah ( QS An-Najam : 3 
  dan 4 atau Al-Anbiya : 25). Siswa dapat  
   menetukan prinsip- prinsip Akidah Islam  
 
-Siswa dapat menentukan metode 
peningkatan kualitas Akidah 
   
 

2. Memahami pengertian dan 
istilah –istilah Tauhid,  
macam-macam Tauhid 
serta perilaku orang yang 
bertauhid 

Menjelaskan pengertian 
tauhid,ilmu kalam dan 
tauhid 
 
Mngidentifikasi macam-
macam tauhid 
 
 
Menunjukkan perilaku 
bertauhid 

Hakikat  Tauhid -Siswa mampu menentukan pengertian 
  Tauhid , ilmu kalam dan ushuludin 
  
- Siswa dapat menentukan pengertian ilmu 
tauhid (Uluhiyah dan rububiyah)  
   
   
 
-Disajikan kisah orang yang kokoh Akidah 
Islamnya (Siti Masyitah dan Ashabul Kahfi)  
    



NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN (SKL) 
KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL 

   
 -Disajikan Firman Allah QS Al-al Araf : 
   :180 dan annahl :60 ) . Siswa dapat 
menetukan ayat tersebut berhubungan 
dengan Tauhid Asma wa alsifat 
   

3. Memahami pengertian 
Syirik, macam-macam Syirik 
dan perilaku orang yang 
berbuat Syirik  

Mengidentifikasi macam-
macam syirik 
 
 
 
 
 
Menjelaskan akibat 
perbuatan syirik 
 
Menghindari hal-hal yang 
mengarah perbuatan syirik 
 
 

Hakekat Syirik   -Siswa mampu menetukan jenis-jenis 
Syirik akbar atau Asghar 
   
-Siswa dapat menetukan contoh-contoh  
  perbuatan Syirik(Nusyrah dan Tama’im ) 
 
-Disajikan QS –Al an’am 6;88 dan AnNisa -
48) siswa dapat menentukan akibat 
perbuatan syirik menurut ayat tersebut 
 
-Siswa dapat  menentukan cara-cara 
menghindari perbuatan syirik 
   
 

4. Memahami pengertian 
Akhlak dan ciri Akhlak  
Islami 

Menjelaskan pengertian 
akkhlak, etika, moral dan 
budi pekerti 
 
 
 

Hakekat Akhlak -Siswa dapat  mengidentifikasi pengertian  
  Akhlak  menurut pendapat ulama ( 
alghazali dan Muhammad bin Ali Asy-Syarif 
al-Jurjani)   
     
-Siswa dapat menetukan  pengertian 
etika,moral dan budi pekerti) 
 
-Disajikan Surat Lukman ayat 12 dan 13     
 Siswa menentukan isi dari nasehat tersebut 



NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN (SKL) 
KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL 

5.  Memahami dan 
meningkatkan keimanan 
kepada Allah melalui sifat-
sifat Allah dan Al-Asam Al-
Husna serta meneladani 
sifat Allah 

Menjelaskan pengertian 
sepuluh asmaul husna  
 
Menunjukkan perilaku 
pengamalan sepuluh 
asmaul husna 

Al-Asma Al-Husna -Siswa dapat  menujukan pengertian ArRafi 
   atau Al-Muiz 
 
-Siswa dapat  menunjukan contoh perilaku  
  Al-Muqsit  dan Al-Wadud 

6. Membiasakan perilaku 
terpuji 
(Husnuz-zan dan bertaubat) 

Menunjukkan pengertian 
dan pentingnya Husnudzan 
dan bertaubat 

Husnudzan  
 
 
 
Bertaubat 

-Siswa dapat menentukan pengertian 
Husnudzan 
    
   
-Siswa dapat menetukan pengertian Taubat  
  Menurut  istilah 
 
   

7 Menghindari perilaku tercela 
Riya, Aniaya dan 
Diskriminasi 

Menjelaskan pengertian 
riya, aniaya dan 
diskriminasi 

Riya’ 
Zalim 
 
 
 
 
 
Diskriminasi 

-Siswa dapat menentukan pengertian Riya’ 
dan Sum’ah 
   
-Siswa mampu mentukan  macam-macam 
Zalim menurut Syeikh Muhammad Al-
Usaimin  
   
- Disajikan Q. S. Al-hujurat ayat 17 Siswa 
dapat menentukan tentang larangan     
perbuatan diskriminasi  
    

8. Memahami pengertian Ilmu 
Kalam  

Menjelaskan pengetian 
ilmu kalam 
 
 
 

Ilmu Kalam -Siswa dapat menentukan pengertian ilmu 
kalam  
 
 
 



NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN (SKL) 
KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL 

Menjelaskan hubungan 
ilmu kalam dengan ilmu-
ilmu lainnya 
 
 
Menjelaskan fungsi dan 
kedudukan ilmu kalam 

- Siswa mampu menentukan hubungan 
ilmun kalam dengan ilmu-ilmu lainnya ( ilmu 
tafsir, ilmu akhlak)  
  
   
- Siswa dapat menentukan fumgsi dan 
kedudukan ilmu kalam 
    
 

9. Memahami Aliran-aliran 
Ilmu Kalam (Khawarij, 
Syiah,Al-Asy ariyah, 
Mu`tazilah dan Tokoh-
tokohnya ) serta Teologi  
Transformatif dan Teologi 
Pembebasan 

Menjelaskan aliran-aliran, 
tokoh-tokoh dan faham 
dalam ilmu kalam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjelaskan prinsip-prinsip 
teologi moderen 

Aliran dan Tokoh 
Ilmu Kalam 

- Siswa mampu menentukan latar belakang  
   lahirnya ilmu kalam 
- Siswa dapat menentukan tokoh-tokoh 
aliran ilmu kalam ( Jabariyah dan 
Qadariyah) 
 
   - Siswa dapat menetukan pandangan Al- 
   Asy`ariyah  tentang  dosa besar 
 
- Siswa mampu mengidentifikasi tentang  
   pokok-pokok ajaran  jabariyah 
 
- Siswa dapat menentukan pandangan 
khawarij tentang orang –orang yang terllibat 
dalam tahkim (Ali bin Abi Thalib dan 
Muawiyah) 
 
 -  Siswa dapat menentukan prinsip-perinsip 
dalam teologi transformatif  
 
  -Siswa mampu menentukan  tujuan teologi 
modernisme  



NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN (SKL) 
KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL 

10 Membiasakan perilaku 
terpuji (Akhlak 
berpakaian,berhias dan 
berjalan,bertamu ) 

Menjelaskan pengertian 
akhlak berpakaian,berhias, 
berjalan dan bertamu 

Akhlak Berpakaian 
 
 
 
 
 
 
Akhlak Berhias 
 
 
 
 
 
 
Akhlak Berjalan 
 
 
 
 
Akhlak Bertamu 

- Siswa dapat menentukan pengertian 
berpakaian menurut AlQur’an  
                                                           
  -Disajikan ayat Al Qur`an Surat Al-`Araf  
 ayat 20. Siswa dapat  menentukan 
peristiwa menurut  dalam ayat tersebut 
 
  - Siswa mampu menentukan salah satu 
dari nilai-nilai positif  berhias dalam Islam 
  
-disajikan QS Al A’raf ayat  : 31 siswa dapat 
menentukan  anjuran menurut ayat tersebut  
    
     
-Siswa dapat menentukan arti perjalanan 
yang menurut istilah   
   
   
Siswa dapat menentukan lamanya akhlak 
bertamu menurut Rasulullah SAW 

11 Menghindari perilaku tercela 
( Mabuk-mabukan, berjudi, 
berzina, mabuk-mabukan 
dan narkoba ) 

Menjelaskan pengerian 
mabuk-
mabukan,berjudi,berzina 
dan narkoba 
 
 
 
 
Menjelaskan jenis-jenis 
hukuman bagi pezina dan 
pencuri 

Mabuk-mabukan 
 
 
 
 
Berjudi 
 
 
Berzina 
 
 

-Disajikan Firman Allah QS Al maidah ayat  
 90 . Siswa dapat menentukan jenis -jenis 
larangan  yang terdapat dalam ayat tersebut 
  
-Siswa dapat  menetukan dampak negatif 
perjudian 
   
 
- Disajikan ayat QS Annur ayat 2 .siswa 
mampu menentukan jenis hukuman bagi 
pezina  



NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN (SKL) 
KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL 

 
 
 
 

 
 
 
Mencuri 
 
 
 
 
Narkoba 

     
-Siswa mampu menentukan syarat –syarat 
hukum potong tangan bagi pencuri 
  
- Siswa dapat menetukan ciri-ciri fisik dan 
perilaku pengguna narkoba 
      
 

12 Memahami pengertian 
Tasawuf, Asal-usul 
Tasawuf, Karakteristik 
Tasawuf dan Maqomat 
Tasawuf 

Menjelaskan pengertian 
istilah ,asal usul tasawuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjelaskan Tokoh –tokoh 
serta doktrin dalam 
tasawuf 

Tasawuf - Siswa mampu menetukan pengertian  
  Tasawuf menurut asal usulnya (Shaff dan 
  Shafwah) 
 
-Siswa dapat menentukan pengertian  
tasawuf  Falsafi dan tasawuf  ‘Amali  
 
 - Siswa dapat menentukan perilaku 
tasawufyang pernah dilakukan Rasulullah 
SAW menurut Prof.Buya Hamka   
   
- Siswa dapat  menentukan tokoh –tokoh 
tasawuf  serta doktrin ( Hulul dan wahdatul 
Wujud) 
    
- Siswa dapat  menentukan Pengertian fana 
dan baqa  
   
 

13 Membiasakan Perilaku 
Terpuji (Adil dan Ridha ) 

Menjelaskan pengertian 
Adil dan Ridha 

Adil 
 
 

- Disajikan ayat QS.An-Nisa ayat 58 dan  Al 
An’am ayat 152 siswa dapat menentukan 
berperilaku adil dalam ayat tersebut  



NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN (SKL) 
KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL 

 
Ridha 

   
-Siswa dapat menentukan pengertian  dan 
arti ridha    

14 Menghindari perilaku tercela  
(fitnah) 

Menjelaskan cara 
menghindari perbuatan 
fitnah 

 
Fitnah 
 

-Disajikan QS Albaqarah /2:191 siswa dapat 
menentukan perbuatan fitnah itu lebih kejam 
dari pembunuhan 
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KISI-KISI SOAL UAMBN MADRASAH ALIYAH 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah (IPA/IPS/BHS)     Bentuk Soal  : Pilihan Ganda (PG) 
Mata Pelajaran : AL QUR’AN HADIS       Jumlah Soal  : 50 Butir 
Kurikulum  : Standar Isi         Alokasi Waktu : 90 Menit 
   
 

NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

1. Memahami isi pokok al-
Qur’an, fungsi, dan bukti-
bukti kemurniannya 

Menjelaskan pengertian al-
Qur'an menurut para ahli 
 

Pengertian al-Qur’an 
menurut para ahli 

Siswa dapat menentukan pengertian al-Qur’an 
menurut para ahli 

2. Memahami isi pokok al-
Qur’an, fungsi, dan bukti-
bukti kemurniannya 

Membuktikan keotentikan 
al-Qur'an ditinjau dari segi 
keunikan redaksinya, 
kemukjizatannya, dan 
sejarahnya. 
 

Bukti keotentikan Al-
Qur’an 

Siswa dapat menentukan bukti keotentikan Al-
qur’an  

3. Memahami isi pokok al-
Qur’an, fungsi, dan bukti-
bukti kemurniannya 

Mengidentifikasi isi pokok 
ajaran al-Qur'an 
 

Isi pokok ajaran al-
Qur’an 

Disajikan ayat, siswa  dapat menentukan  isi 
pokok ajaran Al-qur’an  

4. Memahami isi pokok al-
Qur’an, fungsi, dan bukti-
bukti kemurniannya 

Mengidentifikasi isi pokok 
ajaran al-Qur'an 
 

Isi pokok ajaran al-
Qur;an 

Disajikan ayat,siswa  menentukan isi 
kandungan Al-Qur’an yang terkait dengan isi 
pokok ajaran Al-Qur’an 

5. Memahami isi pokok al-
Qur’an, fungsi, dan bukti-
bukti kemurniannya 

Mendeskripsikan fungsi al-
Qur'an 
 

Fungsi Al Qur’an Siswa dapat menentukan  fungsi Al-qur’an 
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NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

6.  Memahami istilah-istilah 
hadis, fungsi hadis 
terhadap al-Qur'an, 
pembagian hadis ditinjau 
dari segi kuantitas dan 
kualitasnya 

Mendefinisikan pengertian 
hadis, sunnah, khabar, 
atsar dan hadis qudsi. 
 

istilah-istilah hadis Siswa dapat menentukan pengertian istilah 
hadis 

7 Memahami istilah-istilah 
hadis, fungsi hadis 
terhadap al-Qur'an, 
pembagian hadis ditinjau 
dari segi kuantitas dan 
kualitasnya 

Menjelaskan  pengertian 
sanad dan   matan. 

pengertian sanad 
dan matan. 

Siswa dapat menentukan pengerrtian sanad, 
matan dan rawi 

8. Memahami istilah-istilah 
hadis, fungsi hadis 
terhadap al-Qur'an, 
pembagian hadis ditinjau 
dari segi kuantitas dan 
kualitasnya 

Menjelaskan fungsi hadis 
terhadap al-Qur'an 
 

Fungsi Hadis Siswa dapat menentukan fungsi hadis 
terhadap Al-Qur’an 

9. Memahami istilah-istilah 
hadis, fungsi hadis 
terhadap al-Qur'an, 
pembagian hadis ditinjau 
dari segi kuantitas dan 
kualitasnya 

Menjelaskan pembagian 
hadis dari segi 
kuantitasnya. 
 

Pembagian hadis 
dari segi kuantitas 
dan kualitasnya 

Siswa dapat menentukan pembagian hadis 
dari segi kuantitas dan kualitasnya 

10. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 

Menjelaskan kandungan 
QS al-Mu’minuun:12-14; 
QS al-Nahl:78; QSal-
Baqarah:30 dan QS adz-

 QS al 
Mu’minuun:12-14; 
QS al-Nahl:78; QSal-
Baqarah:30 dan QS 

Disajikan ayat 
Siswa dapat menentukan kandungan ayat 
tentang manusia dan tugasnya sebagai hamba 
Allah dan khalifah dimuka bumi  
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NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Dzaariyat: 56 
 

adz-Dzaariyat: 56 

11. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Mengartikan QS az-
Zuhruf:9-13, QS al-
’Ankabuut:17 dan hadis 
tentang syukur 
 

QS az-Zuhruf:9-13, 
QS al-’Ankabuut:17 
dan hadis tentang 
syukur 

Disajikan ayat/hadis  
Siswa dapat menentukan arti ayat/hadis 
tentang syukur  

12. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Mengidentifikasikan 
macam-  macam  nikmat  
Allah sebagaimana 
terkandung dalam QS az-
Zuhruf: 9-13 
 

macam-  macam  
nikmat  Allah 
sebagaimana 
terkandung dalam 
QS az-Zuhruf: 9-13 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan  macam-  macam  
nikmat  Allah 
 

13. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Menjelaskan kandungan 
QS ar-Ruum: 41-42, QSal-
A’raaf: 56-58;QS Shad:27; 
QS al-Furqaan: 45-50 dan 
QS al-Baqarah: 204-206. 
 

QS ar-Ruum: 41-42, 
QSal-A’raaf: 56-
58;QS Shad:27; QS 
al-Furqaan: 45-50 
dan QS al-Baqarah: 
204-206. 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan kandungan 
aya/hadist tentang perintah menjaga 
kelestarian lingkungan hidup 

14. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Menunjukkan  perilaku 
orang yang mengamalkan 
QS ar-Ruum: 41-42, QS al-
A’raaf: 56-58;QS Shad:27.; 
QS al-Furqaan: 45-50 dan  
QS al-Baqarah: 204-206. 
 

perilaku orang yang 
mengamalkan QS ar-
Ruum: 41-42, QS al-
A’raaf: 56-58;QS 
Shad:27.; QS al-
Furqaan: 45-50 dan  
QS al-Baqarah: 204-
206. 

Disajikan ayat  
Siswa dapat menentukan contoh  perilaku 
yang sesuai dengan ayat tersebut 
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NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

15. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Menjelaskan kandungan 
QS al-Qashash: 79-82;  
QS al-Israa’: 26-27, 29-30, 
QS al-Baqarah : 177 dan 
hadis tentang hidup 
sederhana dan perintah 
menyantuni para duafa 
 

QS al-Qashash: 79-
82;  QS al-Israa’: 26-
27, 29-30, QS al-
Baqarah : 177 dan 
hadis tentang hidup 
sederhana dan 
perintah menyantuni 
para duafa 

Disajikan ayat/hadis 
Menentukan kandungan ayat/hadis tentang 
hidup sederhana dan perintah menyantuni 
para duafa 
 

16. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Mengidentifikasi perilaku 
orang – orang yang 
mengamalkan QS al-
Qashash: 79-82;  QS al-
Israa’: 26-27, 29-30, QS al-
Baqarah : 177 dan hadis 
tentang hidup sederhana 
dan perintah menyantuni 
para duafa 
 

perilaku orang – 
orang yang 
mengamalkan QS al-
Qashash: 79-82;  QS 
al-Israa’: 26-27, 29-
30, QS al-Baqarah : 
177 dan hadis 
tentang hidup 
sederhana dan 
perintah menyantuni 
para duafa 
 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan perilaku orang – 
orang yang mengamalkan ayat dan hadis 
tentang hidup sederhana dan perintah 
menyantuni para duafa 
 

17 Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Menerapakan  prilaku 
berkompetisi dalam 
kebaikan. seperti 
terkandung dalam QS al-
Baqarah :148 ; QS al-
Faathir : 32 dan QS an-
Nahl : 97 
 

Berkompetisi dalam 
kebaikan. seperti 
terkandung dalam 
QS al-Baqarah :148 ; 
QS al-Faathir : 32 
dan QS an-Nahl : 97 
 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan contoh perilaku yang 
sesuai dengan ayat tersebut 
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NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

 
18. 

Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Mengidentifikasi hikmah 
perilaku berkompetisi 
dalam kebaikan. 
 

Hikmah perilaku 
berkompetisi dalam 
kebaikan. 
 

Menentukan hikmah perilaku berkompetisi 
dalam kebaikan 

19. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Menjelaskan kandungan 
QS Ali Imraan : 104 dan 
hadis tentang amar ma'ruf 
nahi munkar. 
 

QS Ali Imraan : 104 
dan hadis tentang 
amar ma'ruf nahi 
munkar. 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan  kandungan ayat/ 
hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. 

20 Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Menunjukkan perilaku 
orang yang tabah dan 
sabar dalam menghadapi 
ujian dan cobaan 
sebagaimana terkandung 
dalam  QS al-Baqarah: 155 
dan hadis tentang ujian 
dan cobaan. 

Perilaku orang yang 
tabah dan sabar 
dalam menghadapi 
ujian dan cobaan 
sebagaimana 
terkandung dalam  
QS al-Baqarah: 155 
dan hadis tentang 
ujian dan cobaan. 
 

Disajikan ayat 
Siswa dapat menentukan  contoh perilaku 
yang sesuai dengan ayat tersebut 
 

21 Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Mengartikan QS Ali Imraan 
: 104 dan hadis tentang 
amar ma'ruf nahi munkar. 
 

QS Ali Imraan : 104 
dan hadis tentang 
amar ma'ruf nahi 
munkar. 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa menentukan arti ayat/hadis tentang 
amar ma'ruf nahi munkar. 
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NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

22 Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Mengartikan QS al-
Baqarah: 155 dan hadis 
tentang ujian dan cobaan. 
 

QS al-Baqarah: 155 
dan hadis tentang 
ujian dan cobaan. 
 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa menentukan arti ayat/hadis tentang 
ujian dan cobaan 

23. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Menjelaskan kandungan 
QS al-Baqarah: 155 dan 
hadis tentang ujian dan 
cobaan. 
 

QS al-Baqarah: 155 
dan hadis tentang 
ujian dan cobaan. 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan kandungan ayat/ 
hadis tentang ujian dan cobaan. 

24. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Menjelaskan  kandungan 
QS al-Baqarah :148 ; QS 
al-Faathir : 32 dan QS an-
Nahl : 97 
 

QS al-Baqarah :148 ; 
QS al-Faathir : 32 
dan QS an-Nahl : 97 
 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan isi kandungan 
ayat/hadis tentang berkompetisi dalam 
kebaikan anjuran Allah 

25. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi dan 
demokrasi 

Menjelaskan kandungan 
QS az-Zuhruf:9-13, QS al-
’Ankabuut:17 

QS az-Zuhruf:9-13, 
QS al-’Ankabuut:17 
dan hadis tentang 
syukur 

Disajikan ayat/hadis  
Siswa dapat menentukan kandunganayat dan 
hadis tentang syukur 

26. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menjelaskan kandungan 
QS an-Nahl: 125; QS asy-
Syu’araa: 214-216, al-Hijr: 
94-96, dan Hadis tentang 
kewajiban berdakwah 

QS an-Nahl: 125; QS 
asy-Syu’araa: 214-
216, al-Hijr: 94-96, 
dan Hadis tentang 
kewajiban 
berdakwah 

Disajikan ayat  
Siswa dapat menentukan kandungan ayat 
tentang kewajiban berdakwah 
 



7 

NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

27 Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menjelaskan kandungan 
QS an-Nahl: 125; QS asy-
Syu’araa: 214-216, al-Hijr: 
94-96, dan Hadis tentang 
kewajiban berdakwah 

QS an-Nahl: 125; QS 
asy-Syu’araa: 214-
216, al-Hijr: 94-96, 
dan Hadis tentang 
kewajiban 
berdakwah 

Disajikan ayat/hadis  
Siswa dapat menentukan  kandungan 
ayat/hadis tentang kewajiban berdakwah 
 

28 Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Mengartikan QS  at-
Tahriim: 6, QS Thaha: 132; 
QS al-An’aam: 70; QS an-
Nisaa’ :36 dan QS 
Huud:117-119 dan hadis 
tentang tanggung jawab 
manusia terhadap keluarga 
dan masyarakat. 
 

QS  at-Tahriim: 6, 
QS Thaha: 132; QS 
al-An’aam: 70; QS 
an-Nisaa’ :36 dan QS 
Huud:117-119 dan 
hadis tentang 
tanggung jawab 
manusia terhadap 
keluarga dan 
masyarakat. 
 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan arti ayat/ hadtis 
tentang tanggung jawab manusia terhadap 
keluarga dan masyarakat. 
 
 

29 Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Mengartikan QS  at-
Tahriim: 6, QS Thaha: 132; 
QS al-An’aam: 70; QS an-
Nisaa’ :36 dan QS 
Huud:117-119 dan hadis 
tentang tanggung jawab 
manusia terhadap keluarga 
dan masyarakat. 
 

QS  at-Tahriim: 6, 
QS Thaha: 132; QS 
al-An’aam: 70; QS 
an-Nisaa’ :36 dan QS 
Huud:117-119 dan 
hadis tentang 
tanggung jawab 
manusia terhadap 
keluarga dan 
masyarakat. 
 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan arti ayat/ hadtis 
tentang tanggung jawab manusia terhadap 
keluarga dan masyarakat. 
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NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

30. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menjelaskan kandungan 
QS al-Maa’idah: 8-10; QS 
an-Nahl:90-92; QS an-
Nisaa’: 105 dan hadis 
tentang berlaku adil dan 
jujur. 
 

QS al-Maa’idah: 8-
10; QS an-Nahl:90-
92; QS an-Nisaa’: 
105 dan hadis 
tentang berlaku adil 
dan jujur. 
 

Disajikan ayat/hadis  
Siswa dapat menentukan kandungan ayat/ 
hadis tentang berlaku adil dan jujur. 

31. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menjelaskankandungan 
QS al-Maa’idah: 8-10; QS 
an-Nahl:90-92; QS an-
Nisaa’: 105 dan hadis 
tentang berlaku adil dan 
jujur. 
 

QS al-Maa’idah: 8-
10; QS an-Nahl:90-
92; QS an-Nisaa’: 
105 dan hadis 
tentang berlaku adil 
dan jujur. 
 

Disajikan ayat/hadis  
Siswa dapat menentukan kandungan ayat/ 
hadis tentang berlaku adil dan jujur. 

32. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menunjukkan  perilaku 
orang yang mengamalkan 
QS al-Maa’idah: 8-10; QS 
an-Nahl:90-92; QS an-
Nisaa’: 105 dan hadis 
tentang berlaku adil dan 
jujur 
 

QS al-Maa’idah: 8-
10; QS an-Nahl:90-
92; QS an-Nisaa’: 
105 dan hadis 
tentang berlaku adil 
dan jujur 
 

Disajikan perilaku  adil dan jujur dalam 
perkataan dan perbuatan 
Siswa dapat menuntukan ayatnya 
 

33. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menunjukkan  perilaku 
orang yang mengamalkan 
QS al-Maa’idah: 8-10; QS 
an-Nahl:90-92; QS an-
Nisaa’: 105 dan hadis 
tentang berlaku adil dan 
jujur 
 

QS al-Maa’idah: 8-
10; QS an-Nahl:90-
92; QS an-Nisaa’: 
105 dan hadis 
tentang berlaku adil 
dan jujur 
 

Disajikan perilaku adil dan jujur dalam 
perkataan dan perbuatan 
Siswa dapat menuntukan ayatnya 
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NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

34. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Mengartikan  QS al-
Maa’idah: 8-10; QS an-
Nahl:90-92; QS an-Nisaa’: 
105 dan hadis tentang 
berlaku adil dan jujur. 
 

QS al-Maa’idah: 8-
10; QS an-Nahl:90-
92; QS an-Nisaa’: 
105 dan hadis 
tentang berlaku adil 
dan jujur. 
 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan arti ayat/hadis 
tentang berlaku adil dan jujur. 

35. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menjelaskan  kandungan 
QS al-Kaafiruun: 1-6; QS 
Yuunus: 40-41;QS al-Kahfi: 
29; QS al-Hujuraat: 10-13 
dan hadis tentang etika 
pergaulan 

QS al-Kaafiruun: 1-6; 
QS Yuunus: 40-41; 
QS al-Kahfi: 29; QS 
al-Hujuraat: 10-13 
dan hadis tentang 
etika pergaulan 

Disajikan ayat/hadis  
Siswa dapat menentukan kandungan 
ayat/hadis tentang etika pergaulan 

36. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menerapkan perilaku 
bertoleransi dan beretika 
dalam pergaulan seperti 
yang terkandung dalam QS 
al-Kaafiruun: 1-6; QS 
Yuunus: 40-41;QS al-Kahfi: 
29; QS al-Hujuraat: 10-13 
dan hadis tentang etika 
pergaulan dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 

QS al-Kaafiruun: 1-6; 
QS Yuunus: 40-
41;QS al-Kahfi: 29; 
QS al-Hujuraat: 10-
13 dan hadis tentang 
etika pergaulan 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

Disajikan ayat 
Siswa dapat menentuken contoh perilaku 
bertoleransi dan ber etika 

37. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Mengartikan QS al-
Mujaadalah: 11;  QS al-
Jumuu’ah 9-11; QS al-
Qashash :77 dan hadis 
etos kerja 
 

QS al-Mujaadalah: 
11;  QS al-Jumuu’ah 
9-11; QS al-Qashash 
:77 dan hadis etos 
kerja 
 

Disajikan hadis  
Siswa dapat menentukan arti hadis tentng etos 
kerja 
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STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

38. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menjelaskan kandungan 
QS al-Mujaadalah: 11;  QS 
al-Jumuu’ah 9-11; QS al-
Qashash :77 dan hadis 
etos kerja 
 

QS al-Mujaadalah: 
11;  QS al-Jumuu’ah 
9-11; QS al-Qashash 
:77 dan hadis etos 
kerja 
 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan kandungan 
ayat/hadis tentang etos kerja 
 

39. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menerapkan perilaku 
beretos kerja seperti yang 
terkandung dalam QS al-
Mujaadalah: 11;  QS al-
Jumuu’ah 9-11; QS al-
Qashash :77 dan hadis 
etos kerja. 

QS al-Mujaadalah: 
11;  QS al-Jumuu’ah 
9-11; QS al-Qashash 
:77 dan hadis etos 
kerja. 

Disajikan  pernyataan 
Siswa dapat menentukan  ayat/hadis yang 
sesuai dengan pernyataan 

40. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menunjukkan  perilaku 
orang yang mengamalkan 
QS al-Mujaadalah: 11;  QS 
al-Jumuu’ah 9-11; QS al-
Qashash :77 dan hadis 
etos kerja 
 

QS al-Mujaadalah: 
11;  QS al-Jumuu’ah 
9-11; QS al-Qashash 
:77 dan hadis etos 
kerja 
 

Disajikan ayat/hadis  
Siswa dapat menentukan contoh perilaku  
yang mengamalkan  etos kerja 
 

41. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menunjukkan  perilaku 
orang yang mengamalkan 
QS al-Baqarah:168-169 : 
QS al-Baqarah 172-173 
dan hadis tentang 
makanan yang halal dan 
baik. 
 

QS al-Baqarah:168-
169 : QS al-Baqarah 
172-173 dan hadis 
tentang makanan 
yang halal dan baik. 
 

Di sajikan contoh 
Siswa dapat menentukan ayat tentang 
makanan yang halal dan baik. 
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LULUSAN 
KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

42. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menerjemahkan QS al-
Baqarah:168-169 : QS al-
Baqarah 172-173 dan 
hadis tentang makanan 
yang halal dan baik.  
 

QS al-Baqarah:168-
169 : QS al-Baqarah 
172-173 dan hadis 
tentang makanan 
yang halal dan baik.  
 

Disajikan ayat  
Siswa dapat menentukan arti ayat/hadis 
tentang makanan yang halal dan baik 

43. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menjelaskan kandungan  
QS al-Baqarah:168-169 : 
QS al-Baqarah 172-173 
dan hadis tentang 
makanan yang halal dan 
baik.  
 

QS al-Baqarah:168-
169 : QS al-Baqarah 
172-173 dan hadis 
tentang makanan 
yang halal dan baik.  
 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan kandungan 
ayat/hadis tentang makanan yang halal dan 
baik.  
 

44. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menjelaskan kandungan  
QS al-Baqarah:168-169 : 
QS al-Baqarah 172-173 
dan hadis tentang 
makanan yang halal dan 
baik.  
 

QS al-Baqarah:168-
169 : QS al-Baqarah 
172-173 dan hadis 
tentang makanan 
yang halal dan baik.  
 

Disajikan hadis 
Siswa dapat menentukan kandungan hadis 
tentang makanan yang halal dan baik.  
 

45. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Mengartikan QS  at-
Tahriim: 6, QS Thaha: 132; 
QS al-An’aam: 70; QS an-
Nisaa’ :36 dan QS 
Huud:117-119 dan hadis 
tentang tanggung jawab 
manusia terhadap keluarga 
dan masyarakat. 
 

Hadis tentang 
tanggung jawab 
manusia terhadap 
keluarga dan 
masyarakat. 
 

Disajikan  hadis 
Siswa dapat menentukan  arti hadis tentang 
tanggung jawab manusia terhadap keluarga 
dan masyarakat. 
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DASAR 
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46. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menerjemahkan QS al-
‘Alaq: 1-5, QS Yuunus: 
101; QS al-Baqarah: 164. 
 

QS al-‘Alaq: 1-5, QS 
Yuunus: 101; QS al-
Baqarah: 164. 
 

Disajikan ayat/hadis 
Siswa dapat menentukan arti ayat/hadis 
tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

47 Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menjelaskan   kandungan 
QS al-‘Alaq: 1-5; QS 
Yuunus: 101; QS al-
Baqarah: 164. 
 

QS al-‘Alaq: 1-5, QS 
Yuunus: 101; QS al-
Baqarah: 164 

Disajikan ayat 
Siswa dapat menentukan kandungan 
ayat/hadis tentang pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

48. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menerjemahkan QS al-
‘Alaq: 1-5, QS Yuunus: 
101; QS al-Baqarah: 164. 
 

QS al-‘Alaq: 1-5, QS 
Yuunus: 101; QS al-
Baqarah: 164. 
 

Disajikan arti 
Siswa dapat menentukan ayat tentang 
pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

49. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menerjemahkan QS al-
‘Alaq: 1-5, QS Yuunus: 
101; QS al-Baqarah: 164. 
 

QS al-‘Alaq: 1-5, QS 
Yuunus: 101; QS al-
Baqarah: 164. 
 

Disajikan ayat 
Siawa dapat menentukan kandungan ayat 
tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

50. Memahami dan 
mengamalkan ayat-ayat al-
Qur'an dan hadis tentang 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Menunjukkan  perilaku 
orang yang mengamalkan 
QS al-‘Alaq: 1-5, QS 
Yuunus: 101; QS al-
Baqarah: 164. 
 

QS al-‘Alaq: 1-5, QS 
Yuunus: 101; QS al-
Baqarah: 164. 
 

Disajikan  ayat 
Siswa dapat menentukan contoh perbuatan 
berdasarkan ayat tersebbut 

 



KISI-KISI SOAL UAMBN MADRASAH ALIYAH 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 
Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah (IPA/IPS/BHS)     Bentuk Soal  : Pilihan Ganda (PG) 
Mata Pelajaran : Fikih          Jumlah Soal  : 50 Butir 
Kurikulum  : Standar Isi         Alokasi Waktu : 90 Menit 
 

NO 
STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN (SKL) 
KOMPETENSI DASAR 

 
MATERI INDIKATOR SOAL 

1. 
Memahami prisnsip-prinsip 

Ibadah dan syariat 

Menjelaskan tujuan 
(maqashid) syari’at Islam 

 

Prinsip-prinsip ibadah 
dan syaria’at dalam 

Islam 
 

Siswa dapat mengidentifikasikan dengan benar  tentang 
maqashid syar’i 

Disajikan sebuah kasus yang berhubungan dengan 
maqosidu syar’i  
 siswa dapat menentukan  satu  maqosidus syar’i yang 
dimaksud 

2 
 

Memahami hukum Islam 
tentang zakat dan 

hikmahnya 

Menjelaskan ketentuan 
Islam tentang zakat dan 
hikmahnya 

Zakat dan 
Hikmahnya 

Siswa dapat menunjukkan dalil tentang kewajiban zakat 

Menerapkan cara 
pelaksanaan zakat sesuai 
ketentuan perundang-
undangan  

 

Siswa dapat menentukan hikmah zakat 

3 
Memahami hikmah kurban 

dan akikah 

Menjelaskan tata cara 
pelaksanaan kurban dan 
hikmahnya  

Kurban dan Akikah 
Siswa dapat menentukan  syarat hewan  qurban 

4 

Memahami ketentuan 
hukum  Islam tentang 
pengurusan jenazah 

5.1 Menjelaskan tatacara 
pengurusan jenazah 

 
Pengurusan jenazah 

Siswa dapat menentukan posisi imam pada  shalat 
jenazah 
. 



5 

Memahami konsep 
perekonomian dalam  Islam 
dan hikmahnya. 

Menjelaskan aturan Islam 
tentang jual beli dan 
hikmahnya 

 

Jual beli 

Disajikan proses jual beli siswa dapat menentukan jual 
beli  yang dilarang syari’at.. 

6 

Memahami hukum Islam 
tentang pelepasan dan 
perubahan harta beserta 
hikmahnya 

 
Menjelaskan ketentuan 
Islam tentang wakaf beserta 
hikmah pelaksanaannya 

 

Wakaf 

 
Siswa dapat mmenentukan manfaat wakaf.. 

7 

Memahami riba ,bank dan 
asuransi 

Menjelaskan hukum riba, 
bank, dan asuransi 
 

Bank 
Disajikan proses jual beli  melalui bank syari’ah, siswa 
dapat menentukkan jenis jual beli  yang sesuai dengan 
syari,ah.. 

Asuransi  
Siswa dapat menentukan ulama  yang  membolehkan 
praktik  asuransi dizaman sekarang. 

8 
Memahami ketentuan Islam 
tentang jinayah dan 
hikmahnya 

Menjelaskan hukum 
pembunuhan dan 
hikmahnya 

 

Pembunuhan 

Siswa dapat menjelaskan dasar hukum tentang larangan 
membunuh 

Siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam 
pembunuhan 

  Menunjukkan contoh-
contoh qishash, diyaat dan 
kafaarat dalam hukum 
Islam 

 Disajikan sebuah kasus pembunuhan siswa dapat  
menentukan  hukuman bagi pelaku pembunuhan. 

9 Memahami ketentuan Islam 
tentang Hudud dan 
hikmahnya 

Menjelaskan ketentuan 
hukum Islam tentang zina 
dan qadzaf beserta 
hikmahnya 
 

Zina Siswa dapat menentukkan hukuman bagi pezina ghair 
muhson 
 

Qadzaf Siswa dapat menjelaskan sangsi suami/istri yang berlaku 
qadzaf 

10 Memahami ketentuan Islam 
tentang Hudud dan 
hikmahnya 

Menjelaskan ketentuan 
hukum Islam tentang 
minuman keras beserta 
hikmahnya 
 

Hikmah 
Diharamkannya 
Minuman keras 

Disajikan beberapa hikmah diharamkanya minuman 
keras/narkoba siswa mampu nenetukan empat hikmah 
diharamkannya  mengkonsumsi narkoba. 



Menjelaskan ketentuan 
hukum Islam tentang 
mencuri, menyamun dan 
merampok beserta 
hikmahnya 
 

Larangan Mencuri Siswa dapat menunjukkan ketentuan hukuman bagi 
pencuri 

   merampok Siswa dapat menjelaskan status hukum  merampok 

Disajikan sebuah kasusus terjadinya perampokan yang 
disertai pembunuhan . 
 Siswa dapat menentukan hukuman bagi  pelaku 
perampokan yang sertai pembunuhan .. 

11 Memahami hukum Islam 
tentang hukum  keluarga 

Menjelaskan ketentuan 
hukum perkawinan dalam 
Islam dan hikmahnya 

 

Pernikahan 
 

Siswa dapat menunjukkan alasan  hukum bagi orang 
yang  telah sanggup / mampu menikah 

    Disajikan kasus pernikahan pasangan pengantin  yang 
berbeda agama . Siswa dapat menentukan hukum 
pernikahan yang berbeda agama. 
 

  Menjelaskan konsep Islam 
tentang talak, perceraian, 
iddah, ruju`, dan 
hikmahnya 

 

Talak Siswa dapat menenentukanpengertian talak bain kubra . 

Iddah Siswa dapat mengidentifikasikan kewajiban suami dimasa 
iddah 

   Ruju’ Siswa dapat menentukan pengertian ruju’ 

12 Memahami hukum Islam 
tentang waris 

Menunjukkan contoh cara 
pelaksanaan waris dan 
wasiat 

 

Warisan Disajikan  peninggalan harta warisan seseorang , siswa 
dapat menentukan bagian harta  warisan . 

13 Memahami hokum Islam 
tentang siyasah syari’ah 

Menjelaskan ketentuan 
Islam tentang 
pemerintahan (khilaafah) 

Khilafah Siswa dapat menentukan dasar-dasar pembentukan 
Khilafah. 

Siswa dapat menunjukkan tujuan khilafah  



 Siswa dapat menentukan dasar-dasar penyelenggaraan 
khilafah. 

    Siswa dapat mengidentifikasikan empat syarat menjadi 
Khalifah 

Siswa dapat menunjukkan dua  mekanisme 
pengangkatan khalifah  

    Siswa dapat mengidentifikasi hak rakyat 

    Siswa dapat mengidentifikasikan empat kewajiban rakyat 

 Menjelaskan majelis 
syura dalam Islam 

 

majelis syura dalam 
Islam 

Siswa dapat menunjukkan empat fungsi Majlis Syuro’ 

    Disajikan dalil al Quran 
Siswa dapat menentukan ayat yang paling terkait dengan 
masalah majelis syuro 

. 
Siswa dapat mengidentifikasikan empat persyaratan 
anggota Majlis Syuro 

Siswa dapat menunjukkan relevansi syuro di tengah 
masyarakat modern 

14 Memahami sumber hukum 
Islam 

Menjelaskan sumber 
hukum yang disepakati 
dan yang tidak disepakati 
ulama 

 

Al Quran 
 

Siswa dapat menunjukkan fungsi dan kedudukan Alquran 
dalam hukum Islam 

Al Sunnah Siswa dapat menjelaskan satu fungsi  al-Sunnah terhadap 
al Quran 

   Ijma Siswa dapat menentukan kedudukan Ijma dalam hokum 
Islam 

 Istihsan Siswa dapat menentukan  ulama yang menolak 
kehujahan terhadap urf sebagai sumberhukum  Islam 



 
 

  Menunjukkan penerapan 
sumber hukum yang 
disepakati dan yang tidak 
disepakati ulama 
 

Masailul Mursalah Siswa dapat menunjukkan contoh Masalihul Mursalah 

Syad al Dzara’i Siswa dapat menjelaskan pengertian Syad al-dzarai 

   Syar’un man qablana Siswa dapat menunjukkan contoh syar’un manqablana 

Mazhab Shahabi Siswa dapat menjelaskan kedudukan mazhab shahabi 

   ‘Urf Disajikan sebuah kebiasaan yang ada di kalangan 
masyarakat siswa mampu menentukan  urf tersebut.  

15 Memahami hukum –hukum 
syar’i 

Menjelaskan hukum taklifi 
dan   penerapannya dalam 
Islam 
 

Hokum Taklifi Siswa dapat mengidentifikasikan macam -macam hukum 
taklifi 

Menjelaskan hukum wadh’i 
dan penerapannya dalam 
Islam 
 

Hukum Wadh’i Siswa dapat mengidentifikasikan hukum Wadh’i 

  Mani’ Siswa dapat menunjukkan contoh  Mani’ 

16 Memahami kaidah – kaidah 
usul fikih 

Menjelaskan macam-
macam kaidah usul fikih 
 

‘Am dan Khas Siswa dapat membedakan kaidah  ‘Am dan Khas 

Mujmal dan 
Mubayyan 

Siswa dapat menunujukkan contoh penggunakan kaidah  
Mujmal dan Mubayyan 
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KISI-KISI SOAL UAMBN MADRASAH ALIYAH 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah (IPA/IPS/BHS)      Bentuk Soal  : Pilihan Ganda  
Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam      Jumlah Soal  : 50 Butir 
Kurikulum  : Standar Isi         Alokasi Waktu : 90 Menit 
 

NO 
STANDAR 

KOMPETENSI 
LULUSAN 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI INDIKATOR SOAL 

1. Memahami dan 
mengambil ibrah sejarah 
dakwah Nabi Muhammad 
pada periode Makkah 
dan Madinah, masalah 
kepemimpinan umat 
setelah Rasulullah SAW 
wafat,  perkembangan 
Islam pada periode klasik 

Menceritakan sejarah 
dakwah Rasulullah 
SAW pada periode 
Mekkah dan Madinah 
 

Dakwah Nabi 
Muhammad SAW 
periode Makkah 
dan Madinah 

Disajikan cerita tentang peristiwa yang terjadi 
menjelang kelahiran Rasulullah. Peserta didik 
mampu menyebutkan nama raja Yaman yang akan 
menghancurkan Ka’bah 

 
Disajikan uraian tentang situasi keadaan kaum 
Quraisy Mekkah. Peserta didik mampu menentukan 
strategi yang di gunakan Rasulullah dalam 
berdakwah di Mekkah 
 
Disajikan cerita tentang beberapa orang yang 
menerima dakwah Nabi di Mekkah. Peserta didik 
mampu menentukan sebutan bagi orang-orang yang 
pertama kali masuk Islam 
 
Peserta didik  mampu menentukan siapakah orang 
yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-
anak 
 
Peserta didik  mampu menentukan lamanya waktu 
pemboikotan yang dilakukan orang kafir Quraisy 
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NO 
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LULUSAN 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI INDIKATOR SOAL 

terhadap Rasulullah dan pengikutya 
 

Disajikan sebab-sebab Rasulullah dan pengikutnya 
hijrah ke madinah. Peserta didik mampu 
menentukan di sebut apakah orang-orang yang 
menerima Rasulullah di Madinah 
 
Di sajikan cerita tentang situasi dan kondisi 
masyarakat madinah saat Rasulullah hijrah. Peserta 
didik  mampu menentukan substansi/isi dakwah 
Rasulullah di Madinah 
 
Peserta didik  mampu menentukan perang yang 
terjadi pada tahun ke -2 setelah hijrah Rasulullah ke 
Madinah 

  Menceritakan proses 
dan model pemilihan 
kepemimpinan pada 
masa 
khulafaurrasyidin 
 

Kepemimpinan 
Umat pasca Nabi 
wafat 

Di sajikan uraian tentang berkumpulnya kaum 
Anshar di suatu tempat pasca Nabi wafat untuk 
memilih pemimpin selanjutnya. Peserta didik  
mampu menentukan nama tempat berkumpulnya 
kaum Anshar tersebut 

 
Peserta didik  mampu menentukan salah satu usaha 
yang dilakukan Abu Bakar ash Shiddiq dalam masa 
jabatannya sebagai khalifah 
 
 
Di sajikan uraian tentang usaha pengumpulan Al-
Qur’an. Peserta didik  mampu menentukan dimasa 
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khalifah siapakah al-Qur’an itu di bukukan 
 

Disajikan cerita tentang khalifah Usman bin Affan 
yang di beri gelar karena menikahi 2 putri rasulullah 
yaitu Ruqayyah dan Ummu kalsum. Peserta didik  
mampu menentukan nama gelar usman bin Affan 
tersebut 

 
Peserta didik  mampu menentukan salah satu sebab 
terpilihnya Ali bin Abi Tholib sebagai khalifah 

 
Peserta didik mampu menentukan nama perang 
yang terjadi di zaman Ali bin abi Thalib antara 
pasukan Ali dengan Mu’awiyah 

  Menjelaskan 
perkembangan Islam 
pada periode klasik  
 

Perkembangan 
Islam pada periode 
klasik 
 

Disajikan uraian tentang sistem pemerintahan 
zaman khulafaurrasyidin yang dipilih secara 
demokratis. Peserta didik mampu menentukan 
definisi sistem monarchiheredetis zaman bani 
Umayyah 
 
Pesera didik mampu menentukan kota pusat 
pemerintahan Bani Umayyah 
 
Disajikan beberapa nama tokoh yang pernah 
menjadi khalifah bani Umayyah. Peserta didik 
mampu menentukan nama khalifah Bani Umayyah 
yang terakhir 
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STANDAR 
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LULUSAN 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI INDIKATOR SOAL 

Di sajikan beberapa kemajuan di bidang ilmu 
pengetahuan di masa Bani Umayyah. Peserta didik 
mampu menentukan salah satu tokoh dalam ilmu 
tasawuf 
 
Pesetra didik mampu menentukan tokoh pendiri 
Bani Abbasiyah 
 
Disajikan beberapa nama yang pernah menjadi 
khalifah bani Abbasiyah dan tipologi 
kepemimpinannya. Peserta didik mampu 
menentukan nama khalifah yang menjadi zaman 
keemasan Bani Abbasiyah 
 
Disajikan beberapa kemajuan ilmu pengetahuan 
yang ada di masa Bani Abbasiyah. Peserta didik 
mampu menentukan siapakah nama ulama yang 
ahli di bidang matematika 
 
Peserta didik mampu menentukan tokoh ulama di 
bidang filsafat di masa bani Abbasiyah 
 
 
Disajikan uraian tentang perpustakaan Islam yang 
terkenal yang memuat banyak buku hasil karya para 
ilmuwan muslim yang kemudian dihancurkan. 
Peserta didik mampu menentukan nama 
perpustakaan tersebut 
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KOMPETENSI 
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Peserta didik mampu menentukan salah satu sebab 
kemunduran Islam di masa bani Abbasiyah 
 
Peserta didik mampu menentukan nama perang 
yang terjadi sebagai salah satu penyebab 
kemunduran Islam 

 
 
 

 
 
 
 

 
Menjelaskan 
perkembangan Islam 
pada masa 
modern/zaman 
kebangkitan 

 
perkembangan 
Islam pada masa 
modern/zaman 
kebangkitan 

 
Disajikan pokok pikiran Islam modern. Peserta didik 
dapat menentukan nama tokoh pembaharu 
 
Peserta didik dapat mnyebutkan nama tokoh 
pembaharu perguruan Tinggi Al Azhar di Mesir 

2 Perkembangan Islam 
periode 
pertengahan/kemunduran 
(1250-1800M), 
perkembangan Islam 
periode 
modern/kebangkitan 
(1800 M- sekarang) dan 
peristiwa-peristiwa 
bersejarah yang terjadi 
pada saat itu 
 
 

Memahami 
perkembangan Islam 
di dunia 

Perkembangan 
Islam di dunia 

Peserta didik dapat menyebutkan salah satu tujuan 
bangsa barat menjajah dunia Islam. 
 
Peserta didik dapat menyebutkan salah satu  usaha 
barat dalam menghancurkan dunia Islam 
 
Peserta didik dapat menentukan salah satu bentuk 
perlawanan umat Islam atas penjajahan bangsa 
barat terhadap dunia Islam. 
 
Peserta didik dapat menentukan salah satu tokok  
pejuang muslim yang menentang penjajahan 
bangsa barat atas dunia Islam. 
 
Peserta didik dapat menentukan salah satu ibrah 
dari nama tokoh penemu angka numerik zaman 
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LULUSAN 

KOMPETENSI 
DASAR 
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pertengahan 
 
Siswa dapat menentukan salah satu peninggalan 
raja Syekh Jehan yang terkenal di India 

 

3 Perkembangan Islam di 
dunia dan di dunia, 
tokoh-tokoh yang 
berprestasi dalam 
perkembangan Islam di 
dunia dan di Indonesia 
 

Mengambil ibrah dari 
peristiwa-peristiwa 
penting yang terjadi 
dalam perkembangan 
Islam di dunia 
 
 

 Peserta didik dapat menentukan salah satu Negara 
Eropa yang berpenduduk muslim kedua terbesar di 
Eropa. 

 
Peserta didik dapat menentukan salah satu nama 
negara Asia Selatan yang berpenduduk muslim 
 
Peserta didik dapat menentukan nama tokoh/guru 
sufi yang menghormati agama lain di India 
 
Peserta didik dapat menentukan nama lembaga 
Internasional yang menghimpun dunia Islam 

  Meneladani tokoh-
tokoh  
yang berprsetasi 
dalam perkembangan 
Islam di dunia. 
 
 

 Peserta didik dapat menentukan nama tokoh Islam 
yang sukses menyebarkan Islam di Amarika 

 
Peserta didik dapat menentukan nama tokoh Islam 
berkebangsaan Inggris. 
 
Peserta didik dapat menentukan salah Satu yang 
bukan cara penyebaran Islam di Indonesia dan 
menentukan kerajan Islam pertama di Indonesia 
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NO 
STANDAR 

KOMPETENSI 
LULUSAN 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI INDIKATOR SOAL 

Peserta didik dapat menentukan salah satu  nama 
wali sembilan yang berdakwah dengan 
menggunakan seni 

 
Peserta didik dapat menentukan seorang tokoh 
pendiri organisasi Al Irsyad 

 

  Memahami 
perkembangan Islam 
di Indonesia 

Perkembangan 
Islam di Indonesia 

Peserta didik dapat menentukan yang bukan 
termasuk salah satu fungsi Majelis Ulama Indonesia 

 
Peserta didik dapat menentukan nama tokoh pendiri 
organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 
(ICMI) 

 
Peserta didik dapat menentukan alasan masuknya 
Islam ke Sumatera 
 
Peserta didik dapat menentukan nama tokoh pendiri 
Organisasi Nahdlatul Ulama 
 
Peserta didik dapat menentukan salah satu Ibrah 
dari perkembangan Islam dunia 
 
Peserta didik dapat menentukan tokoh sukses atas 
kemerdekaan Palestina 
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KISI-KISI SOAL UAMBN MADRASAH ALIYAH 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah (IPA/IPS/BHS)     Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab        Jumlah Soal  : 50 Butir 

Kurikulum  : Standar Isi        Alokasi Waktu : 90 Menit 

   

 

NO 

STANDAR 

KOMPETENSI 

LULUSAN 

KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

1. Membaca  

Membaca dan memahami 

makna wacana tertulis 

paparan atau dialog tentang 

perkenalan, kehidupan 

keluarga, hobi, pekerjaan, 

remaja, kesehatan, fasilitas 

umum, pariwisata, 

kebudayaan Islam, tokoh-

tokoh Islam, kisah-kisah 

Islami, dan hari-hari besar 

Islam. 

Mengidentifikasi bentuk dan 

tema wacana secara tepat 

tentang perkenalan dan 

kehidupan keluarga 

Kalimat tentang 

perkenalan 

lingkungan madrasah 

Peserta didik dapat menentukan tempat suatu kegiatan di 

madrasah dengan tepat. 

 Mengidentifikasi bentuk dan 

tema wacana secara tepat dan 

benar tentang hobi dan 

pekerjaan 

Kalimat tentang hobi Disajikan 5 buah kalimat tentang hobi, peserta didik dapat 

menentukan 3 kalimat yang mengandung bentuk kata 

mashdar dengan tepat. 

 Menemukan makna dan 

gagasan atau ide wacana tulis 

secara tepat tentang hobi dan 

pekerjaan 

Teks dialog tentang 

hobi dan pekerjaan 

(Untuk Soal nomor 1-2), disajikan teks dialog tentang hobi 

dan pekerjaan, peserta didik dapat menentukan jenis hobi 

berdasarkan teks tersebut dengan tepat. 

    Disajikan teks tentang  pekerjaan, peserta didik dapat 

menentukan jenis pekerjaan berdasarkan bacaan dengan 

tepat. 

   Teks tentang 

pariwisata 

Peserta didik dapat menentukan pokok pikiran dari suatu 

bacaan dengan tepat. 
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NO 
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LULUSAN 

KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR SOAL 

  Mengidentifikasi bentuk dan 

tema wacana secara tepat 

tentang remaja dan  

kesehatan 

Kosakata tentang 

kesehatan 

 

Disajikan 10 kata dengan beragam bentuk, peserta didik 

dapat menentukan 3 kata yang berbentuk fi’il mudhari’ 

dari kata-kata tersebut dengan tepat. 

   Kalimat tentang 

remaja dan kesehatan 

Disajikan 5 buah kalimat, 3 kalimat mengandung tarkib 

washfi dan 2 kalimat mengandung tarkib idhafi, peserta 

didik dapat menentukan 2 kalimat yang mengandung 

idhafat (mudhaf+mudhaf ilaih). 

    Disajikan kalimat rumpang tentang kesehatan, peserta 

didik dapat menentukan maf’ul bih pada kalimat tersebut 

dengan tepat. 

  Mengidentifikasi bentuk dan 

tema wacana secara tepat dan 

benar tentang fasilitas umum 

dan pariwisata 

Fasilitas Umum Disajikan teks dialog, peserta didik dapat menentukan jenis 

fasilitas umum berdasarkan percakapan tersebut dengan 

tepat. 

  Menemukan makna dan 

gagasan atau ide wacana tulis 

secara tepat tentang fasilitas 

umum dan pariwisata 

Teks tentang 

pariwisata 

(Untuk soal nomor 5-9), disajikan teks tentang pariwisata, 

peserta didik dapat menentukan sinonim kosa kata yang 

digarisbawahi pada teks tersebut dengan tepat. 

    Peserta didik dapat menentukan antonim kosa kata yang 

digarisbawahi pada teks tersebut dengan tepat. 

 

    Peserta didik dapat menentukan arti kosakata yang 

digarisbawahi pada teks tersebut dengan tepat. 

    Peserta didik dapat menunjukkan contoh isim fail dan/ isim 

maf’ul pada teks tersebut dengan tepat. 
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LULUSAN 
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DASAR 
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  Mengidentifikasi bentuk dan 

tema wacana secara tepat 

tentang kebudayaan dan 

tokoh-tokoh Islam 

Teks tentang 

kebudayaan Islam 

(Untuk soal 12-15), disajikan sebuah teks tentang 

kebudayaan Islam, peserta didik dapat menentukan tema 

bacaan teks tersebut dengan tepat. 

   Kalimat tentang 

tokoh-tokoh Islam 

Disajikan kalimat tentang tokoh-tokoh Islam, peserta didik 

dapat menentukan 2 contoh fiil madhi pada kalimat 

tersebut dengan tepat. 

  Menemukan makna dan 

gagasan atau ide wacana tulis 

secara tepat tentang 

kebudayaan dan tokoh-tokoh 

Islam 

Teks tentang 

Kebudayaan Islam 

Peserta didik dapat menentukan informasi rinci yang 

terkandung dalam bacaan tersebut dengan tepat. 

  Mengidentifikasi bentuk dan 

tema wacana secara tepat dan 

benar tentang hari-hari besar 

Islam dan kisah-kisah Islami 

 

 

 

Teks tentang hari-hari 

besar Islam  

Disajikan teks tentang hari-hari besar Islam, peserta didik 

dapat menentukan mauqi’ul i’rab (al-marfu’at wal 

manshubat) pada teks tersebut dengan tepat. 

2. Menulis 

Mengungkapkan secara 

tertulis berbentuk paparan 

atau dialog tentang 

perkenalan, kehidupan 

keluarga, hobi, pekerjaan, 

remaja, kesehatan, fasilitas 

Menulis kata, frasa,dan 

kalimat  dengan huruf, ejaan 

dan tanda baca yang tepat 

tentang perkenalan dan 

kehidupan keluarga 

Ungkapan tentang 

perkenalan 

Peserta didik dapat menentukan ungkapan informasi 

tentang alamat dengan tepat. 

  Kosakata tentang 

kehidupan keluarga 

Peserta didik dapat melengkapi kalimat rumpang tentang 

kegiatan di rumah dengan tepat. 
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 umum, pariwisata, 

kebudayaan Islam, tokoh-

tokoh Islam, kisah-kisah 

Islami, dan hari-hari besar 

Islam. 

Mengungkapkan gagasan 

atau pendapat secara tertulis 

dalam kalimat dengan 

menggunakan kata, frasa, 

dan struktur yang benar 

tentang perkenalan dan 

kehidupan keluarga 

Kalimat tentang 

perkenalan 

Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat 

menggunakan isim isyaroh untuk melengkapi kalimat 

rumpang tersebut dengan tepat. 

   Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat 

menggunakan dharaf makan untuk melengkapi kalimat 

rumpang tersebut dengan tepat. 

    Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat 

menggunakan dharaf zaman untuk melengkapi kalimat 

rumpang tersebut dengan tepat. 

  Menulis kata, frasa,dan 

kalimat  dengan huruf, ejaan 

dan tanda baca yang tepat 

dan benar tentang hobi dan 

pekerjaan 

 

Ungkapan tentang 

hobi 

Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat 

menggunakan fiil mudhari muzakkar/muannats untuk 

melengkapi kalimat rumpang tersebut dengan tepat. 

    Disajikan kata-kata acak, peserta didik dapat menyusun 

kata-kata tersebut menjadi jumlah mufidah (kalimat 

sempurna) dengan tepat. 

  Mengungkapkan gagasan 

atau pendapat secara tertulis 

dalam kalimat dengan 

menggunakan kata, frasa, 

dan struktur yang benar 

tentang hobi dan pekerjaan 

Ungkapan tentang 

pekerjaan 

Disajikan kalimat rumpang bentuk dialog, peserta didik 

dapat menggunakan istifham/kata tanya untuk melengkapi 

kalimat rumpang tersebut dengan tepat. 
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    Peserta didik dapat menerjemahkan kalimat Arab tentang 

pekerjaan ke dalam bahasa Indonesia dengan tepat 

  Menulis kata, frasa,dan 

kalimat  dengan huruf, ejaan 

dan tanda baca yang tepat 

tentang remaja dan  

kesehatan 

Ungkapan tentang 

remaja 

Peserta didik dapat melengkapi kalimat yang rumpang 

yang disajikan dengan kosakata yang sesuai dengan tepat. 

    Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat 

menggunakan na’at (sifat) untuk melengkapi kalimat 

rumpang tersebut dengan tepat. 

 

 

 

 

  Mengungkapkan gagasan 

atau pendapat secara tertulis 

dalam kalimat dengan 

menggunakan kata, frasa, 

dan struktur yang benar 

tentang remaja dan  

kesehatan 

Ungkapan tentang 

kesehatan 

Disajikan dialog rumpang tentang kesehatan, peserta didik 

dapat membuat pertanyaan yang sesuai dengan jawaban 

pada dialog tersebut dengan tepat. 

   Disajikan ungkapan pertanyaan tentang rasa sakit yang 

diderita, peserta didik dapat menentukan ungkapan rasa 

sakit yang sesuai dengan pertanyaan dengan tepat. 

    Peserta didik dapat menggunakan huruf jarr untuk 

melengkapi kalimat rumpang yang disajikan dengan tepat. 

  Menulis kata, frasa,dan 

kalimat  dengan huruf, ejaan 

dan tanda baca yang tepat 

Ungkapan tentang 

fasilitas umum 

Disajikan sebuah gambar fasilitas umum, peserta didik 

dapat menentukan kosa kata yang sesuai dengan  gambar 

tersebut dengan tepat. 
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dan benar tentang fasilitas 

umum dan pariwisata 

  Mengungkapkan gagasan 

atau pendapat secara tertulis 

dalam kalimat dengan 

menggunakan kata, frasa, 

dan struktur yang benar 

tentang fasilitas umum dan 

pariwisata 

 

Ungkapan tentang 

pariwisata 

Peserta didik dapat menggunakan fi’il amr untuk 

melengkapi kalimat rumpang yang disajikan dengan tepat. 

    Disajikan kata-kata acak, peserta didik dapat menyusun 

kata acak tersebut menjadi sebuah kalimat dengan tepat. 

    Peserta didik dapat menggunakan isim maushul untuk 

melengkapi kalimat rumpang yang disajikan dengan tepat. 

    Peserta didik dapat menggunakan bentuk isim 

mufrad/tatsniyah/jama’ untuk melengkapi kalimat 

rumpang yang disajikan dengan tepat. 

  Menulis kata, frasa,dan 

kalimat  dengan huruf, ejaan 

dan tanda baca yang tepat 

tentang kebudayaan dan 

tokoh-tokoh Islam 

Ungkapan tentang 

kebudayaan Islam 

Peserta didik dapat melengkapi kalimat rumpang tentang 

kebudayaan Islam dengan dengan kosakata yang tepat. 

   Peserta didik dapat menggunakan huruf ‘athaf  untuk 

melengkapi kalimat rumpang yang disajikan dengan tepat. 

    Peserta didik dapat menggunakan fi’il mabni majhul untuk 

melengkapi kalimat rumpang yang disajikan dengan tepat. 

  Menulis kata, frasa,dan 

kalimat  dengan huruf, ejaan 

Ungkapan tentang 

hari-hari besar Islam 

Disajikan sebuah gambar tentang hari besar Islam, peserta 

didik dapat menentukan kalimat yang sesuai dengan 
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dan tanda baca yang tepat 

dan benar tentang hari-hari 

besar Islam dan kisah-kisah 

Islami 

 

gambar tersebut dengan tepat. 

  Mengungkapkan gagasan 

atau pendapat secara tertulis 

dalam kalimat dengan 

menggunakan kata, frasa, 

dan struktur yang benar 

tentang hari-hari besar Islam 

dan kisah-kisah Islami 

 Disajikan kata-kata acak, peserta didik dapat menyusun 

kata acak tersebut menjadi kalimat sempurna dengan tepat. 

   Disajikan 5 buah kalimat tentang kisah-kisah Islami, siswa 

dapat menentukan 2 kalimat yang mengandung fi’l 

mudhari manshub atau  fi’l mudhari mazjum dari 5 kalimat 

tersebut dengan tepat. 
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