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SOAL-SOAL PILIHAN GANDA

1. Perhatikan lafadz di bawah ini :

Lafadz yang mengandung hukum bacaan Al Syamsiyah ditunjukkan pada nomor
….

A.1 dan 3
B.2 dan 4
C.1 dan 2
D.3 dan 4

2. Perhatikan ayat di bawah ini !

Dari ayat di atas, contoh bacaan idgham bighunnah terdapat pada nomor … .

A. 1 dan 7
B. 2 dan 6
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5

3. Perhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-Fiil ayat 2 – 5 berikut ini :

Pada ayat-ayat tersebut, yang mengandung hukum bacaan ikhfa syafawi

terdapat pada ayat….

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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4. Perhatikan ayat-ayat berikut !

Ayat yang mengandung hukum bacaan qalqalah kubra terdapat pada ayat ... .

A. 1 dan 2

B. 3 dan 4

C. 5 dan 6

D. 7 dan 8

5. Potongan-potongan ayat berikut yang mengandung hukum bacaan ra tarqiq
adalah .....

6. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Balad ayat 7 - 10 berikut !

Hukum bacaan mad shilah thowilah pada kutipan tersebut di atas terdapat pada
ayat ….

A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

7. Perhatikan ayat berikut !

Pada ayat tersebut terdapat satu tanda waqaf, yang dinamakan waqaf ....
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A. Jaiz
B. Washal aula
C. Lazim
D. Muanaqah

8. Perhatikan ayat-ayat berikut !
Perhatikan kutipan ayat di bawah ini!

Urutan ayat yang benar dari QS. At-Tiin adalah ... .

A. 3-1-6-4-8-2-7-5
B. 3-2-1-4-6-7-8-5
C. 3-6-1-4-2-8-7-5
D. 3-7-1-6-8-7-2-5

9. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tiin ayat 4:

Kesimpulan ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia

....

A. dalam bentuk-yang sesempurna-sempurnanya
B. dalam jasmani yang sesehat-sehatnya
C. dalam bentuk yang sehalus-halusnya
D. dalam bentuk yang sebaik-baiknya

10.Perhatikan kutipan ayat berikut ini :
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Terjemah ayat tersebut adalah ....

A. Jika telah menyelesaikan pekerjaan hendaklah bertawakkal
B. Jika telah bekerja maka hendaklah menghasilkan sesuatu
C. Jika telah selesai suatu urusan maka kerjakan urusan lainya
D. Jika mengerjakan suatu urusan hendaklah bersungguh-sungguh

11.Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 :

Firman Allah tersebut merupakan dalil naqli bahwa Allah SWT mempunyai sifat

….

A. Qiyamuhu Binafsihi
B. Wahdaniyat
C.Qudrat
D. Irodat

12. Ahmad yakin bahwa Allah menciptakan alam ini tanpa bantuan siapapun dan apapun,

karena Allah memiliki sifat … .

A. Qiyamuhu binafsihi.

B. Wahdaniyat.

C. Qudrat.

D. Iradat.

13.Perhatikan pernyataan berikut :
1) setelah lulus sekolah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
2) mengajak orang untuk berbuat baik dan meninggalkan yang buruk.
3) memberikan bantuan kepada orang-orang fakir dan miskin .
4) memaafkan kesalahan orang lain walaupun tidak diminta.
Pernyataan tersebut yang mencerminkan implementasi asmaul husna Al-Gaffar

dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada nomor….

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

14.Salah satu karunia yang diberikan Allah SWT adalah diturunkannya hujan ke
muka bumi. Malaikat yang mengatur dengan fenomena alam tesebut adalah....

A. Jibril
B. Isrofil
C. Mikail
D. Malik

15.Pernyataan-pernyataan berikut adalah berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab
Allah :
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1) mengamalkan ajaran Al Quran.
2) cukup hanya membaca kitab yang diyakini.
3) Mempercayai terhadap semua kitab Allah.
4) mengoleksi semua kitab yang diturunkan Allah.
Pernyataan tersebut yang merupakan perilaku yang tepat terhadap kitab-kitab
Allah, ditunjukkan pada nomor ....

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

16.Percaya kepada kitab-kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman dan al
Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu
wujud perilaku mencintai al-Qur'an adalah:

A. selalu membawa al-Qur'an ketika bepergian.
B. menyimpan al-Quran di setiap lemari.
C. mempelajari dan mengamalkan isi al-Qur'an.
D. memiliki al-Qur'an bermacam-macam bentuknya.

17.Allah SWT memberikan gelar Ulul Azmi kepada para rasul. Para rasul yang
diberikan gelar tersebut adalah ….

A. Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS, Isa AS, Muhammad SAW,
B. Adam AS, Idris AS, Hud AS, Ismail AS, Ya’kub AS,
C. Daud AS, Sulaiman AS, , Harun AS, yahya AS, Zakaria AS,
D. Luth AS, Hud AS, Shalih AS, Ilyas AS, Ilyasa AS.

18.Walaupun mendapat tantangan dari berbagai pihak, Nabi Muhammad SAW.

tetap menyiarkan ajaran Islam. Karena beliau bersifat … .

A. Fathonah

B. Tabligh

C. Amanah
D. Shiddiq

19.Berakhirnya kehidupan di dunia adalah suatu kepastian. Akan tetapi tidak ada
seorangpun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut, melainkan
hanya tanda-tandanya. Diantara tanda-tanda hari kiamat adalah ….

A. semakin banyak orang yang menyadari kesalahannya
B. semakin giat orang-orang melakukan ibadah
C. semakin semangat orang berlomba dalam kebaikan
D. semakin merajalelanya kemaksiatan.

20.Setelah semua manusia mengalami kematian mereka berada di alam barzah,
kemudian Allah SWT akan membangkitkannya. Pernyataan tersebut sesuai
dengan salah satu firman Allah SWT, yaitu …..
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21.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut :
1) Seorang ibu muda tewas karena bunuh diri

2) Rumah Bapak Harun habis dilalap si jago merah

3) Arman luka parah karena kecelakaan di jalan raya

4) Bapak Hasan gagal panen karena musibah banjir

Pernyataan tersebut yang merupakan contoh taqdir mubram terdapat pada

nomor….

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

22. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ra’du ayat 11 :

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka

merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan maksud ayat tersebut adalah ….

A. kelahiran
B. kematian
C. kepandaian
D. jenis kelamin

23.Setiap tahun Wida selalu memperoleh peringkat pertama di kelasnya, namun ia
tidak pernah sombong. Jika ada temannya yang bertanya tentang pelajaran, ia
selalu memberitahu dengan perbuatan dan tutur kata yang lembut dan sopan.
Hal tersebut menunjukan bahwa Wida memiliki sifat …..

A. iffah

B. tawadlu’

C. qanaah

D. sabar

24.Perhatikan gambar di bawah ini!
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Jika mengalami peristiwa seperti yang tampak pada gambar, maka hendaknya

bersikap ....

A. sabar
B. tawadhu
C. qanaah
D. ghadab

25.Perilaku ulet sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satu contoh perilaku tersebut
adalah ....
A. Pada semester pertama nilai PAI Amin 6, dia merasa cukup dengan nilai

tersebut.
B. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan nilai PAI Faqih berhasil mencapai

8.
C. Diawal semester Fina berharap nilai PAI-nya lebih tinggi dari semester yang

lalu.
D. Faiz merasa berputus asa karena setelah belajar giat tetapi nilainya hanya 7.

26.Bacalah dengan cermat wacana berikut!
Alex adalah penggemar bola basket, sore ini Ia akan menonton pertandingan tim
basket kotanya melawan tim tamu. Sejak menit pertama pertandingan
berlangsung seru, kedua tim berkejar-kejaran dalam perolehan angka. Tiba-tiba
alarm jamnya berbunyi menandakan waktu shalat maghrib telah tiba. Alexpun
segera meninggalkan bangku penonton untuk shalat maghrib di mushalla
stadion. Setelah shalat Alex kembali ke bangkunya meneruskan menonton
pertandingan.
Sikap Alex tersebut mencerminkan perilaku ....
A. tawakal
B. tawadhu
C. zuhud
D. ikhtiar

27.Ghadab merupakan akhlak tercela yang harus dihindari setiap muslim. Salah
satu contoh perilaku tersebut adalah ....
A. Seorang mandor langsung memarahi bawahannya yang tidak sengaja

menumpahkan semen.
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B. Hampir semua stasiun tv memberitakan perseteruan Pasha Ungu dengan
mantan istrinya.

C. Fir’aun menganggap dirinya sebagai tuhan. Bila ada rakyatnya yang
membangkang Fir’aun tidak segan-segan membunuhnya.

D. Untuk menguasai wilayah Nusantara Belanda menggunakan politik devide et
impera.

28.Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
1)Mengucapkan istighfar bila marah,

2)Merasakan penderitaan orang lain,

3)Menyadari bahwa diri kitapun mempunyai kesalahan,

4)Merasa senang dan bersyukur bila ada orang lain yang peduli kepada kita.

Pernyataan-pernyataan di atas yang mencerminkan cara menghindari sifat

ananiah terdapat pada nomor … .

A. 1 dan 3

B. 2 dan 4

C. 3 dan 4

D. 4 dan 1

29.Perhatikan wacana berikut ini!
Tahun ini Kalila menjadi juara II Cerita Islam (Ceris) tingkat Nasional mewakili
provinsinya. Atas keberhasilannya, Gubernur mengundang Kalila beserta peraih
prestasi lainnya untuk menerima penghargaan. Acara dilanjutkan dengan ramah
tamah dalam sebuah standing party di ruang lain. Para tamu undangan mulai
menikmati hidangan sambil berdiri. Kalila pun mengambil hidangan yang
tersedia kemudian menyantapnya di ruang rapat sambil duduk, akan tetapi
hanya beberapa orang yang duduk bersama Kalila.
Tindakan Kalila tersebut ...
A. Benar, karena Kalila harus menikmati hidangan yang telah disediakan.
B. Benar, karena pada saat pesta kita dapat mengambil tempat dimanapun.
C. Benar, karena dengan mengikuti pesta berarti menghormati undangan

Gubernur.
D. Benar, karena tindakannya sesuai dengan adab makan dan minum.

30.Perhatikan firman Allah berikut !

Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan lafadz yang bergaris bawah
adalah... .

A. Ayam goreng berasal dari ayam yang mati karena tertabrak mobil.
B. Durian yang diambil secara diam-diam dari kebun tetangga.
C. Kari ayam masakan ibu dengan bahan yang dibeli di pasar.
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D. Makanan yang dibuat dengan sedikit campuran daging babi.

31.Perhatikan wacana di bawah ini!
Baru-baru ini Bapak Setiawan diangkat sebagai bendahara di sebuah
perusahaan. Jabatan baru ini membuat pak Setiawan bergelut dengan uang
dalam jumlah besar dan menjadi godaan setiap saat. Demikian pula pak
Setiawan dituntut datang tepat waktu di kantor. Perjalanan sejauh 20 km menuju
kantor ditempuh dengan sepeda motor. Sebenarnya bisa saja pak Setiawan
meminta fasilitas kendaraan roda empat untuk keperluan dinas, tetapi dia tidak
mau melakukannya. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangganya sangat
sederhana.
Sikap pak Setiawan tersebut tergolong dalam sikap :
A. Tasamuh.
B. Qanaah.
C. Istiqomah
D. Tawadlu.

32.Perhatikan wacana berikut!
Sekolah Rina mewajibkan siswanya memiliki kelompok belajar. Agar bisa

berjalan dengan baik Rina bergabung dengan teman yang rumahnya dekat.

Mereka sepakat belajar bersama pada hari Minggu pagi dan Rabu sore. Mereka

mengambil hari Minggu karena mereka mempunyai waktu luang sehari penuh

pada hari itu. Beberapa minggu kemudian masuklah seorang murid baru

pindahan bernama Hendrikus. Atas saran wali kelas Hendrikus bergabung

dengan kelompok Rina. Karena harus pergi ke gereja, Hendrikus tidak bisa

belajar bersama setiap Minggu pagi. Untuk menjaga kebersamaan kelompok,

Rina mengajak teman-temannya mengatur ulang jadwal mereka. Pada saat

musyawarah muncul beberapa pendapat yang dikemukakan.

Pendapat yang tepat dengan prinsip toleransi adalah … .

A. jadwal tidak dapat diubah, anggota baru harus mengikuti jadwal yang sudah
ditetapkan.

B. bila tidak dapat mengikuti jadwal, Hendrikus dipersilakan bergabung dengan
kelompok lain.

C. jadwal belajar Minggu pagi diubah menjadi Minggu sore.
D. pada jadwal belajar hari Minggu Hendrikus diperbolehkan menyusul setelah

pulang dari gereja.

33.Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Menyadari bahwa perbedaan suku dan bangsa adalah kehendak Allah,
2) Yakin bahwa pada setiap kesulitan pasti ada jalannya,
3) Bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga kita bisa

saling melengkapi,
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4) Menyadari bahwa manusia tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali atas izin
Allah.

Dari pernyataan tersebut, cara menghindari sikap takabur ditunjukkan pada
nomor ....

A.1 dan 2,
B.2 dan 3,
C.3 dan 4,
D.4 dan 1.

34. Seseorang yang menaruh dendam kepada orang lain merasa bahwa dirinya lebih unggul
dan ingin menjatuhkan orang lain yang dibencinya. Ada perasaan yang dapat disalurkan
melalui perbuatannya ada pula perasaan yang terpendam di dalam hatinya. Perasaan
yang terpendam tersebut dapat mengakibatkan ….

A. Rusaknya tali silaturrahmi.
B. Timbulnya penyakit.
C. Dijauhi oleh orang lain.
D. Retaknya persaudaraan.

35. Perhatikan wacana berikut !
Ketika sedang bermain di rumah Sheilla, kaki Fani dijilat anjing kesayangan
Sheilla. Ketika sampai di rumah, Fani segera mencuci bekas jilatan anjing
tersebut.
Bekas jilatan anjing di kaki Fani dicuci dengan air sebanyak … .
A. tujuh kali salah satunya dicampur dengan tanah.
B. tujuh kali salah satunya dicampur dengan detergen.
C. lima kali salah satunya dicampur dengan tanah.
D. lima kali salah satunya dicampur dengan detergen.

36. Perhatikan pernyataan berikut !
1) Bangun tidur
2) Nifas
3) akan melaksanakan shalat Jumat.
4) masuk Islam

Dari pernyataan tersebut, hal-hal yang menyebabkan mandi wajib ditunjukkan pada

nomor…

A. 1 dan 2
B. 2 dan 4
C. 3 dan 4
D. 4 dan 1

37.Beberapa aktivitas ketika sedang mengerjakan salat adalah sebagai berikut :
1) Niat shalat.
2) Membaca surat Al Fatihah.
3) Pandangan ke tempat sujud.
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4) Bersedekap.
5) Duduk di antara dua sujud
6) Membaca doa iftitah.

Perbuatan yang termasuk sunah shalat adalah :
A. 1, 3, dan 5.
B. 2, 4, dan 5.
C. 3, 4 dan 6.
D. 4, 5 dan 6.

38.Beberapa rukun salat adalah sebagai berikut :
1) Berdiri
2) Membaca takbiratul ikhram
3) Ruku’
4) Berniat shalat
5) Membaca surat Al Fatihah.
6) I’tidal
Urutan yang benar pada rukun-rukun shalat tersebut adalah :
A. 1 – 3 – 2 – 6 - 4 – 5.
B. 2 - 6 – 3 – 5 – 1 – 4.
C. 3 – 2 – 6 – 1- 5 – 4.
D. 4 – 1 – 2 - 5 – 3 – 6.

39. Perhatikan gambar di bawah ini !

Lafadz yang dibaca pada rukun tersebut adalah ….

40. Pada saat liburan Farid menempuh perjalanan dari Tanjungbalai menuju Medan. Kereta
api berangkat pukul 15.50 dan sampai di Medan pukul 20.32 WIB.
Cara yang tepat Farid melaksanakan shalat ‘ashar, maghrib dan isya adalah :

A.Shalat ‘ashar dikerjakan bersama shalat maghrib dengan cara jamak takdim,
shalat isya dikerjakan seperti biasa.
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B.Farid shalat ‘ashar bersama shalat isya dengan cara jamak takdim, shalat
maghrib dikerjakan seperti biasa.

C.Farid shalat ‘ashar, maghrib dan isya seperti biasa.
D.Shalat ‘ashar seperti biasa, shalat maghrib dikerjakan bersama dengan isya

dengan cara jamak ta’khir.

41. Perhatikan tabel berikut!

Shalat Rawatib Jumlah Rakaat
1.Sebelum subuh
2.sebelum dzuhur a. 2 rakaat
3.sebelum maghrib b. 4 rakaat
4.sesudah maghrib
5.sebelum isya

Dari tabel tersebut, yang termasuk kelompok shalat rawatib muakad adalah….
A. 1 – b, 3 – b, 5 – a.
B. 2 – a, 2 – b, 4 – a.
C.3 – a, 4 – b, 5 – b.
D.4 – b, 3 – b, 2 -b.

42.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Mengisi waktu yang kosong.
2) Memperbaiki ibadah yang belum sempurna.
3) Melaksanakan perintah guru.
4) Menambah kedekatan kepada Allah.
5) Menambah ketenangan lahir dan batin.
6) Peningkatan penyebutan sebagai insan beriman semakin gencar.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut, hikmah salat sunnah ditunjukkan pada
nomor….

A. 1, 3, dan 6.
B. 2, 4, dan 5
C. 3, 5, dan 6.
D. 4, 5, dan 6.

43.Nama-nama shalat sunnah adalah sebagai berikut :
1) Tahajud
2) Idain
3) Tarawih
4) Dhuha
5) Istisqa
6) Tahiyyatul masjid
7) Istikharoh
8) Witir
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Nama-nama salat tersebut, yang dikerjakan secara berjamaah ditunjukkan pada
nomor….

A. 4, 5, 6 dan 7.
B. 3, 4, 6 dan 8.
C. 2, 3, 5 dan 8.
D. 1, 4, 6 dan 7.

44.Perhatikan wacana berikut ini!
Berkat ketekunannya, Wira mendapat prestasi yang memuaskan pada UN tahun

ini dan berhasil diterima di dua sekolah unggulan, yakni SMAN 6 dan MAN 4

Model. Wira merasa kebingungan menentukan sekolah lanjutannya. Kedua

sekolah itu memiliki daya tarik yang berbeda, masing-masing memiliki

keunggulan dalam bidang masing-masing.

Agar dapat menentukan pilihannya dengan tepat Wira mengerjakan shalat … .
A. Istikharah.
B. Dhuha.
C. Witir
D. Istisqa.

45. Berikut ini adalah sepenggal kisah kehidupan Rasulullah saw :

Kaum Muslimin di Madinah terkepung oleh tentara sekutu yang terdiri dari
kaum Yahudi dan orang-orang kafir di sekitar Madinah. Mendapat ancaman ini
Nabi saw mengadakan pertemuan militer bersama para tentaranya. Beliau ingin
mendengar berbagai usulan tentang bagaimana cara mempertahankan
Madinah. Lalu Salman al-Farisi mengusulkan agar Nabi menggali suatu parit
yang dalam di sekeliling Madinah dimana pasukan berkuda tidak akan mampu
melewatinya dan kaum Muslim dapat mempertahankan diri dari belakangnya.
Nabi menerima usulan Salman. Kaum Muslimin mampu mengalahkan musuh
dan perang ini disebut perang Khandaq (Parit).
Berdasarkan kisah tersebut, keteladanan Nabi saw sebagai pemimpin terdapat
pada ungkapan berikut ini, kecuali :
A. Seorang pemimpin harus memperhatikan usulan bawahannya yang

ahli dalam bidang tertentu.
B. Kepekaan seorang pemimpin sangat diperlukan dalam mengambil

keputusan pada saat-saat kritis.
C. Pemimpin harus memiliki rasa kebersamaan dengan rakyat dalam hal

ketentraman maupun penderitaan.
D. Dalam mengambil keputusan seorang pemimpin cukup mengambil

pendapatnya sendiri.

46. Perhatikan wacana berikut !
Perkembangan Islam yang semakin pesat mengkhawatirkan kaum
Quraisy. Akhirnya para pemimpin Quraisy sepakat untuk mengucilkan
kaum Muslimin di lembah Syib di luar kota Makkah. Selama tiga tahun
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kaum Muslimin tidak dapat berhubungan dengan dunia luar karena dijaga
ketat. Tidak boleh ada saudara yang menengok apalagi hubungan
perdagangan. Pengucilan ini menimbulkan derita besar. Persediaan
pangan semakin menipis sementara itu banyak pula yang sakit dan
meninggal.
Keteladanan dari peristiwa tersebut di atas adalah :

A. Ketegasan para pemimpin Quraisy.
B. Penjagaan lembah Syib yang ketat.
C. Penderitaan semakin menguatkan iman.
D. Rizki dan umur ada di tangan Allah.

47.Perhatikan sebagian dari isi pokok Piagam Madinah berikut !
1) Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk serta

menjalankan ajaran agama mereka masing-masing.
2) Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu

pihak yang diserang.
3) Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan

kewajiban untuk kepentingan bersama.
4) Muhammad Rasulullah adalah pemimpin umum seluruh penduduk Madinah.

Bila terjadi perselisihan diantara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, maka
penyelesaiannya dikembalikan kepada keadilan Nabi Muhammad SAW
sebagai pemimpin tertinggi di Madinah.

Nilai-nilai yang tidak terdapat pada isi Piagam Madinah tersebut adalah….
A. Toleransi
B. Ukhuwah Islam
C. Tolong menolong
D. Persatuan

48.Misteri luar angkasa telah menarik perhatian manusia sejak ratusan tahun yang

lalu. Hal ini menyebabkan para ilmuwan tertarik untuk mempelajarinya tidak

terkecuali ilmuwan Musli. Pada masa Dinasti Abbasiyah cendekiawan Muslim

yang turut mengembangkan ilmu astronomi adalah … .

A. Al Biruni dan Al Battani.
B. Ibnu Sina dan Ar Razi
C. Ibnu Haytam dan Ibnu Masawayh
D. Al Farabi dan Khalil ibn Ahmad.

49.Perhatikan peta di bawah ini.

Kerajaan Bone
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Pernyataan di bawah ini adalah penjelasan tentang kerajaan Islam yang

ditunjukkan pada peta :

A. Merupakan salah satu kerajaan yang menerima seruan Sultan Alauddin untuk
masuk Islam. Setelah rajanya masuk Islam rakyatnyapun berbondong-
bondong mengucapkan kalimat sayahadat.

B. Kerajaan ini menolak seruan Sultan Alauddin untuk masuk Islam sehingga
terjadilah peperangan. Peperangan ini dinamakan Musu Selleng (Perang
Islam).Kerajaan ini masuk Islam pada tahun 1610.

C. Kerajaan ini salah satu anggota persekutuan Tellumpoco. Masuk Islam pada
tahun 1611 setelah mengakui kemenangan kerajaan Gowa yang dipimpin
oleh Sultan Alauddin. Kerajaan ini dinamakan pula kerajaan Bugis.

D. Salah satu rajanya adalah Sultan Hasanuddin. Pada masanya kerajaan ini
merupakan musuh besar VOC. Kerajaan kalah dalam pertempuran dengan
VOC dan diakhiri dengan Perjanjian Bongaya.

50.Gambar berikut adalah peringatan Tabuik !

Penjelasan dari gambar tesebut adalah ….
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A. Acara ini merupakan puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada
malam tanggal 11 Rabiul Awwal Sri Sultan bersama pembesar keraton hadir
di Masjid Agung Yogyakarta untuk membacakan riwayat Nabi dan ceramah
agama.

B. Dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram (Hari Asyura) untuk memperingati
syahidnya Hasan dan Husain bin Ali bin abi Thalib di Padang Karbela.
Upacara ini dilakukan secara turun temurun di daeran Pariaman (Sumatera
Barat) dan Bengkulu.

C. Masyarakat Minangkabau dikenal kuat dalam menjalankan ajaran Islam.
Mereka terkenal dengan semboyan “Adat basandi syarak, syarak basandi
Kitabullah”. Adat istiadat mereka dikaitkan dengan ajaran Islam.

D. Upacara yang dilakukan pada hari ketiga, ketujuh, keseratus, keseribu dan

peringatan tahunan meninggalnya seseorang (khaul). Diisi dengan

pembacaan surat Yasin, diikuti dengan pembacaan tahmid, tahlil dan tasbih.

***


