
ULANGAN KENAIKAN KELAS
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM KELAS 3 MI

I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban a, b ,c ,atau d, yang paling benar !  

1. Pasukan gajah berjumlah….
a.   100 orang c.  6000 orang
b. 600 orang d.  8000 orang

2. Burung Ababil membawa batu kerikil panas di kedua kakinya dan di….
a. sayap c.  ekor
b. paruh d.  bulu

3. Keadaan pasukan gajah pada surah Al-Fiil digambarkan seperiti daun-daun yang 
dimakan….
a. belalang c.  tikus
b. kambing d.  ulat

4. Rumah suci yang ada di Makkah yang menjadi pusat ibadah haji adalah….
a. Masjid Nabawi c.  Ka’bah
b. Baitul Maqdis d.  Masjid Quba

5. Muhammad menjadi yatim piatu pada usia….
a. 4 tahun c.  6 tahun
b. 5 tahun d.  8 tahun

6. Ibu Muhammad berasal dari kabilah….
a.Bani Zuhrah c.  Bani Umayah
b.Bani Hasyim d.  Bani Ta’im

7. Kakek Muhammmad bernama….
a. Abdullah c.  Abdul Muthalib
b.Zubair bin Awwan d.  Hamzah

8. Ibu-ibu yang akan menyusui Muhammad berasal dari desa….
a.Nahra c.  Zahir
b.Abwa d.  Azwa

9. Ketika menyusui Muhammad keadaan kambing yang dipelihara Muhammad….
a. Kurus-kurus c.  Gemuk-gemuk
b. Tidak terawat d.  Banyak yang sakit

10. Anak Halimah Sa’diyah yang menyaksikan Muhammad dibelah dadanya bernama….
a. Dimrah c.  Huzma
b. Asraf d.  Nahwa

11. Pembantu wanita yang menemani Muhammad dan ibunya berziarah adalah….
a. Ummu Aiman c.  Siti Ramlah
b. Masyithah d.  Maryam

12. Yasrib sekarang berubah nama menjadi….
a. Makkah c.  Jeddah
b. Madinah d.  Thaif

13. Tanda kenabian saat diasuh Halimah Sa’diyah adalah ….
a. Berpayung awan c.  dagangannya laku keras
b. Bertemu pendeta d.  dadanya dibelah

14. Setelah ditinggal mati ayah dan ibunya lalu Muhammad diasuh oleh….
a. Pamannya c.  saudaranya
b. Sahabatnya d.  kakeknya

15. Pada usia 12 tahun Abu Thalib mengajak berdagang ke….
a. Madinah c.  Mesir
b. Syam d.  Kufah

16. Keajaiban terjadi dalam perjalanan berdagang Muhammad yaitu….
a. Muhammad membelah bulan c.  Muhammad membagi air
b. Muhammad dibelah dadanya d.  Muhammad dipayungi awan

17.Di bawah ini yang  bukan merupakan sifat –sifat terpuji yang dimiliki Muhammad 
adalah….
a. Jujur,sopan c.  ramah,dapat dipercaya



b. Sopan santun, ikhlas d.  malas,sombong
18.Muhammad menikah dengan Khadijah dalam usia 25 tahun sedangkan Khadijah 

berusia…. 
a. 30 tahun c.  40 tahun
b. 35 tahun d.  45 tahun

19. Suku yang menjadi lawan suku Quraisy daam perang Fijar adalah…..
a. Suku Hawazin c.  suku Aus
b. Suku Nazir d.  suku Khazraj

20. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama pada usia….
a. 20 tahun c.  40 tahun
b. 30 tahun d.  50 tahun

21. Setelah menerima wahyu yang pertama maka Muhammad telah diangkat menjadi….
a. Ulama’ c.  guru
b. Kyai d.  Nabi

22. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat…. 
a. Abu Bakar ash-Shidiq c.  Usman bin Affan
b. Arqam bin Abil Arqam d.  Zubair bin Awwam

23. Kelompok orang yang pertama-tama masuk islam disebut….
a. Assabiqunal Awwalun c.  Anshar
b. Khulafaurrasyidin d.  Muhajirin

24. Orang yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada orang lain disebut….
a. Mubaligh c.  Rasul
b. Sahabat d.  khalifah

25. Abu Bakar Ash-Shidiq berhasil mengajak beberapa sahabat masuk islam diantaranya….
a. Abu Safyan c.  Khalid bin Walid
b. Usman bin Affan d. Amru bin Ash

II.Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat !
1. Pasukan Abrahah datang ke Makkah untuk menghancurkan….
2. Pasukan Abrahah diserang oleh pasukan burung….
3. Penyerangan pasukan gajah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah….
4. Ibu Muhammad bernama….
5. Muhammad artinya….
6. Yang membelah dada Muhammad ketika masih kecil adalah….
7. Wahyu pertama yang diterima Muhammad adalah surah….
8. Inti ajaran islam adalah menyembah….
9. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani jumlahnya ada….
10. Mu’jizat Nabi Muhammad yang terbesar dan berlaku sepanjang zaman adalah….

III.Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !
1. Apa yang dilakukan Abdul Muthalib ketika cucunya Muhammad  lahir ?
2. Pada hari dan tanggal berapakah Muhammad lahir ?
3. Sebutkan tanda-tanda kenabian Muhammad pada usia anak-anak ?
4. Sebutkan 3 sahabat yang termasuk kelompok As-Sabiqunal Awwalun !
5. Apakah artinya Al-Amin !


