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SOAL LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

POKOK BAHASAN PENYEMBELIHAN HEWAN 

 

1. Berikut yang bukan rukun menyembelih adalah.... 

a. penyembelih haruslah orang islam atau ahli kitab 

b. yang disembelih adalah binatang yang halal 

c. alat menyembelih harus tajam dan melukakan 

d. memotong dua urat yang ada di kanan-kiri leher 

2. Berikut adalah sunah dalam menyembelih, kecuali.... 

a. membaca niat atau sengaja menyembelih binatang 

b. binatang yang panjang lehernya disembelih di pangkal lehernya 

c. binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah rusuk kiri 

d. membaca basmalah dan shalawat atas Nabi Muhammad saw 

3. Menyembelih binatang pada hari ketujuh kelahiran seorang bayi sebagai ungkapan rasa 

syukur kepada Allah swt disebut.... 

a. sedekah c.  hadiah   

b. Iuqatah d.  akikah 

4. Bagi bayi laki-laki disunahkan menyembelih binatang kambing sebanyak.... 

a. satu c.  dua  

b. tiga d.  empat 

5. Berikut adalah syarat-syarat binatang untuk akikah, kecuali…. 

a. kambing (biri-biri) c.  telah cukup umur 

b. sehat dan tidak cacat d.  hasil ternak sendiri 

6. Daging akikah lebih utama disedekahkan dalam keadaan…. 

a. mentah c.  masak   

b. utuh d.  hidup 

7. Kurban secara bahasa artinya…. 

a. jauh c.  baru    

b. cinta d.  dekat 

8. Menyembelih hewan qurban, hukumnya…. 

a. sunah muakkad c.  sunah ghoiru muakkad 

b. wajib d.  makruh 

9. Berikut adalah binatang untuk berkurban,kecuali…. 

a. unta c.  sapi    

b. kambing d.  ayam 

10. Dalam Surat Al- Kausar dinyatakan “Maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan…  

a. berdzikirlah c.  bersyukurlah  

b. berkorbanlah d. bersedekahlah 



 2 

11. Daging kurban lebih utama diberikan kepada sanak saudara dalam kondisi…. 

a. mentah c.  masak   

b. hidup d.  utuh 

12. Berikut adalah tata cara penyembelihan binatang, kecuali…. 

a. dengan pisau (golok) harus tajam c.  binatang diikat dengan kuat 

b. binatang dibius dahulu d.  binatang dihadapkan ke kiblat 

13. Berdasarkan hadis Rasulullah saw, akikah adalah sebagai.... 

a. dagangan c.  pinjaman 

b. tebusan d.  hutang 

14. Penyembelihan binatang untuk akikah disunahkan pada hari ke-....setelah kelahiran bayi 

a. 40 c.  7 

b. 3 d.  46 

15. Hukum berkurban binatang sapi untuk tujuh ekor adalah.... 

a. mubah c.  haram 

b. wajib d.  sunah 

 

 

A. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat ! 

1. Apa yang dimaksud dengan binatang kurban? Tuliskan dalilnya! 

2. Jelaskan perbedaan antara binatang untuk akikah dengan kurban! 

3. Sebutkan binatang yang dapat dijadikan untuk kurban! 

4. Jelaskan sejarah disyariatkannya melaksanakan kurban! 

5. Sebutkan rukun dan syarat penyembelihan! 

 

 

 

 

 

 


