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1. Isikan identitas Anda pada Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional LJUSBN) Pendidikan Agama 
yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk. 

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUSBN. 
3. Jagalah LJUSN agar tidak rusak, sobek ataupun terlipat.  
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir dengan 4 empat) pilihan jawaban. 
5. Periksa dan bacalah setiap butir soal sebelum Anda menjawabnya. 
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau tidak lengkap. 
7. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
8. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.  
9. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran. 

----------- 
LEMBAR SOAL 
 
1. Perhatikan contoh perilaku di bawah ini! 

       Di kelasnya Maman termasuk siswa yang pandai. 
Dan sering mendapatkan juara 1 dalam prestasi 
belajarnya. Walaupun demikian, ia tidak pernah 
membatasi pergaulan dengan teman-temannya. Ia 
disukai temannya karena senang bergaul.  

Perilaku Maman tersebut mencerminkan sikap  . 
A. Takabur 
B. Qanaah  
C. Tasamuh 
D. Tawadu’ 
 

2. Perhatikan contoh perilaku di bawah ini!  
1) Jamal seorang siswa. Ketika ulangan harian ia 

memperoleh nilai jelek, ia meningkatkan cara 
belajarnya dan banyak bertanya kepada temannya 
yang lebih pintar bahkan lebih sering bertanya 
kepada gurunya.  

2) Pak Mahsan seorang petani. ketika panennya 
gagal, ia menjual sawahnya dan menjadi seorang 
pedagang.  

3) Pak Kasim seorang petani selalu berusaha dan 
bertanya kepada petugas penyuluh pertanian, 
sehingga hasil panennya jauh lebih baik 
dibandingkan musim-musim yang lalu. 

4) Pak Mimin meminjam uang ke koperasi dan uang 
pinjaman itu dijadikan modal usaha untuk 
berdagang di pasar. 

Pernyataan yang merupakan contoh perilaku ulet 
adalah nomor … .  
A. 1 dan 2       
B. 1 dan 3  
C. 2 dan 3  
D. 2 dan 4  
 

3. Perhatikan ilustrasi berikut! 
Mar’i adalah seorang pelajar SMP. Jarak antara 

rumah dan sekolahnya tidak terlalu jauh. Ia setiap hari 
pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. 
Sebenarnya ia mampu untuk mengendarai angkot. 
Sebagian uang sakunya ditabung untuk keperluan 
sekolahnya.  
Dari contoh perilaku di atas, perilaku Mar’i 
menunjukkan sebagai orang yang memiliki sikap .... 
A. Zuhud  
B. Tawakal  
C. Sabar  
D. Takabur  

4. Di kantin sekolah ruangannya sangat sempit, maka 
kebanyakan siswa tidak mendapatkan tempat duduk 
untuk makan. Akhirnya mereka pun banyak yang 
makan sambil berdiri dan sambil jalan.  

Berdasarkan peristiwa di atas, sebaiknya yang 
dilakukan adalah .... 
A. Makan makanan itu sambil jalan karena perut 

terasa lapar dan sempitnya waktu istirahat. 
B. Membawa makanan terlebih dahulu dan mencari 

tempat duduk agar dapat menikmati makanan yang 
dibawa.  

C. Meminta temannya yang sedang duduk untuk 
segera berdiri agar kita dapat menduduki tempat 
duduk tersebut.  

D. Tidak perlu dimakan tidak boleh makan sambil 
jalan dan berdiri. 

 
5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

1) Terhindar dari segala bencana dunia dan akhirat  
2) Selalu merasa puas terhadap rezeki yang 

diberikan Allah. 
3) Terciptanya seluruh masyarakat yang beriman 

dan bertakwa 
4) Jiwa akan tetap tentram dan terhindar dari sifat 

tamak dan dengki. 
Pernyataan di atas yang termasuk manfaat dari sifat 
qanaah terdapat pada nomor ….  
A. 1 dan 2      
B. 1 dan 3  
C. 2 dan 3    
D. 2 dan 4  

 
6. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

1) Menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk 
agama lain 

2) Bergaul tanpa memandang perbedaan agama, 
suku. 

3) Ikut memeriahkan perayaan yang dilaksanakan 
pemeluk agama lain. 

4) Ikut menghadiri kegiatan keagamaan teman yang 
berbeda agama. 

Pernyataan diatas yang termasuk contoh perilaku 
tasamuh adalah nomor ….  
A. 1 dan 2       
B. 1 dan 3   
C. 2 dan 3  
D. 2 dan 4 
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7. Teman Parmin adalah seorang non muslim meninggal 
dunia, tetapi Parmin hadir kerumahnya untuk 
menghormati dan menghibur keluarganya yang 
sedang menadapat musibah. Sikap Parmin tersebut 
adalah mencerminkan perilaku…. 
A. Qonaah 
B. Takabur 
C. Tasamuh  
D. Zuhud 

 
8. Perhatikan ilustrasi berikut ini ! 

Saat ulangan harian dilaksanakan, rupanya Ani 
kurang persiapan. Merasa ada kesempatan ia 
mencontek buku catatan. Peristiwa itu ternyata 
diketahui oleh Ria yang  duduk dibangku belakang 
Ani. Kejadian itu diceritakan kepada teman temannya 
saat istirahat. Akibatnya, teman satu kelaspun jadi 
tahu semua. Malu dan kesal berkecamuk dalam hati 
Ani Karena ulah Ria.  Bagaimana sebaiknya dengan 
sikap gibah yang di perbuat Ria menurutmu ? 
A. Terus menceritakan keburukan Ani kepada orang 

lain. 
B. Melaporkan Ani kepada guru , supaya sadar. 
C. Tidak mau berteman lagi dengan Ani, karena 

suka mencontek. 
D. Menasehati Ani agar sebaiknya jangan 

mencontek lagi, karena akan merugikan orang 
lain. 
 

9. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 
1) Menimbulkan permusuhan antar keluarga 

/masyarakat. 
2) Mudah menimbulkan sifat menutup aib orang 

lain.  
3) Hidupnya selalu gelisah, tidak penah merasa 

tenang. 
4) kehidupan orang lain terasa lebih nyaman.  

Akibat buruk dari perilaku dendam dari pernyataan di 
atas ditunjukkan pada nomor  .…  
A. 1 dan 2       
B. 1 dan 3   
C. 2 dan 3  
D. 2 dan 4 

 
10. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Menyadari bahwa perbedaan suku dan bangsa 
adalah kehendak Allah. 

2) Bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan 
kekurangan sehingga kita bisa saling melengkapi. 

3) Yakin bahwa pada setiap kesulitan pasti ada 
jalannya, 

4) Manusia tidak memiliki daya dan kekuatan 
kecuali atas izin Allah. 

Cara menghindari sikap takabur dari pernyataan di 
atas terdapat pada nomor .... 
A. 1 dan 2 
B. 1dan  3 
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 4 

 
11. Perhatikan tabel berikut! 

No. Penyebab hadas 
1 Luka besar  
2 Haid  
3 Junub 
4 Buang air besar  
5 Nifas 
6 Keluar sperma 
7 Tidur nyenyak  

Hal-hal di atas yang menjadi penyebab mandi wajib 
adalah …. 
A. 1, 2, 4, 6 

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

 
12.   Perhatikan ketentuan di bawah ini! 

1) Membaca basmalah 
2) Membaca hamdalah. 
3) Membaca Surat Al-Fatihah. 
4) Membaca dua kalimah syahadat. 
5) Berdoa untuk kaum muslimin. 
6) Istirahat sementara. 
7) Berwasiat taqwa. 
Dari pernyataan di atas yang termasuk Rukun 
Khutbah Jum’at adalah …. 
A. 1, 2, 3 ,5    
B. 1, 2, 4, 6 
C. 2, 3, 6, 7 
D. 2, 4, 5, 7 

 
13. Saat mengerjakan salat, imam membaca ayat 

Sajadah. Kemudian imam melakukan sujud dan 
diikuti oleh makmum. padahal imam belum rukuk. 
Setelah sujud selesai, barulah imam berdiri kembali 
dan melanjutkan shalatnya sampai selesai. 
Sujud yang dilakuan imam dan makmum tersebut 
adalah ... 
A. Sujud Sahwi 
B. Sujud Tilawah 
C. Sujud Wajib 
D. Sujud Syukur 

 
14.  Perhatikan nama-nama shalat sunnah di bawah ini ! 

1) Tahajud 
2) Idul Fitri  
3) Idul Adha 
4) Tarawih 
5) Istikharoh 
6) Istisqo 

Shalat sunnah yang dikerjakan hanya dengan 
berjamaah ditunjukkan pada nomor …. 
A. 1, 2, 4 
B. 1, 3, 5 
C. 2, 3, 6 
D. 2, 4, 6 

 
15. Pak Aman mempunyai seorang istri dan dua orang 

anak, pada saat akhir bulan Ramadhan dia harus 
mengeluarkan zakat fitrah. 
Berapa kilo gram beras yang harus dibayarkan oleh 
Pak Amin untuk zakat fitrah tersebut ? 
A. 15 Kg  
B. 12 Kg 
C. 11 Kg  
D. 10 Kg 

 
16.   Bu Arman memiliki simpanan emas seberat 100 

gram, yang telah tersimpan selama setahun. 
Hitunglah berapa besar zakat yang harus 
dikeluarkannya ? 
A. 25  gram    
B. 10  gram   
C. 2,5 gram     
D. 1,5 gram  

 
17. Perhatikan ketentuan puasa di bawah ini ! 

1) Islam    
2) Baligh   
3) Berakal sehat  
4) Suci dari haid dan nifas 
5) Mampu (kuat) berpuasa 
6) Sehat jasmani 
7) Bermukim (bukan musafir) 
Ketentuan di atas adalah…. 



                                              MGMP PAI SMP Kab. Way Kanan 2012/2013                                                                        3 
 

A. Syarat Wajib puasa 
B. Rukun puasa 
C. Syarat sah puasa 
D. Tata cara puasa 

  
18. Perhatikan waktu-waktu pelaksanan puasa di bawah ini! 

1) Tanggal 10 Muharam 
2) Tanggal 1 Syawal  
3) Tanggal 10 Zulhijjah 
4) Tanggal 9 Zulhijjah 
5) Tanggal 11,12 dan 13 Zulhijah 
Waktu-waktu yang diharamkan berpuasa terdapat 
pada nomor .... 
A. 1, 2, 4    
B. 1, 3, 4 
C. 2, 3, 5    
D. 2, 4, 6  

 
19. Puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 

Zulhijjah adalah puasa …. 
A. Syawal 
B. Asyura 
C. Arafah 
D. Abyad 

 
20. Perhatikan tata cara menyembelih hewan di bawah 

ini ! 
1) Membaca tasbih tiga kali saat menyembelih. 
2) Sebelum disembelih hewan direbahkan 

menghadap kiblat 
3) Yang menyembelih harus laki-laki. 
4) Memotong dua urat nadi yang ada di kanan kiri 

leher hewan. 
5) Menyembelih pada pangkal/dekat kepala hewan. 
Tata cara penyembelihan hewan yang disyariatkan 
dalam Islam ditunjukkan pada nomor .... 
A. 1, 2, 3    
B. 1, 3, 4 
C. 2, 3, 4   
D. 2, 4, 5  

 
21. Perhatikan gambar-gambar hewan di bawah ini ! 

1) 

 

4) 

 

2) 

 

5) 

 

3) 

 

6) 

 
Hewan yang dapat digunakan untuk qurban ditunjukkan 
pada gambar nomor .... 
A. 1, 2, 3, 4    
B. 1, 3, 4, 5 
C. 2, 3, 4, 6   
D. 2, 4, 5, 6  

 
22. Waktu pelaksanaan untuk aqiqah bagi bayi yang 

baru lahir adalah pada waktu hari ke... 
A.  40 
B.  30 
C.  10 
D.  7  

23. Amalan ibadah haji yang dikerjakan dengan 
mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali disebut …. 
A. Tawaf 
B. Ihram 
C. Sa’i 
D. Tahalul 

 
24. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

1) Menyadari Islam adalah agama yang istimewa 
di dunia.. 

2) Sebagai rasa syukur atas nikmat Allah SWT 
kepadanya 

3) Memupuk rasa persatuan umat Islam di dunia 
4) Belajar setiap manusia menjadi pemimpin di 

negaranya  
Pernyataan di atas yang yang termasuk hikmah 
ibadah umroh  terdapat pada nomor .... 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3  
D. 2 dan 4  

 
25. Perhatikan wacana berikut ini! 

Selama 13 tahun hidup di kota Mekkah, 
Rasulullah saw dan para pengikutnya sering 
mengalami cobaan dan siksaan yang sangat berat, 
hak kemerdekaan mereka dirampas, mereka diusir 
dan harta benda mereka dirampas, namun Nabi saw 
dan pengikutnya tetap teguh mempertahankan 
keimanannya. tekanan yang dialami Rasulullah 
beserta pengikutnya selama menyampaikan dakwah 
demi tersebarnya risalah tauhid di tengah-tengah 
kaum kafir Quraisy. Kemudian Nabi saw 
memerintahkan sebagian kaum muslimin untuk 
berhijrah pertama ke negeri Habsyi (Afrika), dan 
kemudian hijrah yang kedua yaitu ke Yastrib 
(Madinah). 

Berdasarkan wacana di atas yang menjadi 
alasan Rasulullah saw memerintahkan kepada 
pengikutnya hijrah ke Habsyi dan Madinah antara 
lain adalah …. 
A. karena merasa takut dengan ancaman orang 

kafir Mekah.  
B. untuk melindungi keimanan dan keselamatan 

para pengikutnya. 
C. karena merasa tidak tahan lagi menerima siksaan 

orang kafir.  
D. untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari 

kebinasaan. 
 

26. Pada waktu Rasulullah berhijrah ke Taif, beliau 
menyebarkan Islam di sana. Namun, beliau 
mendapat pertentangan dari penduduk Taif. Para 
penduduk Taif melempari batu hingga badan 
Rasulullah mengeluarkan darah. Rasulullah pun 
bersembunyi di dalam kebun kurma. Pada peristiwa 
itu, Malaikat Jibril datang dan memberikan 
penawaran kepada Rasulullah untuk menjatuhkan 
gunung kepada penduduk Taif. Namun Rasulullah 
menolaknya dan berdoa kepada Allah agar 
penduduk Taif diberikan kesadaran, beliau berucap, 
“Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya 
mereka tidak mengerti.” 
     Sikap Nabi Muhammad Saw dari peristiwa di atas 
sesuai  misi yang diemban beliau yaitu …. 
A. untuk menyempurnakan akhlak 
B. sebagai rahmat bagi alam semesta 
C. pembawa kabar gembira 
D. pemberi pedoman 

27. Setelah hijrah ke Madinah, kaum Muhajirin sama 
sekali tidak memiliki harta kekayaan, sebab semua 
harta kekayaan mereka tinggal di Mekah. Kegiatan 
wirausaha telah terjadi pada zaman nabi 
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Muhammad saw dalam membangun masyarakat 
Madinah dibidang ekonomi adalah melalui kegiatan 
…. 
A. menjual jasa dan jual beli barang 
B. perdagangan dan pertanian  
C. Pertukangan dan buruh perkebunan 
D. tolong menolong dan kerjasama  

 
28. Peran aktif yang telah dilakukan oleh Khalifah Harun 

Ar-Rasyid dan putranya Al-Makmun pada masa 
pemerintahannya dalam memajukan dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan diantaraya 
adalah ….  
A. Mendirikanlah lembaga Al-Himah sebagai pusat 

budaya dan belajar para siswa.   
B. Mendirikanlah Baitul Hikmah sebagai pusat 

kebudayaan dan laboratorium serta ilmu 
pengetahuan. 

C. Mendirikan pusat-pusat lembaga pendidikan yang 
disediakan untuk seluruh pelajar di dunia. 

D. Mewajibkan seluruh rakyatnya untuk belajar 
ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah.  
 

29. Proses penyebaran dan perkembangan agama 
Islam di Nusantara melalui beberapa cara  
diantaranya melalui pendidikan yang dilakukan 
dengan …. 
A. Para mubaligh mendirikan pondok pesantren 

untuk menampung pemuda dari berbagai 
daerah menimba ilmu agama Islam. 

B. mengadakan pertunjukkan wayang dan seni 
gamelan maka Islam disebarkan oleh para wali 
atau mubaliq 

C. Para pemuda diberi tugas berdakwah 
menyebarkan ajaran Islam di daerahnya 
masing-masing. 

D. Para pedagang mendirikan lembaga pendidikan 
untuk menampung seluruh pelajar. 

 
30. Ayam Jantan dari Timur adalah salah satu sebutan 

yang diberikan kepada Sultan Hasanudin. Belanda 
mendapat perlawanan yang sengit dari Sultan 
Hasanudin. Sultan Hasanudin bersama rakyatnya 
mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda. 
Pada kisah di atas, merupakan perjuangan 
masyarakat Islam terhadap pendudukan Belanda di 
daerah ....  
A. Demak  
B. Mataram  
C. Makasar  
D. Banten 
 

31. Di Jawa terkenal seni rebana atau terbangan. Grup 
terbangan sering dipakai untuk mengiringi tari Rodat, 
arak-arakan khitanan, dan pembacaan kasidah 
barzanji. Grup rebana terdiri atas empat pembanwa 
terbang bundar dan bisa ditambahkan satu jidur, 
bedug. Ada juga rebana yang terdiri atas enam 
ketipung kecil dan satu terbang besar. (dikutip dari 
buku pelajaran “Ayo Belajar Agama Islam untuk 
SMP kelas IX oleh Muhammad Nasihin dkk, penerbit 
Erlangga,2011”) 
Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa 
kesenian yang diadakan oleh masyarakat tersebut 
merupakan….  
A. Seni budaya hasil ciptaan masyakat Indonesia 

yang dipengaruhi oleh budaya arab Islam. 
B. Kesenian yang berasal dari arab Islam yang 

disebarkan oleh para wali ke daerah-daerah 
Indonesia. 

C. Seni budaya lokal hasil karya cipta manusia 
Indonesia yang berasal dari budaya arab. 

D. Seni budaya lokal atau daerah hasil karya cipta 

manusia Indonesia yang dipengaruhi oleh ajaran 
Islam. 

 
32.  Perhatikan potongan-potongan ayat berikut !  

 مرجِعكُم إِلَى  (1
 ٰاثَارِهم بِعيٰسى   (2
3)   كُمنيد لَكُم 
4)   ٰثقَهيم هِمقْضتم  
Contoh hukum bacaan Ikhfa’ Syafawi  adalah  ... . 
A.   1 
B.   2 
C.   3 
D.  4 

 
33. Perhatikan hukum bacaan mad yang terdapat pada 

ayat di bawah ini !  

 
Cara membaca hukum mad wajib muttasil jika 
dibaca dengan tartil yang terdapat pada ayat di atas 
adalah dipanjangkan ….  
A. 10 harakat 
B. 8 harakat 
C. 7 harakat 
D. 6 harakat 

 
34. Perhatikan tanda waqaf  yang terdapat pada tabel di 

bawah ini !  
Tanda 
Waqaf 

Ketentuan membaca 

  A. harus berhenti membaca قلى .(1

2).  B. boleh berhenti boleh terus 
membaca 

 C. lebih diutamakan untuk ال .(3
berhenti membaca 

 D dilarang berhenti membaca صلى .(4

 E. lebih utama membaca terus ج (5

Pasangan yang tepat pada tabel di atas adalah …. 
A.  1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E                         
B.  1-D, 2-A, 3-B, 4-B, 5-D                         
C. 1-C, 2-A, 3-D, 4-E, 5-B 

         D. 1-C, 2-C, 3-D, 4-B, 5-E 
 
35. Perhatikan lafadz-lafadz dibawah ini !  

Lafadz arti lafadz 

1 لَقَد A 
dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya. 
 

 B Sesungguhnya خلَقْنا 2

 C Kami telah menciptakan اإلنسانَ 3

 D Manusia في أَحسنِ تقْوِميٍ 4

Pasangan yang sesuai antara ayat dengan pada 
artinya adalah …. 
A. 1-B, 2-C, 3-D, 4-A 
B. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D  
C. 1-C, 2-A,3-D, 4-B 
D. 1-C, 2-C,3-B, 4-D 

36. Perhatikan ayat di bawah ini !  
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نيلاففَلَ سأَس اهنددر ّثُم 
Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah 

…. 
A. Demi kota Mekkah yang aman yaitu kota tempat 

kelahiran Nabi Muhammad Saw.. 
B. Allah menciptakan manusia dalam bentuk sangat 

baik dan beribadah hanya kepada Allah.. 
C. Bagi yang tidak beriman dan beramal sholeh 

akan dikembalikan ke derajat yang paling rendah. 
(neraka) 

D. Allah akan memberikan keadilan kepada manusia 
dengan seadil-adilnya. 

 
37. Perhatikan lafadz-lafadz berikut ini ! 

1). غَبفَار 
2). و 
 إِلَى .(3
4). بِّكر 

Urutan susunan ayat yang benar adalah 
A. 1, 2, 3 dan 4  
B. 2, 3, 4 dan 1 
C. 4, 3, 1 dan 2 
D. 3, 2, 4 dan 1 

 
38.  Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini ! 

1) Rifa’i dengan senang hati membantu temannya 
mengerjakan PR.  

2) Ahmat giat belajar supaya meraih prestasi yang 
memuaskan. 

3) Aminah rajin menabung untuk melanjutkan 
sekolah. 

4) Aminah rajin berinfak setia hari Jum’at.  
Sikap terpuji dalam bekerja seperti yang terkandung 
dalam Surat Al-Insyirah yang sesuai dengan 
pernyataan di atas adalah terdapat nomor .... 
A. 1  
B. 2 
C. 3 
D. 4 

39.   Perhatikan ayat  berikut! 

     

Sifat wajib bagi Allah yang terdapat pada ayat tersebut 
adalah... 

A. Ilmu 
B. Iradat 
C. Qudrat 
D. Baqa’ 

 
40. Perhatikan ilustrasi berikut ini ! 

Maman menolak ajakan temannya, ketika 
temannya mengajak mengambil buah rambutan 
tetangganya tanpa ijin pemiliknya. Dia mengatakan 
kepada temannya walaupun pemilik pohon rambutan  
tidak melihat perbuatan mereka akan tetapi 
perbuatannya pasti dilihat oleh Allah.  
Sifat wajib bagi Allah yang sesuai ilustrasi di atas 
adalah …. 
A. Kalam  
B. Sama’ 
C. Bashar    
D. Qudrat 

 

41. Perhatikan pernyataan berikut ! 
1) Bersikap saling menghargai dan menghormati.  
2) Memberi bantuan teman yang sedang mengalami 

kesulitan. 
3) Bekerja dengan penuh semangat dan giat. 
4) Tidak menyombongkan diri dengan kelebihan 

yang dimiliki. 
Pernyataan yang mencerminkan perilaku pengamalan 
dari asmaul husna Al-Aziz ditunjukkan pada pilihan …. 
A. 1 dan 2    
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 

 
42. Perhatikan ilustrasi berikut ini ! 

Setiap mukmin harus selalu melaksanakan perintah 
Allah dan menjauhi larangan-Nya dan mempersiapkan 
amal kebaikan agar di alam kubur terhindar dari siksa 
Allah SWT. 

   Perlaku tersebut adalah cerminan dari sikap 
beriman kepada adanya malaikat ….  
A. Raqib dan Atid   
B. Munkar dan Nakir 
C. Israfil dan Izrail     
D. malik dan Ridwan 

 
43. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) Menyimpan Al-Qur’an ditempat yang tertutup dan 
tinggi.   

2) Membaca Al-Qur’an secara benar sesuai hukum 
bacaan tajwid. 

3) Membaca lafal-lafal Al-Qur’an ditempat mana 
saja. 

4) Mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-
Qur’an. 

5) Mengajarkan Al-Qur’an kepada yang belum dapat 
membacanya.  

Diantara pernyataan diatas yang termasuk perilaku 
mencintai Al-Qur’an terdapat pada nomor ….  
A. 1, 2 dan 4  
B. 1, 3 dan 5 
C. 2, 3 dan 4  
D. 2, 4 dan 5 

 
44.    Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! 

1) Menjadikan manusia selalu berhasil dalam 
usahanya.  

2) Mentaati atau melaksanakan apa yang 
diperintahkan rasul.  

3) Terbentuknya suatu pribadi yang kuat dan 
tangguh dimana saja dia berada. 

4) Tidak membedakan antara rasul yang satu 
dengan rasul yang lainnya. 

    Dari  pernyataan di  atas  perilaku  yang  
mencerminkan  beriman kepada Rasul terdapat 
pada nomor ....  
A. 1 dan 2      
B. 1 dan 3  
C. 2 dan  3    
D. 2 dan 4  
 

45. Perhatikan kisah berikut ini ! 
Sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul, terjadi 

peristiwa banjir di Mekkah sehingga ka’bah perlu 
perbaikan. Saat akan meletakkan hajar aswad 
kembali ke tempatnya, para kepala suku saling 
berselisih paham. Atas kecerdasannya Muhammad 
membentangkan kain dan meletakkan hajar aswad di 
atasnya. Para kepala suku diminta memegang 
masing-masing ujung dan mengangkat bersama-
sama, sehingga terhindar perselisihan diantara 
mereka.  
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   sifat wajib bagi rasul  terkandung dalam  kisah 
singkat di atas adalah sifat…  
A. Fathonah 
B. Tabligh 
C. Siddiq  
D. Amanah 

 
46. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari 

alam kuburnya. Setelah dibangkitkan, manusia akan 
dikumpulkan di padang mahsyar. Peristiwa tersebut 
disebut ... . 
A. Yaumul Mizan dan Yaumul Ba’ats  
B. Yaumul Ba’ats dan Yaumul Mahsyar  
C. Yaumus Sa’ah dan Yaumul Mizan 
D. Yaumul Qiyamah dan Yaumul Mizan 

 
47. Perhatikan firman Allah berikut ini! 

 
1). 
 

 
2).  
 
       
3). 
 
 
4). 

        
Ayat di atas yang menjelaskan tentang bahwa hari 
kiamat pasti akan terjadi terdapat pada nomor .... 

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

48. Perhatikan ayat berikut ini ! 
 
 
 

Terjemahan ayat diatas adalah …. 
A. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban 

berat (yang dikandung)nya, 
B. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan 

yang dahsyat 
C. Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi 

begini)?", 
D. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya 
 

49.   Perhatikan beberapa pernyataan dibawah ini ! 
1) Senantiasa bersikap sabar ketika mendapat 

musibah 
2) Meyakini segala yang terjadi atas kehendak Allah 
3) Rajin bekerja dan berusaha serta mudah 

menyerah 
4) Selalu menyadari dan menerima kenyataan 

hidup.  
5) Bersikap optimis dan selalu pesimis 
Pernyataan di atas yang termasuk ciri beriman 
kepada qadha dan qadar terdapat pada nomor .. 
A. 1, 2 dan 4  
B. 1, 3 dan 5 
C. 2, 3 dan 4  
D. 2, 4 dan 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
50. Perhatikan wacana berikut ini ! 

       Untuk menjadi pandai kita harus belajar; untuk 
menjadi kaya kita harus bekerja keras dan hidup 
hemat; dan untuk menjadi sehat kita harus menjaga 
kebersihan. Tidak mungkin kita menjadi pandai 
kalau kita malas belajar atau suka membolos, atau 
kita ingin sehat, tetapi kita tidak menjaga kebersihan 
lingkungan, maka apa yang kita inginkan itu tak 
mungkin terwujud. 
Wacana di atas adalah contoh …. 
A.  Qadi dan qodir 
B. Takdir Mubram 
C. Tawakkal kepada Allah 
D. Taqdir Mu’allaq 

 
------- 

 
 
 

              

                 

             

                   

               


