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UJIAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL 

Tahun Pelajaran 2008/2009 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Tingkat   : Sekolah Menengah Pertama 

Waktu     : 90 Menit 

 
PETUNJUK 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal ujian; 

2. Tulislah nama dan nomor ujianmu pada lembar jawaban yang tersedia; 

3. Bacalah seluruh soal terlebih dahulu dengan teliti ; 

4. Kerjakan lebih dahulu soal-soal yang Dianggap Mudah; 

5. Tulisan harus jelas dan mudah dibaca; 

6. Periksalah kembali hasil pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas ruang. 

 
I. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR DENGAN CARA 

MEMBERIKAN TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D 

 

1. Hukum Bacaan Alif Lam Syamsiyah terdapat pada kalimat …. 

a.  اَّلِريَن    c.      اِّلُمِفِشُدوَن 

b.   ِاأَلِزِض    d.     ُاأَلِنَهاز  

 

2. Di bawah ini yang tidak termasuk contoh hukum bacaan Idgham bilaghunah adalah …. 

a. ِمن َزِّبِه    c.     َيِوّما ّاَل َتِجِزي 
b. َأن َيِضِسَب    d.     َخِيسَُُّلُكِم 

 

3. Perhatikan penggalan-penggalan ayat berikut ini ! 

ََّلَقِد َخَلِقَنا ِاإِلنَشان .1 َْفَلُهِم َأِجس .3                       

  َفَماُيَكِرّبَك .4                    َوَعِمُلوا اّلَّصاّلَحاِت .2

Penggalan ayat di atas yang mengandung hukum bacaan qalqalah adalah .... 

a. 1 dan 2     c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3     d. 2 dan 4 

 

4.  

 

 

 

Pada potongan ayat yang digaris bawahi di atas terdapat tanda waqaf …. 

a. Tam     c. Jaiz 

b. Lazim     d. Qabih 

 

     ّبِعُد ّباّلِديِنُيَكِرّبَكَفَما            .5

Arti yang tepat untuk kalimat yang digaris bawahi adalah …. 

a. Merendahkanmu    c. mengabaikanmu 

b. Memudahkanmu    d. Mendustakanmu 
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َأِسَفَل َساِفِلنَي             .6  

Bunyi ayat di atas apabila di salin ke dalam hurup latin adalah …. 

a. asfala safilina    c. Asfala safilina 

b. asfala safilina    d. Asfala safilina 

 

7.          

Arti yang tepat untuk hadits di atas adalah …. 

a. Menuntut Ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam 

b. Carilah Ilmu sampai ke negeri China 

c. Mencari ilmu itu harus dengan hati yang ikhlash 

d. Belajarlah engakau sejak buaian sampai ke liang lahat 

 

َفاِنَّصِب َفَسِغَت َفِإَذا             .8  

Arti yang tepat untuk kata yang digaris bawahi adalah …. 

a. Kami tinggikan    c. kamu telah selesaikan 

b. Kami ringankan    d. kamu telah turunkan 

 

9.         

 

Asma’ul husna yang ditunjukan oleh ayat tersebut di atas adalah …. 

a. Al Hayyu     c. Al Shabru 

b. Al Qayyuum    d. Al Hadi 

 

10. Sejarah mencacat akan kesombongan Fir‟aun, yang pada akhirnya justru kesombongannya 

itulah yang membuatnya celaka. Tercatat pula tentang kisah para nabi yang semuanya begitu 

dekat dengan Allah, yang pada akhirnya kedekatannya itu membuahkan hasil keberuntungan 

untuk mereka sendiri. Hikmah-hikmah sejarah itu menyatakan kepada kita bahwa ternyata 

segala sifat yang dimiliki tidak membawa pengaruh untuk Allah. Allah tetap berdiri sendiri 

tanpa ada pengaruh dari siapa pun. 

Asmaul Husna yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah .... 

a. Al Hayyu     c. Al Shabru 

b. Al Qayyuum    d. Al Hadi 

 

11. Suatu saat terjadi kemarau yang panjang. Hujan terahir kali turun sekitar empat belas bulan 

yang lalu. Sumur dan kolam mengering. Kaum muslimin di daerah itu berembuk untuk 

mengadakan shalat istisqa. Sesaat setelah shalat istisqa dilakukan, datanglah mendung dan 

hujanpun turun. 

Hujan itu turun atas izin  Allah dengan penanganan malaikat …. 

a. Mikail     c. Ijrail 

b. Israfil     d. Malik 

 

12. Berikut ini ayat yang menunjukan kewajiban beriman kepada kitab Allah adalah…. 

a.          

b.     

c.     

d.     
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13. Yang tidak termasuk Rasul Ulul Azmi berikut ini adalah …. 

a. Nuh     c. Idris 

b. Musa     d. Muhammad 

 

14. Berakhirnya dan selesainya seluruh kehidupan di dunia disebut yaumul …. 

a. Jaza     c. akhir 

b. Hisab     d. ba‟ats 

 

15. Allah swt telah menetapkan perjalanan hidup, nasib, rezeki maupun jodohnya seseorang sejak 

sebelum alam ini ditetapkan. 

Kalimat di atas merupakan makna yang tepat dari …. 

a. Beriman Kepada qadla dan qadar  

b. Unsur-unsur qadla dan qadar 

c. Hikmah beriman kepada qadla dan qadar 

d. Fungsi beriman kepada qadla dan qadar 

 

16. Sekitar pukul 04.30 pagi pada hari Jum‟at tanggal 27 Maret 2009 tanggul situ gintung jebol. 

Korbanpun berjatuhan tak terelakan lagi, lebih dari 90 orang meninggal dunia, dan tidak  

kurang dari 100 orang sampai saat ini dinyatakan hilang.  

Peristiwa di atas termasuk taqdir …. 

a. Mubram     c. Kitabah 

b. Mu‟alaq     d. masyiah 

 

17. Diantara ayat di bawah ini yang berkaitan dengan qadla dan qadar adalah …. 

a.       

b.       

c.      

d.       

18. Perhatikan peristiwa-peristiwa di bawah ini ! 

1) Persib menjadi Juara Satu  liga Indonesia yang pertama 

2) Alvin berjenis kelamin laki-laki sedangkan Ilma perempuan 

3) Si pemulung itu kini telah menjadi orang yang kaya raya 

4) Setelah diobati di PMI penyakit yang diderita Dodi kini telah sembuh 

 

Peristiwa-peristiwa di atas yang termasuk kelompok taqdir mu‟alaq adalah …. 

a. 1), 2), dan 3)    c. 1), 2), dan 4) 

b. 2), 3), dan 4)    d. 1), 3), dan 4) 

 

19. Perhatikan ayat di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

Sifat terpuji yang ditunjukan oleh ayat di atas adalah .... 

a. tekun     c. Ulet 

b. kerja keras     d. Teliti  

 

20. Berikut ini yang termasuk sikap yang mencerminkan sikap zuhud adalah …. 

a. Abu Bakar menyedekahkan 100 ekor unta untuk perjuangan Islam 

b. Karena rajin belajar semester ini Ujang  mendapat ranking ke dua 

c. Pak Dahlan selalu ikhlash dalam mengerjakan tugasnya 

d. Walaupun hujan lebat Ammar selalu berusaha untuk pergi ke sekolah 
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21. Perhatikan beberapa perilaku di bawah ini ! 

1) Menghidupkan radio keras-keras sehingga menggangu orang lain 

2) Kalau pergi ke Mall selalu membeli barang yang tidak dibutuhkan 

3) Merasa tidak nyaman kalau ada teman yang memakai HP Baru 

4) Merokok di tempat umum seperti di dalam angkutan kota 

 

Dari ke empat perilaku di atas yang termasuk perilaku ananiyah (egois) adalah …. 

a. 1) dan 3)     c. 1) dan 4) 

b. 2) dan 4)      d. 2) dan 3) 

 

22. Prilaku yang mencerminkan salah satu sifat orang munafiq adalah …. 

a. Rahmat tidak peduli terhadap penderitaan yang dirasakan Ahmad 

b. Anita lupa menyampaikan salam ibunya kepada ibu guru 

c. Dani merasa dirinya hebat karena selalu menjadi juara kelas 

d. Dedi tidak menyampaikan titipan buku yang diamanatkan kepadanya 

 

 

 

23.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud ayat yang digaris bawahi pada ayat di atas adalah tentang larangan makan dan minum 

…. 

a. Secara bersama-sama   c. sambil berjalan    

b. Secara berlebihan    d. sambil bercakap-cakap 

 

24. Di bawah ini yang merupakan pengertian qanaah adalah …. 

a. Menjauhi kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat 

b. Bekerja dengan sepenuh hati dan pantang menyerah 

c. Merasa cukup atas apa yang telah dimiliki 

d. Besikap wajar dalam menghadapi segal sesuatu 

 

25. Salah satu sikap yang dapat menumbuhkan sikap qonaah dalam diri seseorang adalah …. 

a. Menolak penghargaan dari orang lain 

b. Meminta agar perbuatan baiknya diketahui orang lain 

c. Menerima dengan rela atas apa yang sudah ada 

d. Membangga-banggakan jasa yang telah dikberikan  

 

26. Sianturi dan Rahman adalah dua anak yang besahabat walaupun berbeda suku dan agama. 

Pada hari Minggu Sianturi melaksanakan kebaktian di Gereja, maka Rahman dengan sabar 

menunggu sampai Sianturi pulang. Demikian juga ketika mereka belajar bersama waktu 

shalat ashar tiba, maka Sianturi mempersilahkan Rahman menunaikan Shalat. 

 

Sikap yang ditunjukan Sianturi dan Rahman adalah …. 

a. Sabar     c. Qanaah 

b. Tawadlu     d. Tasamuh 
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27. Takabur adalah salah satu sikap tercela yang harus dihindari. Ayat yang menerangkan tentang 

larangan bersifat takabur adalah …. 

a.    

b.     

c.    

d.     
28. Perhatikan tingkah laku di bawah ini ! 

1) Merasa dirinya selalu menjadi rengking pertama Rio merasa bangga dan menjaga jarak 

dengan teman-temannya 

2) Rita anak seorang pengusaha, hidupnya berkucupan. Dia selalu meremehkan teman-

temanya yang miskin 

3) Seorang manager di sebuah perusahaan tidak mengizinkan karyawannya yang beragama 

Islam melaksanakan shalat jum‟at 

4) Diana dipecat dari pekerjaannya karena dia tidak mau melepas jilbabnya ketika dia 

bekerja. 

Dari keempat prilaku di atas yang termasuk perilaku takabur adalah …. 

a. 1) dan 2)     c. 1) dan 4) 

b. 2) dan 4)     d. 2) dan 3) 

 

29. Di bawah ini yang tidak termasuk sebab-sebab mandi wajib adalah …. 

a. Datang bulan bagi wanita  c. melahirkan 

b. Menyentuh kemaluan   d. mati 

 

30. Kemarin siang Firman berangkat ke Bandung. Pada saat menungu bus di terminal Baranang 

siang waktu Dzuhurpun tiba. Firman segera melakukan shalat Dzuhur dan Ashar 

dikumpulkan masing-masing empat rakaat karena ia khawatir sesampainnya di Bandung 

waktu Ashar telah selesai. 

Shalat yang dilakukan oleh  Firman termasuk shalat Jamak …. 

a. Taqdim      c. Qashar 

b. Takhir     d. Tarqi 

 

31. Shalat sunnah yang dilakukan setelah shalat fardu di sebut shalat sunnah…. 

a. Tahiyatu lamsjid    c. rawatib qabliyah 

b. Witir     d. rawatib ba‟diyah 

 

32. Berikut ini yang termasuk ke dalam shalat sunnah rawatib muakadah (yang dikuatkan) adalah 

…. 

a. Empat rakaat sebelum Shalat Ashar c. dua rakat setelah shalat isya 

b. Dua rakaat sebelum shalat maghrib d. dua rakaat sebelum dzhuhur 

 

33. Manfaat/ hikmah dilaksankannya shalat sunnah rawatib selain untuk mengharapkan ridla 

Allah juga untuk …. 

a. Menghindarkan diri dari gunjingan orang lain   

b. memperoleh derajat yang tinggi dimasyarkat 

c. mendapatkan penilaian guru 

d. melengkapi pahala shalat wajib 

 

34.  Shalat yang dilakukan seorang diri disebut shalat …. 

a. Berjamaah    c. munfarid 

b. Mu‟adah     d. mufaroqoh 
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35. Di bawah ini yang termasuk contoh shalat yang dilakukan dengan cara berjamaah adalah 

shalat sunnat …. 

a. Duha     c. tahajud 

b. Tarawih     d. rawatib 

 

36. Rasulullah saw bersabda “Shalat berjamaah lebih utama 27 kali daripada shalat sendirian”.  

Hadits di atas menunjukan besarnya manfaat dalam melaksanakan shalat berjamaah. Berikut 

ini yang termasuk fungsi shalat berjamaah adalah …. 

a. Masjid menjadi penuh   c. memperkuat persaudaraan Islam 

b. Bertemu dengan teman dan saudara d. bisa berkenalan dengan tetangga 

 

37. Misi utama Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah swt ke dunia ini adalah …. 

a. Menyampaikan perintah shalat  c. Mendirikan negara Islam 

b. Menyebarkan ajaran Islam  d. Menyempurnakan Ahlaq 

 

38. Kerasulan Muhammad bersifat universal atau rahmatan lil „alamiin, artinya bahwa 

kerasulannya itu berlaku untuk …. 

a. Bangsa arab saja    c. ummat yang sezaman dengan Nabi 

b. Kalangan tertentu    d. seluruh alam semesta 

 

39. Ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah di Madinah. Salah satunya adalah 

pengukuhan piagam Madinah. Isi pokok dari piagam Madinah tersebut adalah …. 

a. Perjanjian damai antara kaum Nashrani dengan kaum muslimin 

b. Dasar-dasar politik, ekonomi, dan hak asasi manusia penduduk Madinah 

c. Peraturan perdagangan bagi  penduduk Madinah 

d. Kesepakatan kerjasama antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar 

 

40. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para shahabat dalam 

membangun masyarakat Madinah adalah …. 

a. Memperkuat angkatan perang 

b. Mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshar 

c. Membangun pasar murah 

d. Mendirikan lembaga pendidikan 

 

41. Agama Islam masuk Nusantara melalui jalur utara dengan  rute .... 

a. Arab – Damaskus – Bagdad – Gujarat – Nusantara 

b. Arab – Yaman – Gujarat – Srilangka – Nusantara 

c. Arab – Yaman – Bagdad – Gujarat – Nusantara 

d. Arab – Damaskus – Gujarat – Srilangka – Nusantara 

 

42. Berikut ini yang tidak termasuk cara/proses  penyebaran Islam ke Nusantara adalah .... 

a. Perdagangan     c. Hubungan Sosial 

b. Peperangan    d. Pendidikan 

 

43. Diantara Walisongo (wali sembilan) ada yang menyebarkan Islam melalui kesenian wayang 

kulit, beliau itu adalah wali Allah yang dikenal dengan nama Sunan …. 

a. Ampel     c. Kalijaga 

b. Bonang     d. Giri  

 

44. Seni budaya lokal bernuansa Islam pada hakikatnya adalah …. 

a. Hasil karya dan cipta warga lokal saat Islam datang 

b. Seni budaya yang dibawa Islam disesuaikan dengan kondisi masyrakat 

c. Hasil cipta, karya dan karsa para seniman Islam 

d. Seni budaya hasil perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Islam 
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45. Perhatikan lima budaya lokal berikut ini ! 

1) Nujuh bulan 

2) kasidah 

3) Peringatan 40 hari meninggalnya seseorang 

4) Hadrah 

5) Sekatenan 

Dari kelima budaya lokal di atas yang mengandung nilai-nilai Islam adalah …. 

a. 1), 3), dan 5)    c. 1), 3), dan 4) 

b. 2), 4), dan 5)    d. 2), 3), dan 5) 

 

II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR 

 

46. Sebutkan hukum mad pada bagian yang bergaris bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Jelaskan maksud dari ayat dalam surat Al insyirah di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Jelaskan arti dari nama lain hari kiamat berikut ini ! 

a. Yaumul ba‟ats 

b. Yaumul makhsyar 

c. Yaumul Hisab 

d. Yumul mizan 

49. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan sabar terhadap ma‟siyat 

50. Sebutkan empat (4) syarat menjadi imam dalam shalat. 

                           

 

 

                        

 

a b c d e f 


