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PETUNJUK 
 

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

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJKUSBN. 
3. Jagalah LJUSBN/LJKUSBN 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. Pilih jawaban yang benar dengan menghitamkan salah satu bulatan A, B, C, 

atau D yang tersedia atau memberikan tanda silang sesuai petunjuk.  
7. Apabila ada jawaban yang dianggap salah, dan ingin memperbaiki, coretlah 

dengan dua garis lurus(=) mendatar pada jawaban yang salah, kemudian 
beri tanda silang (X) pada huruf jawaban yang dianggap benar. 

 
8. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 

jelas, rusak atau tidak lengkap. 
9. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas 

ujian. 
10. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.  
11. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran. 
12. Bacalah “Basmalah” sebelum mengerjakan soal!
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SOAL 
 

1. Perhatikan nomor yang tertera di bawah penggalan kalimat Qs. 3 : 27 
berikut ! 
 

 
Hukum bacaan "Al" qamariyah pada ayat di atas ditunjukan pada nomor 
…. 
A. 1, 2, 3, 4 
B. 3, 4, 5, 6 
C. 4, 5, 6, 7 
D. 5, 6, 7, 8 

 
2. Perhatikan table berikut : 

 
  

Pasangan yang tepat ditunjukkan pada nomor  … . 
A. 1 – c, 2 – d, 3 – e, 4 – a, 5 – b  
B. 1 – d, 2 – e, 3 – a, 4 – b, 5 – c  
C. 1 – a, 2 – c, 3 – d, 4 – b, 5 – e  
D. 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a, 5 – c 
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3. Perhatikan potongan ayat berikut ! 

 
Hukum bacaan ikhfa syafawi terdapat pada nomor ….. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
4. Perhatikan Qs. 17 : 33 berikut !  

 
Hukum bacaan qalqalah sughra yang terdapat pada ayat di atas berjumlah 
….. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
5. Perhatikan Qs. 31 : 6 berikut ! 

 
Hukum bacaan "ra" tafkhim yang terdapat pada ayat di atas berjumlah ….. 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
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D. 5 
 

6. Perhatikan potongan ayat berikut ! 

 
Hukum bacaan mad lazim mutsaqal kalimi ditunjukan pada nomor ….. 
A. 1, 3, 5, 7 
B. 2, 3, 6, 7 
C. 3, 5, 7, 8 
D. 4, 6, 7, 8 

 
7. Perhatikan potongan ayat berikut ! 

 
Tanda waqaf jaiz yang terdapat pada potongan ayat di atas, ditunjukan 
pada nomor …. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
8. Perhatikan penggalan Qs. 95 : 5-6 berikut ! 

 
Urutan yang benar dari penggalan ayat di atas adalah …. 
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 
C. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 
D. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 

 
9. Perhatikan Qs. 95 : 4 berikut ! 

 
   
Berdasarkan ayat di atas, manusia diciptakan oleh Allah swt dalam bentuk 
…. 
A. seindah-indahnya 
B. sebaik-baiknya 
C. paling sempurna 
D. paling istimewa 

 
10. Perhatikan Qs. 94 : 5-8 berikut ini ! 

 
 Kalimat yang bergaris bawah artinya adalah …. 

A. karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
B. dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, 
C. dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu 
D. yang memberatkan punggungmu 

 
11. Perhatikan Qs. 55 : 26-27 berikut ! 

 
Sifat wajib bagi Allah yang terdapat pada ayat di atas adalah ….. 
A. wujud 
B. qidam 
C. baqa 
D. wahdaniyat 

 
12. Andi mempunyai seorang teman yang memiliki kebiasaan buruk kalau 

jajan di warung, dia tidak jujur dalam membayar makanan yang 
diambilnya, dan dia merasa aman karena pemilik warung tidak 
mengetahuinya. Sehingga pada satu kesempatan, Andi mengingatkan 
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kepada temannya supaya meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, karena 
walaupun pemilik warung tidak mengetahui, tetapi Allah Maha Mengetahui 
segala perbuatan manusia.  
 
Nasihat Andi terhadap temannya itu dilandasi dengan keyakinan bahwa 
Allah wajib bersifat …. 
A. ilmu 
B. qudrat 
C. hayat 
D. iradat 

 
13. Contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari asmaul husna Al-

Wahab adalah ….  
A. Berperilaku sederhana dan tawaduk. 
B. Berperilaku dermawan dan senang membantu. 
C. Berperilaku toleran dan hidup berdampingan dengan damai. 
D. Berperilaku santun dan berkata-kata yang menyelamatkan. 

 
14. Perhatikan Qs. 66 : 6 berikut ! 

 
Berdasarkan ayat di atas, neraka dijaga oleh malaikat yang tidak pernah 
menyalahi perintah Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang 
diperintahkan-Nya. Sikap seorang muslim terkait ayat tersebut adalah …. 
A. Memahami tugas dan sifat malaikat penjaga neraka  
B. Berusaha memelihara diri dan keluarga dari siksa neraka 
C. Menghindarkan diri dari prasangka bahwa malaikat bisa disuap  
D. Meningkatkan keimanan dan selalu berbuat baik agar masuk surga 

 
15. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Menempatkan kitab Allah pada tempat yang tinggi 
(2) Seluruh kitab Allah yang diturunkan dijadikan pedoman hidup 
(3) Menjadikan kitab Allah sebagai pedoman dalam kehidupan 
(4) Menjadikan kitab Allah sebagai benda keramat yang harus dipelihara 
Pernyataan yang menunjukan cara beriman kepada kitab Allah terdapat 
pada nomor …. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
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16. Perhatikan pernyataan berikut! 
(1) Menulis al-Qur'an dengan tulisan yang indah 
(2) Mengamalkan isi kandungan al-Qur'an 
(3) Membaca al-Qur'an secara rutin 
(4) Bangga mempunyai al-Qur'an 
Sikap dan perilaku yang paling utama yang dimiliki setiap muslim dalam 
mencintai al-Qur'an ditunjukan dengan nomor …. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
17. Perhatikan nama-nama nabi dan rasul di bawah ini ! 

(1) Adam as   (5)   Harun as    
(2) Nuh as   (6)    Daud as 
(3) Ilyas as   (7)    Isa as 
(4) Ibrahim as  (8)    Muhammad saw  
Nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi ditunjukan dengan nomor 
….. 
A. 1, 3, 5, 7 
B. 2, 4, 7, 8 
C. 4, 6, 7, 8 
D. 5, 6, 7, 8 

 
18. Pada permulaan risalah kenabian, dakwah Nabi Muhammad SAW 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah turun perintah 
berdakwah secara terang-terangan, walaupun sangat berat Nabi 
Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara terbuka dengan 
mengumpulkan Kaum Quraisy di Bukit Tsur, Beliau  mengajak masyarakat 
untuk menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan berhala atau 
kemusyrikan.  
Sikap yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah 
menunjukan bahwa seorang rasul wajib bersifat …. 
A. shidiq 
B. amanah 
C. tabligh 
D. fathonah 

 
19. Perhatikan pernyataan berikut ! 

(1) Manusia bagaikan anai-anai yang beterbangan 
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(2) Jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki  
(3) Kematian yang dialami sebagian kecil umat manusia 
(4) Gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan  
(5) Bumi mengeluarkan segala isi yang dikandungnya dan lautan meluap 

ke daratan 
Diantara pernyataan tersebut di atas, yang merupakan tanda kiamat kubra 
adalah …. 
A. 1, 3, 4 
B. 1, 4, 5 
C. 2, 3, 4 
D. 2, 4, 5 

 
20. Perhatikan pernyataan berikut ! 

(1) Karena giat bekerja, M. Shalih menjadi pengusaha sukses di 
kampungnya  

(2) Karena giat belajar, M. Shalih menjadi bintang pelajaar di sekolahnya 
(3) Karena rajin berolahraga, M. Shalih kelihatan segar dan sehat 
(4) Karena terjatuh dari atap rumah, M. Shalih meninggal dunia 
Pernyataan yang menunjukan takdir mubram terdapat pada nomor …. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
21. Dewi   tiap hari  berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, dia pantang 

menyerah walaupun jarak antara sekolah dan rumahnya cukup jauh. Dewi 
sadar dengan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu, dia tidak 
menuntut lebih kepada kedua orang tuanya selain dari seragam dan buku-
buku pelajaran. Bahkan pada waktu istirahat, ketika teman-temannya ke 
kantin untuk jajan, Dewi lebih memilih ke mushala atau perpustakaan.  
Sikap Dewi dalam ilustrasi di atas, merupakan perilaku terpuji yang patut 
untuk diteladani oleh yang lain, yaitu perilaku…. 
A. sabar 
B. qanaah 
C. tawadlu 
D. taat 

 
22. Pada musim penghujan kemarin, daerah Teluk Jambe Kecamatan Klari 

Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat terendam banjir sebagai akibat dari 
meluapnya air Waduk Jatiluhur. Walaupun berbeda kabupaten, Sartika dan 
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teman-teman di sekolahnya mengumpulkan infaq untuk disumbangkan 
kepada saudara-saudaranya di Teluk Jambe yang terkena musibah.  
Perilaku Sartika dan teman-temannya mencerminkan karakter …. 
A. simpatik 
B. toleran 
C. partisifatif 
D. empati 

 
23. Pak Rasyid seorang pekerja keras, dia selalu bekerja sungguh-sungguh 

dengan mencurahkan segala kemampuannya. Jika mengalami kegagalan 
Pak Rasyid tidak pernah frustasi, apalagi berhenti dari pekerjaannya, ia 
yakin dengan firman Allah dalam QS al-Insyirah yang menegaskan bahwa 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
Kegigihan Pak Rasyid dalam bekerja mencerminkan perilaku terpuji yang 
patut diteladani, yaitu …. 
A. kerja keras 
B. tekun 
C. ulet 
D. teliti 

 
24. Amien anak orang terkaya di lingkungan tempat tinggalnya,  namun ia 

tetap berperilaku sederhana dan tidak berpoya-poya dengan harta 
pemberian orang tuanya. Padahal jika ia mau apapun yang dimintanya, 
pasti dapat dipenuhi oleh kedua orang tuanya. 
Sikap Amien mencerminkan perilaku terpuji yang patut diteladani, yaitu …. 
A. tawakkal 
B. wara' 
C. qana'ah 
D. zuhud 

  
25. Perhatikan beberapa ilustrasi berikut ! 

(1) Menyadari sebagai makhluk sosial 
(2) Kukuh pada pendapat dan pendirian sendiri 
(3) Mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri 
(4) Banyak belajar terkait kemurahan hati dan kemuliaan akhlak   
(5) Menumbuhkan kesadaran pada diri untuk menjadi orang sukses 
Cara menghindari ananiah ditunjukan pada nomor …. 
A. 1, 3, dan 4 
B. 2, 3, dan 4 
C. 2, 4, dan 5 
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D. 3, 4, dan 5 
 

26. Pada saat menghadiri  pesta pernikahan, Pak Amir menyaksian 
kemeriahan acara pesta. Mulai dari berbagai macam menu makanan yang 
disajikan, iringan musik, dan hilir mudik tamu undangan. Akan tetapi 
tempat duduk yang disediakan tidak memadai. Sehingga sebagian tamu 
undangan menyantap makanan  dengan berdiri.  Dalam kondisi seperti itu 
sebaiknya pak Amir bersikap ..... 
A. Mengambil makanan kemudian makan sambil berdiri 
B. Mengambil makanan dan mencari tempat duduk kemudian makan 
C. Mengambil makanan dan  menunggu orang lain selesai makan 
D. Tidak jadi makan karena tidak sesuai dengan adab makan 

 
27. Perhatikan Firman Allah dalam  Qs. 2 : 168 berikut ! 

 
Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi... .  
 
Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia untuk 
memakan.... 
A. makanan yang baik dan bergizi tinggi 
B. makanan yang baik, bersih dan bermutu  
C. makanan yang halal, bersih dan  baik 
D. makanan yang halal dan bermanfaat 
 

28. Siswa-siswi kelas IX  belajar bersama  dalam kelompok,  mereka   saling 
hormat menghormati dalam berpendapat.  Ketika waktu zuhur tiba, siswa 
muslim melakukan shalat, sementara yang non muslim beristirahat sambil 
menunggu  temannya beribadah.  
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap... . 
A. tawadhu  
B. zuhud  
C. qanaah  
D. tasamuh 

 
29. Perhatikan pernyatan-pernyataan berikut ! 

(1) Menyadari bahwa manusia mempunyai kekurangan / kelemahan 
(2) Bersikap rendah hati dalam kehidupan 
(3) Menyadari bahwa kekayaan dan jabatan adalah amanah  
(4) Memperluas pergaulan dan bersilaturahim 
(5) Mensyukuri segala nikmatdari Allah 
(6) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 
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Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan cara menghindari sikap .... 
A. takabur 
B. tamak  
C. ghibah 
D. hasud 

 
30. Akhir-akhir ini sering terjadi tawuran antar pelajar. Bahkan terjadi pula 

tawuran antar kampung yang berbatasan. Hal tersebut sangat 
memperihatinkan. Salah satu penyebabnya adalah akibat sifat dendam. 
Berikut ini adalah dampak negatif dari sifat dendam, kecuali.... 
A. Merusak persahabatan dalam pergaulan bermasyarakat 
B. Kesehatan mudah terganggu dengan munculnya berbagai penyakit  
C. Menyeimbangkan perasaan takut dan harapan 
D. Hidup resah, tersiksa oleh perasaan sendiri 

 
31. Perhatikan firman Allah dalam Qs. 9 : 68 berikut ! 

  
Berdasarkan ayat tersebut  balasan bagi orang munafiq adalah …. 
A. Masuk ke neraka pada tingkatan yang paling bawah 
B. Hidup resah, dalam kubur tersiksa di akhirat merana  
C. Mendapat siksa sejak alam kubur hingga ke akhirat 
D. Masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya 

 
32. Ketika sekumpulan anak-anak sedang bermain di sebuah lapangan, tiba-

tiba salah seorang diantara mereka dijilat anjing. Bagaimana cara 
bersucinya ? 
A. Membasuh bagian yang terkena tujuh kali salah satunya dengan 

tanah 
B. Menyiramkan air pada seluruh tubuh sehingga hilang bau, warna dan 

rasanya 
C. Membasuh dan menyiramkan air suci  pada bagian yang terkena najis 
D. Memercikkan air suci pada bagian yang terkena najis 

 
33. Perhatikan tabel berikut ! 

No Penyebab  timbulnya hadas 
1. Buang air besar 
2. Buang air kecil 
3. Keluar angin melalui anus 
4. Mimpi basah keluar nutfah 

 
Penyebab mandi wajib ditunjukkan pada nomor... . 
A. 1 
B. 2 
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C. 3 
D. 4 

 
 

34. Perhatikan Gambar di bawah ini 

 

Bacaan yang tepat  sesuai dengan 
gambar tersebut adalah  ....  

 
 

35. Perhatikan pernyataan berikut ! 
(1) Membaca takbir  (5) Mengucap amin 
(2) Membaca tasbih  (6) Menelan sisa makanan 
(3) Berbicara   (7) Membaca tasyahud 
(4) Doa iftitah   (8) Membaca shalawat 

 
Pernyataan yang dapat membatalkan shalat ditunjukkan pada nomor.... 
A. 1 dan  8      
B. 2 dan  7 
C. 3 dan  6 
D. 4 dan  5 

 
36. Ketika pelaksanaan shalat maghrib berjamaah di sebuah mushalla, setelah 

rakaat ketiga, imam bangkit berdiri padahal seharusnya duduk tasyahud 
akhir, cara yang tepat untuk mengingatkan imam yang lupa tersebut 
adalah dengan mengucapkan …. 
A. alhamdulillah 
B. Allahu Akbar 
C. subhanallah 
D. masya Allah 

 
37. Suatu hari Pak Hasan  pergi ke Purwokerto. Ketika Ia berangkat dari 

Jakarta menjelang  waktu maghrib  sedangkan waktu tempuh + 8 Jam 
perjalanan, sehingga diperkirakan sampai di tempat tujuan pada waktu 
tengah malam. Sehubungan dengan kewajiban shalat, maka yang harus ia 
lakukan adalah .... 
A. jama’ taqdim 
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B. jama’ ta’khir 
C. jama’ qashar 
D. qashar jama’ 

 
38. Perhatikan tabel berikut ! 

Shalat fardhu Jumlah rakaat Shalat sunnah rawatib 
1 
2 
3 
4 
5 

Subuh 
Zuhur 
Ashar 
Maghrib 
Isya 

a 
b 
c 
d 
e 

2 rakaat qobliyah 
2 rakaat ba’diyah  
4 rakaat qobliyah 
2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba’diyah 
4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba’diyah 

Pasangan yang tepat dari tabel di atas, yang menunjukan jumlah rakaat 
shalat sunnat rawatib adalah  .... 
A. 1 – a, 2 – e, 3 – c, 4 – d, 5 – b  
B. 1 – b, 2 – d, 3 – d, 4 – a, 5 – c  
C. 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – e, 5 – d  
D. 1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – b, 5 – d  

 
39. Perhatikan nama-nama shalat sunnah berikut !  

(1)  shalat tahajjud       (5)  Shalat witir 
(2)  shalat 'iddaini          (6)  Shalat dhuha 
(3)  shalat istikharah    (7)  Shalat istisqa  
(4)  shalat tasbih          (8)  Shalat rawatib 
Diantara shalat  tersebut yang dikerjakan secara berjamaah terdapat pada 
nomor ... 
A. 1 dan 8 
B. 2 dan 7 
C. 3 dan 6 
D. 4 dan 5 

 
40. Setelah menjadi sarjana akuntansi,  Fajar Shidik langsung mengajukan 

lamaran kepada beberapa perusahaan yang ada di kotanya. Ada tiga 
perusahaan bonafid yang menerimanya sebagai  akuntan,  Ia menjadi 
bingung  dalam menentukan pilihannya. Untuk mendapat keteguhan hati 
dalam menentukan pilihan, Ia bermunajat kepada Allah dan melakukan 
shalat sunnah ... . 
A. tasbih 
B. tahajjud 
C. dhuha 
D. istikharah 

 
41. Perhatikan sabda Rasulullah SAW  berikut ! 
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Hadits tersebut menjelaskan bahwa hikmah puasa ramadhan yang diikuti 
puasa enam hari pada bulan syawwal  adalah ... . 
A. Memperoleh pahala seperti puasa satu tahun 
B. Berpahala dan mensucikan  rohani 
C. Menghapus dosa selama dua tahun 
D. Memiliki benteng yang kuat dan sehat 

 
42. Pada tahun 2009 Pak Ahmad memperoleh keuntungan bersih dari hasil 

usaha perdagangannya sebesar Rp 540.000.000,-. Berapakah zakat yang 
harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad? 
A. Rp 12.500.000,- 
B. Rp 13.500.000,- 
C. Rp 14.500.000,- 
D. Rp 15.500.000,- 
 

43. Perhatikan ketentuan  dalam ibadah haji berikut ! 
(1)  Beragama Islam          (5)  Melontar jumrah          
(2)  Mampu / Istitha’ah       (6)  Mabit di Mina 
(3)  Wuquf di arafah           (7)  Thawaf Ifadhah 
(4)  Membaca talbiyah       (8)  Dzikir dan berdoa 
Diantara pernyataan tersebut yang termasuk rukun haji ditunjukkan pada 
nomor ... 
A. 1 dan 5 
B. 2 dan 6 
C. 3 dan 7 
D. 4 dan 8 

 
44. Rasulullah SAW adalah suri teladan pembawa rahmat, ketenteraman, dan 

kedamaian. Hal itu tercermin dalam misi damai  dengan orang Yahudi dan 
Nasrani di Madinah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa misi  
Rasulullah SAW diperuntukan bagi .... 
A. masyarakat Makkah 
B. masyarakat Madinah 
C. kaum Muhajirin dan Anshar 
D. semua ummat manusia dan bangsa 

 
45. Perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menghadapi kaum 

kafir Quraisy dan masyarakat Makkah  mencapai puncaknya pada 
peristiwa pembebasan kota Makkah (Fathul Makkah). Dalam peristiwa 
tersebut tidak terjadi pertumpahan darah karena Rasulullah SAW dan para 
sahabatnya dalam posisi yang kuat, kaum kafir Quraisy dimaafkan bahkan 
pemimpin mereka Abu Sufyan dimuliakannya.  
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan para 
sahabatnya adalah figur yang  … . 
A. sabar 
B. berani 
C. pemaaf 
D. toleran 

 
46. Langkah-langkah perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun kota 

Madinah antara lain  sebagai berikut : 
(1) Meletakkan dasar perekonomian dan sosial yang kuat 
(2) Mempersatukan antara kaum muhajirin dan anshar 
(3) Mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan Nasrani 
(4) Toleransi terhadap kegiatan peribadatan agama lain 
Terkait erat dengan kemakmuran  penduduk  Madinah terdapat pada 
nomor ...  
A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4  

 
47. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk bidang 

kedokteran, tidak dapat dipisahkan dari cikal bakal berkembangnya ilmu 
pada masa Abbasiyah. Salah seorang tokoh ilmu kedokteran yang berjasa 
pada masa itu diantaranya adalah .... 
A. Jabir Al Batani 
B. Musa Al Khawarizmi 
C. Abu Bakar Ar Razy 
D. Abu Ishak Al Kindi 
 

48. Kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung sangat gigih melawan 
penjajah, hal itu dibuktikan dengan keberhasilannya menaklukkan 
kekuatan Belanda di Surabaya, kemudian menyerang VOC di Batavia 
pada tahun 1928 dan tahun 1929.  Walaupun pada akhirnya  penyerangan 
tersebut mengalami kegagalan, namun semangat untuk mempertahankan 
tanah air dan mengusir penjajah  tetap membara. 
Dari cerita di atas terdapat hikmah yang dapat diambil berkaitan dengan 
cinta tanah air, yaitu .... 
A. Gagal dan sukses datang silih berganti adalah hal biasa  
B. Kejayaan Mataram terjadi pada masa Sultan Agung  
C. Perjuangan itu ada kalanya mengalami kegagalan 
D. Semangat juang kerajaan Mataram patut diteladani 

 
 
 

 

16 
USBN PAI SMP 2010/2011  

 



49. Perhatikan  peta berikut ini : 
Kerajaan Islam yang terdapat pada peta 
tersebut sesuai dengan arah anak 
panah adalah  ... . 
A. Samudera Pasai 
B. Gowa Tallo 
C. Pajang 
D. Mataram 

 
 

50. Pada awal perkembangan Islam di Nusantara, diantara para wali ada yang 
menggunakan kesenian sebagai media dakwah. Sehingga banyak seni 
budaya lokal yang mengalami akulturasi dengan tradisi Islam. Satu 
diantaranya diperkenalkan oleh Sunan Bonang, yaitu .... 
A. Gending 
B. Wayang kulit 
C. Gamelan 
D. Gambus 

 
**** 
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KUNCI JAWABAN USBN PAKET 5 
TAHUN 2010/2011 

 

NO JAWABAN  NO JAWABAN 

1 D  26 B 

2 C  27 C 

3 D  28 D 

4 B  29 A 

5 A  30 C 

6 A  31 D 

7 C  32 A 

8 A  33 D 

9 B  34 C 

10 A  35 C 

11 C  36 C 

12 A  37 B 

13 B  38 A 

14 B  39 B 

15 C  40 D 

16 B  41 A 

17 B  42 B 

18 C  43 C 

19 B  44 D 

20 D  45 C 

21 B  46 A 

22 D  47 C 

23 C  48 D  

 

18 
USBN PAI SMP 2010/2011  

 



 

19 
USBN PAI SMP 2010/2011  

 

24 D  49 B 

25 A  50 A 
 


