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DOKUMEN 

NEGARA 

SANGAT 

RAHASIA 

 

 

  
 

   

UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL  

TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

 

LEMBAR SOAL 

 

Mata Uji :  Pendidikan Agama Islam 

Tingkat Satuan Pendidikan :  Sekolah Menengah Pertama 

Kode Soal :  P – 2 

Hari/Tanggal :  Senin, 19 April 2010 

Waktu :  07.30  –  09.00 (90 menit) 

 

 

PETUNJUK UMUM 

 

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 LJUSBN 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 yang tersedia.  

7. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau 

tidak lengkap. 

8. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.  

10. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran. 

11. Bacalah basmalah sebelum mengerjakan soal. 
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SOAL-SOAL PILIHAN GANDA 

 

 

1. Perhatikan firman Allah SWT dalam surat Ali-Imron ayat 134 berikut ! 

 
Berkaitan dengan hukum bacaan alif lam, pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan alif lam 

syamsiyah berjumlah ….. 

A. 3  

B. 4    

C. 5  

D. 6 

 

2. Perhatikan kutipan ayat Al Qur’an di bawah ini! 

 

 
Contoh bacaan idgham bighunnah terdapat pada nomor … . 

A. 1 dan 3 

B. 2 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 4 dan 1 

 

3. Allah SWT berfirman dalam surat Nuh ayat 11 : 

 
 

Hukum bacaan ikhfa syafawi pada kutipan ayat tersebut terdapat pada ayat….  

A. 4       

B. 3       

C. 2  

D. 1 

 

4. Perhatikan ayat-ayat  Al-Quran di bawah ini dengan cermat! 

 
 

Ayat yang mengandung hukum bacaan qalqalah kubra adalah nomor …. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

 

 

 

 

1 2 

3 4 
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5. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 : 

 
Pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan ra tarqiq sebanyak ….. 

A. 3       

B. 4  

C. 5   

D. 6 

 

6. Perhatikan ayat-ayat berikut ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum bacaan Mad Wajib Muttashil pada ayat tersebut ditunjukkan pada nomor … . 

A. 1       

B. 2  

C. 3 

D. 4 

 

7. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26 : 

 
Pada bagian akhir ayat tersebut terdapat tanda waqaf. Fungsi tanda wakaf yang sesuai 

dengan  tanda tersebut adalah…. 

A. harus berhenti 

B. harus melanjutkan 

C. boleh benhenti dan mengambil napas 

D. boleh berhenti boleh melanjutkan 

 

8. Urutan surat At Tin di bawah ini belum benar. 

 
Urutan yang benar ditunjukkan pada … . 

A. 6 -8-1-2-3-7-5-4 

B. 6-8-1-3-4-5-7-4 

C. 6-8-1-7-5-3-2-4 

D. 6-8-1-3-2-5-7-4 
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9. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tiin ayat 4 : 

 
Kandungan makna yang paling tepat dalam ayat tersebut adalah “bahwa Allah SWT…. “. 

A. memberikan akal dalam bentuk yang sempurna. 

B. menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya  

C. akan melemparkan manusia yang tidak mau bersyukur. 

D. menyempurnakan manusia dalam bentuk yang indah-indahnya 

 

10. Perhatikan firman Allah SWT. dalam surat Al-Insyirah berikut : 

 
Arti yang paling tepat dari ayat tersebut adalah … .  

A. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

B. dan sesungguhnya kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. 

C. sesungguhnya kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. 

D. karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

 

11. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 : 

 
Firman Allah SWT. tersebut mencerminkan salah satu dari sifat wajib Allah SWT, yaitu …. 

A. wujud       

B. wahdaniyah  

C. qiyamuhu bi nafsihi 

D. mukhalafatu lil hawaditsi 

 

12. Ahmad diajak temannya mengambil buah jambu milik tetangganya, namun ia menolak ajakan 

tersebut. Ia menyatakan bahwa walaupun pemilik pohon jambu ini tidak melihat, namun Allah 

SWT pasti melihatnya. Sikap Ahmad tersebut menunjukkan bahwa Ia meyakini dengan sepenuh 

hati Allah memiliki sifat  … . 

A. Kalam 

B. Qidam 

C. Baqa 

D. Bashar     

 

13. Keperkasaan Allah SWT tidak ada yang bisa menandingi, hal ini sesuai dengan sifat-sifat-Nya 

yaitu …. 

A. Al-Wahab 

B. Al-Qoyyum 

C. Al-Fatah 

D. Al-Aziz 

 

14. Perhatikan kutipan berita berikut ini : 

PADANG, Jumlah korban tewas yang telah ditemukan akibat gempa 7,6 SR di Sumatra Barat 

(Sumbar) hingga Minggu malam terus bertambah dan telah mencapai 605. orang. (Republika on 

Line, 4 Oktober 2009).  

Berkaitan dengan kutipan isi berita diatas, malaikat yang diberi tugas oleh Allah SWT untuk 

mengurusi masalah tersebut adalah … . 

A. Jibril      

B. Mikail   

C. Israfil   
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D. Izrail 

 

15. Perhatikan pernyataan berikut : 

1) Membaca kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT. 

2) Mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT. 

3) Menghayati isi kandungan kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT. 

4) Mengamalkan isi kandungan dari kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT.  

Dari pernyataan tersebut, salah satu cara beriman terhadap kitab-kitab Allah SWT. adalah 

ditunjukkan pada nomor … . 

A. 1       

B. 2  

C. 3      

D. 4 

 

16. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Membacanya  

2) Mengajarkannya 

3) Mengoleksinya 

4) Memahami isinya 

5) Mengamalkan isinya 

6) Menganggap  sebagai benda keramat 
 

Pernyataan tersebut yang termasuk perwujudan mencintai Al Qur’an, terdapat pada nomor … . 

A. 1, 2, 3 dan 4 

B. 1, 2, 4 dan 5 

C. 1, 3, 4 dan 6 

D. 1, 3, 4 dan 5 

 

17. Perhatikan nama-nama nabi berikut ini : 

1) Isa as.  

2) Nuh as. 

3) Idris as     

4) Musa as.     

5) Ismail as.  

6) Ibrahim as. 

. 

Nama-nama nabi tersebut yang bukan termasuk Ulul Azmi terdapat pada nomor … . 

A. 1 dan 6      

B. 2 dan 5  

C. 3 dan 5     

D. 4 dan 6 

 

18. Ketika mendapat pertanyaan dari para sahabat mengenai berbagai permasalahan, Rasulullah 

Muhammad SAW. senantiasa menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan cerdas. Hal ini 

merupakan bukti bahwa nabi Muhammad memiliki sifat wajib… 

A. sidiq 

B. tabligh 

C. amanah  

D. fathanah 

 

19. Berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW, pernyataan berikut yang bukan merupakan tanda-

tanda datangnya hari kiamat kubra adalah … . 

A. terbitnya matahari dari sebelah barat 

B. manusia berbondong-bondong masuk Islam 

C. hilang dan lenyapnya Al-Quran dari muka bumi  

D. datangnya Imam Mahdi yang membawa keadilan 
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20. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7 : 

 
Ayat tersebut merupakan dalil naqli tentang peristiwa setelah terjadinya kiamat, yaitu yaumul… . 

A. barzah     

B. hisab  

C. mizan  

D. ba’ats 

 

21. Meskipun sempat mendapat perawatan yang memadai, akhirnya Bapak Abdurrahman Wahid, 

mantan presiden Indonesia ke-3 itu pun menghadap Ilahi, bangsa Indonesia merasa kehilangan 

sosok  negarawan  kharismatik itu. Peristiwa ini membuktikan, bahwa kematian merupakan 

contoh takdir… . 

A. muallak 

B. mubrom 

C. muasa 

D. muaqot 

 

22. Melalui kerja keras dari semua warga dalam memelihara kebersihan lingkungan dan dibantu oleh 

pemerintah setempat dalam  pelayanan kesehatan masyarakat, desa Sukamaju akhirnya bisa 

terbebaskan dari ancaman wabah demam berdarah . fenomena ini membuktikan, bahwa 

kesehatan merupakan contoh … . 

A. takdir muallaq 

B. takdir mubrom 

C. qadha 

D. qadar 

 

23. Walaupun terbilang sebagai siswa terpandai di kelasnya, Fatimah tidak pernah mengambil jarak 

dalam bergaul, malah sering kali dia membantu teman-teman yang butuh bimbingannya. Perilaku 

yang ditampilkan oleh Fatimah , menunjukan bahwa dia memiliki sikap… . 

A. taat 

B. qonaah 

C. sabar 

D. tawadlu 

 

24. Rasulullah saw mengajarkan, jika manusia mendapatkan cobaan hendaknya disikapi dengan 

sabar. Berikut ini yang bukan merupakan perilaku sabar adalah … . 

A. instrospeksi diri, karena ini adalah azab dari Allah SWT. 

B. ikhlas terhadap musibah yang diterimanya 

C. berdoa, semoga diberikan kekuatan hati 

D. tabah dalam menghadapi musibah tersebut. 

 

25. Di sekolahnya, Raisha bukan termasuk siswa yang paling menonjol, namun dia tidak mudah 

menyerah dalam mengejar ketertinggalanya pada setiap pelajaran. Sikap yang dilakukan Raisha 

mencerminkan perilaku… . 

A. kerja keras 

B. tekun 

C. ulet 

D. teliti 
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26. Bapak Imam adalah seorang yang taat beragama, beliau berusaha senantiasa mendekatkan diri 

kepada Allah SWT; Bahkan beliau lebih memilih meninggalkan kehidupan dunia untuk semata-

mata kebahagiaan kehidupan akhirat.  

Pernyataan tersebut mencerminkan salah satu akhlak mulia, yaitu …. 

A. tawadhu                      

B. zuhud                         

C. qonaah  

D. tawakkal 

 

27. Pada zaman kolonial belanda, untuk memecah belah bangsa Indonesia dimunculkan politik 

devide et impera. Politik tersebut merupakan salah satu contoh sifap tercela dalam Islam, yakni.... 

A. Ghadab  

B. Ananiyah       

C. Namimah  

D. Ghibah 

 

28. Perhatikan  pernyataan-pernyataan berikut ini !  

1) Menyadari bahwa memeberkan keburukan orang lain adalah perbuatan dosa  

2) Segera mengambil air wudu untuk meredam emosi 

3) Memupuk semangat kebersamaan dan toleransi 

4) Melakukan introspeksi diri bahwa dirinya juga memiliki kekurangan dan keburukan.  

  

Pernyataan tersebut yang merupakan cara menghindari ghibah, terdapat pada  nomor ….  

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 1 dan 4 

D. 2 dan 4 

 

29. Perhatikan cerita  berikut ! 

Firman mendapat undangan untuk menghadiri pesta temannya; Banyak makanan tersaji dalam 

pesta itu, akan tetapi tidak tersedia tepat duduk dalam ruangan itu, karena perta pernikahan ini 

secara standing party.  

Sebagai seorang muslim, sebaiknya yang dilakukan adalah … . 

A. Minta kepada tuan rumah untuk menyediakan kursi 

B. Langsung pulang tanpa permisi kepada tuan rumah 

C. Makan dan minum dengan berdiri sebagaimana tamu lainnya 

D. Berusaha mencari tempat yang bisa dipakai untuk duduk lalu makan 

 

30. Perhatikan Firman Allah dalam  surat Al Baqarah ayat 168 berikut ini : 

 
Artinya: ”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, 

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan 

itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

 

Berdasarkan QS. Al-Baqoroh (2): 168 di atas, contoh makanan yang halal dan thoyyib adalah…  

A. ikan asin, darah ular, buah-buahan 

B. daging unta, bangkai belalang, ikan laut 

C. tahu, bangkai ikan, daging babi 

D. sayur-mayur, bangkai, seafood 

 



 
USBN Pendidikan Agama SMP  2009/2010  9 

 

 

 

31. Perhatikan cerita berikut : 

Hasan adalah seorang pedagang kecil, kesehariannya ia hanya memperoleh sedikit keuntungan, 

namun Ia menerimanya dengan rela dan penuh ke ikhlasan;, bahkan Ia senantiasa bersyukur 

kepada-Nya. Sikap Hasan mencerminkan akhlak mulia, yaitu.... 

A. zuhud       

B. tawadhu      

C. qanaah  

D. sabar 

 

32. Sikap yang tepat dalam menerapkan tasamuh di antara teman yang berbeda agama adalah …. 

A. melaksanakan ibadah secara bersama-sama  

B. memberi kesempatan beribadah menurut agama dan keyakinannya 

C. menganjurkan tidak beribadah terlebih dahulu, karena darurat 

D. membagi tugas berdasarkan agama dan keyakinannya. 

 

33. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1) Bersikap rendah hati dalam kehidupan 

2) Memperluas pergaulan dan bersilaturahim 

3) Menyadari bahwa kekayaan dan jabatan adalah amanah  

4) Menyadari bahwa manusia mempunyai kekurangan dan kelemahan 

Pernyataan tersebut merupakan cara menghindari sikap ....   

A. ghibah  

B. ghadab  

C. takabur      

D. namimah 

 

34. Salah satu sifat tercela menurut syariat Islam adalah sifat dendam. Berikut ini yang bukan 

merupakan akibat dari sifat dendam adalah.... 

A. Hidup resah dan tersiksa oleh perasaan sendiri 

B. Semua amal ibadahnya tidak diterima Allah SWT 

C. Merusak persahabatan dalam pergaulan bermasyarakat 

D. Kesehatan mudah terganggu dengan munculnya berbagai penyakit 

 

35. Perhatikan cerita berikut ! 

Ketika pulang sekolah Andi melewati komplek perumahan. Tiba-tiba seekor anjing mendekatinya 

dan menjilat kakinya. Lalu ia ingat penjelasan guru agama bahwa air  liur anjing termasuk najis 

yang harus disucikan. 

Cara mensucikan najis tersebut adalah .... 

A. mensucikannya dengan air sabun sebanyak tujuh kali, 

B. dicuci dengan air sebanyak tujuh kali, di antaranya dicampur tanah, 

C. mensucikan dengan pasir lalu disiram dengan air sabun 

D. disiram dengan air yang bersih sebanyak-banyaknya sampai bersih. 

 

36. Pernyataan berikut adalah kondisi yang menyebabkan seseorang mandi wajib: 

1) Ketika seorang wanita selesai haid 

2) Terhenti dari nifas sehabis melahirkan  

3) Ketika kulit terkena jilatan hewan anjing  

4) Sehabis mimpi basah ketika bangun tidur 

 

Pernyataan yang bukan merupakan sebab mandi wajib terdapat pada nomor .... 

A. 1          

B. 2              

C. 3           

D. 4 
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37. Perhatikan beberapa aktivitas shalat berikut ini ! 

1) Membaca surat Al Fatihah                            

2) Membaca doa iftitah           

3) Itidal dengan tuma’ninah                         

4) Membaca kalimat tasbih ketika sujud 

5) Ruku’ dengan tuma’ninah    

6) Duduk diantara dua sujud 

 

Aktifitas yang termasuk sunat shalat, terdapat pada nomor .... 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 4 

C. 3 dan 5 

D. 3 dan 6 

 

38. Perhatikan  gambar  :  

Ketika melakukan rukun shalat seperti pada gambar, bacaannya adalah   ... .  

 
 

39. Perhatikan rukun shalat berikut ! 

1) Ruku dengan tuma’ninah  

2) Sujud dengan tuma’ninah 

3) Membaca Al Fatihah  

4) Takbiratul ihram  

5) I’tidal dengan tuma’ninah  

6) Duduk diantara dua sujud dengan tuma’ninah. 

 

Urutan yang benar dari pernyatan tersebut ditunjukkan dengan nomor .... 

A. 4 - 3 - 1 - 5 - 2 - 6 

B. 4 - 2 - 3 - 1 - 5 - 6 

C. 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 2 

D. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 – 1 

39.  

40. Dalam sebuah  acara widyawisata, rombongan SMPN X di Bandung berangkat menuju Kota 

Jakarta pada jam 8.00 WIB, dan tiba di lokasi tepat jam 13.00 WIB.  Mengingat kegiatan selama 

di Jakarta padat, maka semua siswa dan pembimbing melaksanakan shalat dhuhur dan ashar di 

waktu dhuhur, masing-masing dua rakaat. Cara pelaksanaan shalat yang demikian  disebut… . 

A. jama takdim 

B. jama takhir 

C. jama qoshor takdim 

D. jama qoshor takhir 

 

41. Perhatikan tabel berikut! 

Sholat Fardhu 
Shalat Rowatib 

Badiyah Qobliyah 

1. Shubuh 

2. Dhuhur 

3. Ashar  

4. Maghrib 

5. Isya  

Dua rakaat  

Dua rakaat 

Dua rakaat 

- 

- 

- 

Dua rakaat 

Dua rakaat  

Dua rakaat 

Dua rakaat 

Pasangan yang tepat antara sholat fardlu dengan shalat rowatib muakad dalam tabel di atas, 

ditunjukan oleh nomor… . 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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42. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1) Sebagai sarana untuk bersilaturahim  

2) Memupuk rasa persatuan dan kesatuan 

3) Sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi 

4) Sebagai sarana untuk saling maaf memaafkan 
 

Dari pernyataan di atas, yang bukan termasuk hikmah shalat sunnah iddain ditunjukkan  pada 

nomor ... . 

A. 1              

B. 2               

C. 3          

D. 4 
 

43. Perhatikan nama shalat sunnah berikut :  

1) shalat tahajjud      

2) shalat iddain           

3) shalat istikharah     

4) shalat tasbih         

5) Shalat witir 

6) Shalat dhuha  

7) Shalat istisqa   

8) Shalat rawatib 

Shalat sunnah tersebut yang dikerjakan secara berjamaah terdapat pada nomor ... . 

A. 1 dan 8      

B. 2 dan 7      

C. 3 dan 6 

D. 4 dan 5 
 

44. Amir adalah seorang pelajar kelas IX, dia bingung setelah lulus nanti apakah akan memilih SMA 

atau SMK. Bekaitan dengan hal itu, ajaran Islam mengajarkan hendaknya melaksanakan shalat.... 

A. tahajud 

B. tarawih 

C. rawatib 

D. istikharah 
 

45. Rasulullah SAW diutus ke dunia adalah untuk seluruh alam; Beliau adalah pemimpin dan suri 

tauladan semua umat manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai ahlakul karimah yang diajarkan beliau 

adalah untuk semua umat manusia dan bangsa.   

Berikut ini adalah contoh nilai yang dimaksud dalam pernyataan tersebut, kecuali ... . 

A. keadilan       

B. toleransi     

C. perdamaian 

D. peribadatan 
 

46. Dalam menghadapi tekanan dan ancaman Kafir Quraisy, Rasulullah dan Sahabat-Nya bersikap 

…. 

A. dendam dan amarah 

B. sabar dan tawakal 

C. menyusun strategi penghancuran 

D. melaksanakan politik adu domba 

 

47. Perhatikan  4   pokok isi dari Piagam Madinah berikut ini ! 

1) Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan 

ajaran agamanya masing-masing. 

2) Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang 

diserang. 

3) Kaum muslimin dan Yahudi  wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk 

kepentingan bersama. 

4) Muhammad Rasulullah adalah pemimpin umum seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi 

perselisihan diantara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya 

dikembalikan kepada keadilan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi di 

Madinah. 
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Dari isi Piagam Madinah tersebut yang merupakan pengamalan sikap tasamuh  terdapat pada 

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

48. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah menghasilkan berbagai macam 

keahlian, antara lain : 

1)  Bedah jantung  3) Astronomi 

2) Komputer 4) Pesawat Ulang Alik 

 

Diantara penemuan di atas yang merupakan sumbangan ilmuwan Islam pada masa Abbasiyah 

yang bernama Abu Mansyur Al Falaqi adalah nomor.... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

49. Kerajaan Islam yang pernah berdiri di pulau Sulawesi adalah… . 

A. Samudra Pasai 

B. Demak 

C. Gowa 

D. Banjar 

 

50. Salah satu  budaya  indonesia yang sesuai dengan ajaran Islam adalah …. 

A. halal bihalal 

B. pesta laut 

C. pesta tahun baru 

D. Selamatan bumi 

 

 

 

******* 

 


