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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 Qs. Al-Buruj :1 - 5  yang digarisbawahi di bawah ini !  
 

Ï™!$ uΚ ¡¡ ÏN#sŒ Ælρ çã9 ø9$# ∩⊇∪ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÏŠθ ãã öθ pRùQ$# ∩⊄∪ 7‰Ïδ$ x uρ 7Šθåκô¶ tΒ uρ ∩⊂∪ Ÿ≅ÏFè% Ü=≈ ptõ¾r& ÏŠρ ß‰÷{W{$# ∩⊆∪ Í‘$̈Ζ9$ 

ÏNÏŠθè% uθ ø9$# ∩∈∪  
1

9$#uρ©#

#sŒ 

 

 

 
Potongan ayat yang mengandung hukum bacaan “al” qamariyah terdapat pada 
nomor…. 

3 4 

5 6 

 2 

7 

Ï™ !$ uΚ ¡¡9$#uρ ÏN# sŒ Ælρ çã9ø9$# ∩⊇∪ ÏΘöθu‹ ø9$#uρ ÏŠθãã öθpR ùQ$# ∩⊄∪ 7‰Ïδ$ x©uρ 7Šθåκ ô¶ tΒuρ ∩⊂∪ Ÿ≅ÏFè%

Ü=≈pt õ¾r&  ÏŠρ ß‰÷{ W{ $# ∩⊆∪  Í‘$̈Ζ9 $# ÏN#sŒ ÏŠθè% uθø9$#  ∩∈∪  

34

56

1 2

7
 

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

 
2. Perhatikanlah Qs. Al-Humazah : 1 – 4 di bawah ini ! 

×≅÷ƒuρ Èe≅à6 Ïj9 ;ο t“yϑ èδ  >ο t“yϑ —9  ∩⊇∪ “ Ï%©! $# yì uΗsd Zω$tΒ … çν yŠ£‰ tãuρ ∩⊄∪ Ü=|¡øts† ¨βr& ÿ…ã&s!$tΒ
… çν t$s#÷{ r& ∩⊂∪ ξ x.  ( ¨βx‹t6.⊥ãŠ s9  ’Îû  Ïπyϑ sÜ çtø:$# ∩⊆∪  

 
 
Bacaan yang mengandung bacaan idgham bilaghunnah terdapat pada ayat........ 
A. 1  
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

3. Perhatikan kutipan Qs. Al-Humazah : 8 - 9 di bawah ini ! 
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$pκ̈Ξ Î)  Ν Íκ ön= tã ×ο y‰|¹÷σ •Β  ∩∇∪ ’Îû 7‰uΗ xå ¥ο yŠ£‰ yϑ •Β ∩®∪ 



$ pκ̈ΞÎ) ΝÍκö n= tã ×οy‰|¹÷σ•Β ∩∇∪ ’ Îû 7‰uΗ xå ¥οyŠ£‰yϑ •Β ∩®∪  

 
Hukum bacaan yang digarisbawahi adalah : 
A. Idgham bighunnah 
B. Idham mutamatsilain 
C. Ikhfa syafawi 
D. Ikhfa hakiki 
 

4. Perhatikan kutipan Qs. Al-Balad : 1 - 5 di bawah ini ! 
 
 
 

Iω ãΝÅ¡ø% é& #x‹≈ pκ Í5 Ï$s# t7ø9$# ∩⊇∪  |MΡr&uρ  B≅Ïn  #x‹≈ pκ Í5  Ï$ s#t7 ø9$# ∩⊄∪ 7$Î!#uρuρ  $ tΒuρ  t$s! uρ ∩⊂∪  ô‰ s)s9
$uΖø)n=yz  z⎯≈|¡ΣM} $#  ’Îû >‰t6x.  ∩⊆∪  Ü= |¡øts†r& βr&  ⎯ ©9  u‘ Ï‰ø)tƒ Ïμ ø‹ n=tã Ó‰tn r&  ∩∈∪   

 
Hukum bacaan qalqalah shugra terdapat pada ayat.... 
A. 1,2 dan 3 
B. 1,3 dan 4 
C. 1,4 dan 5 
D. 2,3 dan 4 

 
5. Perhatikanlah daftar di bawah ini ! 

 
 

Kata yang mengandung hukum bacaan “ra” tarqiq terdapat pada nomor.... 
A. (1) dan (2) 
B. (2) dan (3) 
C. (3) dan (4) 
D. (4) dan (5) 
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6. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi dalam Qs. Al-Bayyinah : 4 - 6 di bawah ini  
 

$ tΒuρ s−§ xs?  t⎦⎪ Ï%©! $# (#θè?ρ é&  |=≈ tGÅ3 ø9$# ω Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/  $tΒ  ãΝ åκ øE u™ !%ỳ èπ uΖÉi t7 ø9$# ∩⊆∪  !$ tΒ uρ (#ÿρâÉΔ é& ω Î)  

(#ρß‰ ç6÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒèΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ xuΖãm (#θßϑ‹É)ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9$# (#θè?÷σãƒ uρ nο 4θx.̈“9$# 4 y7 Ï9≡sŒ uρ  

ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s)ø9$# ∩∈∪ ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã xx. ô⎯ ÏΒ È≅÷δr&  É=≈tGÅ3 ø9$#  t⎦⎫ Ï.Îô³ßϑ ø9$# uρ ’Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγy_  

t⎦⎪ Ï$Î#≈ yz !$ pκÏù  4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&  öΝèδ •Ÿ°  Ïπ−ƒ Îy9ø9$# ∩∉∪   

1 2 

3

4   
 
Kata yang mengandung hukum bacaan mad jaiz munfashil adalah nomor … . 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
7. Perhatikan potongan ayat di bawah ! 

 
Tanda waqaf yang menunjukkan lebih utama lanjut / terus adalah nomor.... 
A. (4) 
B. (3) 
C. (2) 
D. (1) 
 

8. Perhatikan kutipan surat At-Tiin di bawah ini ! 
 

 

5 
USBN PAI SMP 2010/2011  
 



 
Urutan yang benar dari ayat di atas adalah.... 
A. (2),(3),(4),(1) dan (5) 
B. (3),(4),(5),(2) dan (1) 
C. (4),(1),(5),(2) dan (3) 
D. (5),(4),(3),(2) dan (1) 
 

9. Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan 
dengan makhluk yang lainnya, baik dari segi jasmani maupun rohani. 
 
Ayat yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah.... 
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10. Bacalah Qs. Al-Insyirah : 7 - 8 di bawah ini ! 
 

# sŒÎ*sù |Møî t sù ó=|ÁΡ $$sù ∩∠∪ 4’n< Î)uρ y7 În/u‘ = xîö‘ $$sù ∩∇∪  
 

 
Arti dari ayat yang digarisbawahi adalah.... 
 
A. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
B. maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu pekerjaan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (pekerjaan) yang lain 
C. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
D. dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. 

 
11. Perhatikan potongan ayat di bawah ini ! 

 

χÎ)  ©!$#  4’ n?tã Èe≅ä. &™ ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩⊄⊃∪
 

Sifat wajib Allah yang ditunjukkan pada ayat di atas adalah.... 
A. iradah 
B. wahdaniyah 
C. qudrat 
D. sama’ 

 
12. Seseorang bisa berbohong kepada orang lain, seperti kepada orang tua, guru atau 

temannya, akan tetapi dia tidak akan bisa menyembunyikan sesuatu atau berbohong 
kepada Allah SWT karena Allah bersifat... 
A. bashar     
B. kalam  
C. hayat     
D. baqa’ 
 

13. Menjaga dan memelihara  bumi  kita dengan cara membuang sampah pada 
tempatnya, hemat energi dan melestarikan hutan  adalah bagian dari sikap 
meneladani asma Allah. Asmaul-Husna yang sesuai dengan sikap di atas adalah .... 
A. Al-Fattah    
B. Al-Muhaimin 
C. Al-Fahhab    
D. Al-Aziz 

 
14. Perhatikan Qs Qaf :18 di bawah ini ! 

 
Ayat di atas menunjukkan tentang salah satu tugas malaikat. Sikap yang tepat dalam 
rangka meyakini adanya malaikat tersebut adalah.... 
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A. meyakini bahwa setiap makhluk telah ditentukan rezekinya  
B. mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan malaikat  di alam kubur 
C. mempersiapkan diri untuk menhadapi kematian 
D. senantiasa menjaga ucapan dan perbuatan dengan sebaik-baiknya 

 
15. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

1. Membaca Al-Quran dalam segala kesempatan di kala suka maupun duka 
2. Berusaha mengkoleksi lukisan dan tulisan-tulisan Al-Quran sebanyak-banyaknya 
3. Senantiasa berusaha untuk memahami arti dan isi kandungannya 
4. Berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran 
 
Sikap yang bukan menunjukkan perilaku mencintai Al Qur’an terdapat pada nomor.... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
16. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

(1) Orang yang beriman dengan kitab Allah harus menganggap bahwa Al Quran saja 
yang perlu dipercayai 

(2) Orang yang beriman dengan kitab Allah harus percaya dan mengamalkan ajaran 
semua kitab-kitab yang ada. 

(3) Orang yang beriman dengan kitab Allah harus mempercayai bahwa semua kitab 
yang ada sekarang masih asli 

(4) Orang yang beriman dengan kitab Allah harus meyakini bahwa kitab Taurat, 
Zabur, Injil dan Al-Quran diturunkan oleh Allah 

 
Pernyataan diatas yang menunjukkan sikap beriman kepada kitab Allah yang benar 
adalah pernyataan nomor…. 

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

 
17. Dari 25 nabi dan rasul Allah, ada 5 orang nabi dan rasul yang mendapat gelar yang 

istimewa karena keteguhan mereka dalam menghadapi cobaan dan menerima ujian 
dari Allah dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan ketawakalan kepada Allah, serta 
tidak mengeluh dan putus asa. 
Gelar tersebut adalah.... 
A. ulul Albab 
B. ulil Amri 
C. ulul Azmi 
D. ulil Absar 
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18. Dalam berdagang Muhammad tidak pernah membohongi pembeli. Jika ada barang 
yang cacat, maka beliau menunjukkan kecacatannya. Jika barang tersebut murah 
maka beliau tidak akan menjualnya dengan harga yang mahal. Jika barang itu 
banyak, maka beliau tidak pernah menimbun barang tersebut agar mendapat 
keuntungan yang lebih besar. 
   
Dari kisah di atas, sifat wajib bagi rasul yang tepat adalah... 
A. amanah dan fathanah 
B. fathanah dan shidiq 
C. tabligh dan fathanah 
D. shidiq dan amanah 
 

19. Perhatikan tabel tanda – tanda kiamat di bawah ini ! 
Peristiwa Macam-macam kiamat 

(1) Bintang-bintang berjatuhan 
a. Kiamat Kubra (2) Langit menjadi terpecah-pecah 

(3) Meninggalnya seseorang karena 
sakit 

b. Kiamat sughra (4) Malaikat Israfil meniup sangkakala 

(5) Matahari digulung 

 

Pasangan yang sesuai adalah …. 
A. (1-a) , (2-a), (3-b), (4-a), (5 a) 
B. (1-a) , (2-b), (3-b), (4-b), (5 a) 
C. (1-a) , (2-b), (3-b), (4-a), (5 b) 
D.  (1-a) , (2-a), (3-b), (4-b), (5 b) 
 

20. Pada saat tsunami datang, Irmayanti (40) Ibunda Syarifa  (3 bulan) memerintahkan 
kepada kelima saudara Syarifa untuk berpegangan erat agar tidak terbawah arus 
yang sangat besar. Namun terjangan dasyat air menyebabkan Ibu dan keenam 
anaknya itu tercerai berai. Ibu dan kelima saudara Syarifa meninggal dunia. 
Kekuatan Allah justru diperlihatkan kepada Syarifa si bayi merah yang terlepas dari 
tangan bundanya dan tersangkut di dahan pohon mangga, Maha Kuasa Allah yang 
berkehendak menghidupkan dan mematikan.  
 
Peristiwa yang dialami oleh Syarifa yang selamat dari kematian disebut..... 
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A. nasib 
B. takdir mubram 
C. takdir muallak 
D. keberuntungan      
 

21. Rahmat adalah seorang pengusaha muda. Dia termasuk pengusaha yang ulet, 
pekerja keras dan tekun. Namun terkadang usahanya mengalami kerugian yang 
disebabkan faktor diluar kendalinya. Namun peristiwa tersebut tidak menyebabkan ia 
bersikap su’uzhan kepada Allah. Ia tetap merasa cukup atas apa yang Allah 
karuniakan Allah kepadanya. 
 
Kisah di atas menunjukkan sikap.... 
A. jujur 
B. tawadhu’ 
C. qanaah 
D. pasrah  

 
22. Gempa bumi tahun 2009 lalu, telah meluluhlantakkan kota Padang dan sekitarnya. 

Ribuan rumah hancur, ratusan orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan 
bangunan. Banyak orang tua yang kehilangan anaknya dan anak kehilangan orang 
tuanya. Para pedagang banyak yang kehilangan tempat usahanya. Perekonomian 
masyarakat Padang sempat lumpuh beberapa hari pasca gempa. 
 
Sikap yang tepat dalam menerapkan empati adalah :.... 
A. memberikan bantuan kepada korban bencana 
B. mencari informasi tentang bencana tersebut sebanyak-banyaknya 
C. menonton kejadian tersebut di lokasi kejadian 
D. mengambil gambar lokasi yang terkena bencana  

 
23. Edo adalah siswa SMP level 7.  Ia bersekolah di salah satu sekolah unggulan. Dia 

mengisi waktunya dengan belajar, membaca dan mengikuti kegiatan yang 
diprogramkan oleh sekolah. Oleh teman-temannya, ia dikenal sebagai seorang yang 
“kutu buku”. Pada semester ini ia mendapat nilai tertinggi sekaligus menjadi juara 
umum di sekolah. Ia berhasil mendapatkan prestasi tersebut karena ia mempunyai 
prinsip bahwa keberhasilan di masa depan adalah tanggungjawab dirinya, bukan 
orang tua atau orang lain. 
 
Cerita di atas mencerminkan perilaku.... 
A. teliti 
B. ramah 
C. sopan 
D. tekun 
   

24. Husein dikenal sebagai anak orang kaya yang berpenampilan sederhana dan 
berprilaku baik. Kekayaan yang diberikan Allah kepada keluarganya tidak 
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menyebabkan dirinya sombong. Ia bahkan sering mengatakan bahwa harta yang 
dimiliki orang tuanya adalah titipan Allah yang suatu saat akan diambil pemiliknya. 
 
Sikap Husein tersebut mencerminkan perilaku.... 
A. tawakal 
B. zuhud 
C. sabar 
D. jujur 
   

25. Ramli termasuk anak yang pintar dan setiap tahun dia mendapat rangking pertama 
dikelasnya. Namun ia termasuk anak yang kurang disenangi dan dihargai teman-
temannya. Ramli merasa dirinya paling pintar di sekolah tersebut. Di dalam diskusi 
kelas Ramli mendominasi pembicaraan tanpa memberi kesempatan kepada 
temannya yang lain untuk berpendapat. Ia menggangap bahwa pendapatnya yang 
paling benar dan merasa tidak perlu mendengarkan pendapat orang lain. 
 
Sikap Ramli di atas mencerminkan perilaku.... 
A. ghadab 
B. hasad 
C. ghibah 
D. ananiyah  
 

26. Perhatikan wacana di bawah ini! 
Farida menghadiri resepsi pernikahan pamannya di sebuah gedung pertemuan. Tempat 
duduk di tempat itu disiapkan dalam jumlah terbatas sehingga banyak tamu yang makan 
sambil berdiri. Setelah mengambil makanan Faridapun tidak mendapat tempat duduk. 
Apa yang harus dilakukan Farida agar dapat makan dengan baik? 

A. Menyuruh pelayan untuk mengambilkan tempat duduk 
B. Mencari tempat lain yang memungkinkan untuk duduk 
C. Minta kepada orang lain untuk memberikan tempat duduknya 
D. Menyuruh orangtuanya untuk mencarikan tempat duduk  

 
27. Kriteria makanan yang halal dan thayib adalah … . 

A. nasi, tumis kangkung, daging sapi, sop ikan pari 
B. nasi, sate gagak, sop kambing, sayur bayam 
C. nasi, dendeng ular, sop kambing, ayam bakar 
D. nasi, daging elang asap, sop ayam, lalapan 

     
28. Perilaku tasamuh ditunjukkan pada pernyataan di bawah ini, kecuali … . 

A. Albertus menyediakan tempat untuk Rudi yang akan shalat  
B. Ayah membantu pengamanan kendaraan di sekitar pura  
C. Firman menemani Simon menghadiri perayaan Natal di gereja 
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D. Farida menemani Meilan membeli perlengkapan perayaan Imlek  
 
29. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

(1) berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain 
(2) menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan 
(3) berusaha untuk menyamakan antara perkataan dan perbuatan  
(4) menyadari bahwa apapun yang kita miliki adalah titipan Allah 
(5) perbedaan menjadikan manusia memiliki ciri khas   
(6) bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa bantuan orang lain 
Cara untuk menghindari dari sikap takabur ditunjukkan pada nomor … . 

A. 1 dan 3 
B. 2 dan 4 
C. 3 dan 5 
D. 5 dan 6 

 
30. Akibat dari perilaku dendam terdapat pada pernyataan di bawah ini… . 

A. sulit mendapat kepercayaan orang lain dan dijauhi teman 
B. menimbulkan kebencian orang lain dan dijauhi orang lain 
C. dapat merusak tali silaturahmi dan sulit menerima kebenaran 
D. banyak musuh dan dapat menimbulkan penyakit batin  

 
31. Perhatikan wacana berikut ini! 

Amin menitipkan uang kepada Badu sebesar Rp. 10.000,- untuk diserahkan kepada 
Firman. Akan tetapi Badu hanya menyerahkan Rp. 7.000,- kepada Firman. 
Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan Badu …. 

A. mendapat hukuman dari guru 
B. jalan rezeki dan persaudaraan diputus 
C. kehilangan kepercayaan teman-temannya 
D. selalu mendapat kesengsaraan selama hidup 

 
32. Perhatikan wacana berikut ini! 

Leyla sedang menjaga Ahmad adiknya. Ahmad masih bayi dan baru mendapat  ASI 
sebagai makanannya. Ketika sedang merapikan selimut, tangan Leyla terkena air 
kencing Ahmad. 
Bagaimana cara Leyla mensucikan tangannya? 

A. dipercik dengan air  
B. dibasuh berulang-ulang 
C. dicuci sebanyak tujuh kali 
D. disucikan dengan tanah  



 
33. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Sebab 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Buang air kecil 
Haid 
Buang air besar 
Nifas 
Baru masuk Islam 
Buang angin 

Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib terdapat pada nomor … . 
A. 1, 2, 3 
B. 2, 3, 6 
C. 3, 4, 5 
D. 4, 5, 2 

 
34. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Doa yang dibaca pada rukun tersebut adalah : 

 
 
35. Perhatikan perbuatan seseorang di dalam shalat berikut! 

(1) Berniat membatalkan shalat 
(2) Membaca bacaan shalat 
(3) Terkena najis 
(4) bergerak di luar rukun shalat sebanyak 1 kali 
(5) Mengucapkan kalimat di luar rukun shalat 
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Kelompok perbuatan yang dapat membatalkan shalat ditunjukkan pada …. 
A. 1 dan 5 
B. 2 dan 4 
C. 3 dan 4 
D. 4 dan 5 

 
36. Pramuka SMP Insan Cita yang sedang berkemah akan melaksanakan shalat Ashar. 

Siswa yang berhak menjadi imam adalah …. 
A. siswa yang paling tua umurnya 
B. ketua regu atapun siswa yang mempunyai jabatan 
C. siswa yang paling keras bacaan Al Qurannya 
D. siswa yang paling fasih bacaan Al Qurannya   

 
37. Perhatikan wacana berikut! 

Fatimah menempuh perjalanan dengan bus dari kota A ke kota B. Dia berangkat pukul 
17.30 dan sampai di tempat tujuan pukul 24.00. Selama di perjalanan Fatimah tidak 
sempat shalat maghrib dan isya. 
Cara yang benar Fatimah melaksanakan shalat jamak qashar adalah shalat… . 

A. maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat  
B. maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat 
C. isya 2 rakaat dan maghrib 2 rakaat 
D. isya 4 rakaat dan maghrib 2 rakaat 

 
38. Perhatikan table shalat sunnah rawatib muakadah dibawah ini! 

Shalat Wajib Shalat Rawatib 
(1) Subuh 
(2) Zuhur 
(3) Ashar 
(4) Magrib 
(5) Isya  

a. Dua rakaat sebelumnya 
b. Dua rakaat sesudahnya 

Pasangan yang tepat antara shalat wajib dengan shalat rawatibnya terdapat pada… . 
A. 1 – a, 2 – a, 2 – b, 4 – b, 5 – b 
B. 2 – a, 3 – a, 3 – b, 5 – a, 5 – b   
C. 3 – a, 4 – a, 4 – b, 5 – a, 5 – b  
D. 4 – b, 4 – b, 5 – a, 5 – b, 1 – a 

 
39.  Perhatikan shalat-shalat sunnah berikut! 

(1) Shalat ‘idain 
(2) Shalat tarawih 
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(3) Shalat tahajud 
(4) Shalat rawatib 
(5) Shalat kusuf 
(6) Shalat dhuha 
Shalat sunnah tersebut di atas dilaksanakan secara berjamaah, kecuali… . 
A. 1, 2, 3 
B. 2, 4, 5 
C. 3, 4, 6 
D. 4, 5, 6 

 
40. Perhatikan wacana berikut! 

Sudah enam bulan ini desa Mekar Jaya dilanda kemarau panjang. Sumur warga banyak 
yang kering dan tanaman panganpun gagal panen, sementara bantuan dari pemerintah 
kurang mencukupi.  
Cara yang tepat dilakukan warga desa Mekar Jaya adalah melaksanakan shalat… . 

A. Dhuha 
B. Tahajud 
C. Rawatib 
D. Istisqa 

 
41. Puasa ini dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah bersamaan dengan pelaksanaan wukuf di 

Arafah. Hikmah puasa sunnah tersebut adalah… . 
A. berpuasa pada hari kelahiran Rasulullah dan hari turunnya Al Quran 
B. menghapus dosa dua tahun yang lalu dan dua tahun yang akan datang 
C. sama dengan berpuasa selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang 
D. menambah amal karena pada hari tersebut amal kita disampaikan kepada Allah  

 
42. Perhatikan soal berikut! 

Bu Iskandar mempunyai simpanan perhiasan emas sebanyak 150 gram yang sudah 
mencapai haul, sedangkan zakatnya 2,5%. Bila saat ini harga emas Rp. 295.000,-/gram, 
maka zakat yang harus dikeluarkan bu Iskandar sebesar… . 

A. Rp. 1.550.400,- 
B. Rp. 1.375.000,- 
C. Rp. 1.106.250,- 
D. Rp. 1.010.500,- 

 
43. Perhatikan ketentuan haji di bawah ini! 

(1) Membaca talbiyah 
(2) Membaca shalawat 



(3) Ihram 
(4) Tawaf qudum 
(5) Wukuf 
(6) Masuk ke Ka’bah 
(7) Tawaf ifadhah 
(8) Sa’i 
Ketentuan tersebut di atas yang termasuk rukun haji terdapat pada nomor… . 

A. 1, 2, 3, 4 
B. 3, 5, 7, 8 
C. 2, 4, 6, 8 
D. 4, 5, 6, 7 

 
 44. Suatu saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu QS Ala’raf: 158 sebagai berikut  

 
 

Makna surat tersebut menunjukkan bahwa sifat kerasulan Nabi Muhammad SAW 
adalah… . 

A. Terbatas untuk bangsa Arab dan Timur Tengah 
B. Hanya belaku saat Nabi SAW masih hidup 
C. Untuk bangsa Arab, Afrika dan Asia 
D. Untuk semua manusia dan bangsa 

 
45. Perhatikan kisah di bawah ini! 

Dalam perjalanan hijrah ke Madinah Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua. Di 
luar gua terdengar orang-orang Quraisy sedang mencari Nabi, kaki orang-orang Quraisy 
yang mengejarnya tampak dari dalam gua. Tiba-tiba ada yang melemparkan batu ke 
dalam gua dan tepat mengenai gigi depan Abu Bakar sampai patah. Tak lama kemudian 
mereka pergi meninggalkan gua. Berkali-kali Nabi menenangkan Abu Bakar dengan 
mengatakan : 

 
Sifat yang dapat diteladani pada kisah tersebut adalah… . 

A. Tidak perlu takut dan sedih karena Allah selalu menyertai kita 
B. Hati tetap tenang karena kaum muslimin sudah menunggu di Madinah 
C. Jangan khawatir karena masih ada kaum muslimin yang berada di Makkah 
D. Jangan takut karena kaum muslimin pasti akan membalas perbuatannya 

 

16 
USBN PAI SMP 2010/2011  
 



 

17 
USBN PAI SMP 2010/2011  
 

 
46. Manakah yang merupakan langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun 

kota Madinah? 
A. Mengunjungi tokoh masyarakat dan agama di Madinah; membangun pusat 

kegiatan yang dapat digunakan bersama; membangun pasar bersama-sama 
antara Muhajirin, Anshar dan non Muslim Madinah; mengadakan perjanjian 
melalui Piagam Madinah 

B. Membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi Madinah; mengikat 
persaudaraan dengan menikahkan pemuda muslim dengan pemudi non Muslim; 
membangun masjid yang dapat digunakan bersama-sama; membangun pusat 
ekonomi 

C. Membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan; 
mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar; membangun hubungan baik 
dengan penduduk Madinah non Muslim; meletakkan dasar hubungan 
kemasyarakat melalui Piagam Madinah 

D. Membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan; membangun 
pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi; membangun gedung pertemuan; 
mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan non Muslim Madinah 

 
47. Ilmu matematika telah berkembang sejak zaman pertengahan. Pada mulanya hanya 

dikenal angka-angka 1,2,3,4,5 yang berasal dari India. Selanjutnya matematikawan 
muslim menciptakan angka 6,7,8,9 dan 0 seperti yang kita gunakan saat ini. Siapa 
matematikawan muslim yang dimaksud? 

A. Ar Razi 
B. Al Khawarizmi 
C. Ibnu Sina 
D. Ibnu Batutah 

 
48. Perhatikan romantika perjuangan bangsa berikut! 

Kerajaan Mataram Islam dibawah pimpinan Sultan Agung berperang dengan Belanda 
untuk mempertahankan Batavia tahun 1625 – 1629. Dengan banyak mengorbankan 
tenaga dan waktu pasukan Mataram tetap berjuang keras meskipun diakhiri dengan 
kekalahan.   
Motif Sultan Agung mempertahankan Batavia terdapat di bawah ini, kecuali : 

A. Kota Batavia akan dijadikan ibukota kerajaan 
B. Batavia merupakan salah satu pelabuhan utama 
C. Tidak suka dengan kedatangan penjajah Belanda 
D. Kedatangan Belanda diikuti penyebaran agama lain 

 



49. Perhatikan peta di bawah ini! 

 
Penjelasan tentang kerajaan Islam yang ditunjukkan pada peta tersebut adalah… . 

A. Kerajaan ini memiliki pujangga besar Raja Ali Haji yang terkenal dengan 
“Gurindam Dua Belas Sastra”. Dari pulau Penyengat kerajaan ini dikendalikan. 
Wilayahnya mencapai Singapura dan sebagian daratan Malaysia. Sebagai 
kerajaan kepulauan kerajaan ini cukup disegani di wilayah laut 

B. Kerajaan ini dianggap sebagai penerus kerajaan Demak. Raja pertamanya 
adalah Joko Tingkir yang bergelar Sultan Adiwijaya. Sepeninggalnya kerajaan ini 
diliputi dengan pertentangan antara keluarga raja maupun karena pengaruh 
kerajaan lain 

C. Kerajaan ini didirikan oleh Muzaffar Syah. Peletak dasar kebesaran kerajaan 
adalah Sultan Alauddin Riayat Syah. Mencapai zaman keemasan pada 
pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Raja yang terakhir adalah Iskandar Tsani 
yang memerintah dengan moderat 

D. Kerajaan ini juga dibangun oleh Sunan Gunung Jati. Raja pertamanya adalah 
Sultan Hasanudin. Melalui kerajaan ini Islam tersebar ke Lampung, Jayakarta 
dan Karawang. Peninggalan kerajaan ini adalah Masjid Agung Banten dan 
Benteng Surosowan 

 
50. Perhatikan fakta sejarah berikut! 

Sunan Kalijaga membangun sebuah masjid yang di depannya dibuat sebuah kolam 
dangkal. Di beranda masjid ditempatkan seperangkat gamelan untuk dimainkan secara 
rutin pada saat tertentu. Penduduk di sekitar itu belum banyak yang memeluk Islam 
namun mereka tertarik untuk menyaksikan pertunjukan ini. Merekapun berdatangan ke 
masjid. Awalnya gamelan merupakan salah satu kesenian Hindhu. Oleh Sunan Kalijaga 
digunakan sebagai media dakwah. 
Manakah pendapat yang benar bila ditinjau dari hukum Islam? 

A. Tidak boleh menggunakan media apapun yang pernah digunakan agama lain 
sebagai media dakwah Islam karena termasuk menyerupai agama itu 

B. Pada dasarnya boleh menggunakan semua alat sebagai media dakwah dan 
tergantung pada kreatifitas pelaksana dakwah 
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C. Boleh menggunakan media agama lain setelah agama tersebut mengeluarkan 
izin tertulis yang didahkan pengadilan 

D. Dalam berdakwah boleh menggunakan alat yang tidak bertentangan dengan 
syariat kemudian diberi muatan ajaran Islam. 

 
**** 
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KUNCI PAKET 1 
 

NO KUNCI  NO KUNCI 
1 C  26 B 
2 A  27 A 
3 B  28 C 
4 C  29 B 
5 A  30 C 
6 B  31 C 
7 D  32 A 
8 C  33 D 
9 C  34 C 

10 B  35 A 
11 C  36 D 
12 A  37 B 
13 B  38 A 
14 D  39 C 
15 B  40 D 
16 A  41 B 
17 C  42 C 
18 D  43 B 
19 A  44 D 
20 B  45 A 
21 C  46 C 
22 A  47 B 
23 D  48 A 
24 B  49 C 
25 D  50 D 

 
 


