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DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

 

  

 

   

UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL  

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

LEMBAR SOAL 
 

Mata Uji :  Pendidikan Agama Islam 

Tingkat Satuan Pendidikan :  SMP 

Kode Soal :  P – 01 

Hari/Tanggal :               

Waktu :  08.00 – 09.30 (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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1. Azmi  seorang siswa salah satu SMP yang aktif dalam kegiatan footsal yang dilaksanakan setiap hari 

Sabtu. Sebelum melakukan latihan ia senantiasa melaksanakan sholat dluhur terlebih dahulu. Sikap 

Azmi mencerminkan perilaku…. 

A. taat 

B. jujur 

C. zuhud 

D. tawakal 

 

2. Perhatikan beberapa contoh perilaku sehari-hari berikut ini ! 

1) Tidak mudah menyerah dalam mencapai cita-cita 

2) Tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas 

3) Menghargai waktu dengan memanfaatkan setiap kesempatan 

4) Menjadikan kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda dan terus mencoba 
 

Dari contoh perilaku sehari-hari di atas yang mencerminkan sikap teliti ditunjukan oleh nomor …. 

A. 1) 

B. 2) 

C. 3) 

D. 4) 

 

3. Pak Reza  adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Walaupun kaya raya Pak Reza tidak merasa 

memiliki harta dunia dan senantiasa mengutamakan akhirat daripada dunia sehingga disela-sela 

kesibukannya Pak Reza selalu menyempatkan diri melaksanakan shalat lima waktu.  
 

Perbuatan Pak Reza  di atas mencerminkan ciri-ciri orang yang memiliki perilaku …. 

A. sabar 

B. tawakal 

C. taat 

D. zuhud 

 

4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

1) Menggunakan tangan yang mana saja 

2) Hendaknya makan dan minum sepuasnya 

3) Membaca doa sebelum dan sesudah makan/minum 

4) Mencela makanan dan minuman yang dihidangkan 

5) Memakan makanan atau minuman dengan tidak tergesa-gesa 

6) Menyisakan makanan jika sudah kenyang 

 

Dari beberapa pernyataan tersebut, sikap yang benar berkenaan dengan adab makan dan minum terdapat 

pada pernyataan nomor ....  

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 4 

C. 3 dan 5 

D. 4 dan 6 

 

5. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) bersyukur atas nikmat Allah 

2) menghargai pendapat orang lain 

3) menghindarkan diri dari sifat tidak puas, angkuh dan tamak 

4) memberi kemudahan kepada orang lain 

5) meyakini bahwa apa yang diperolehnya adalah hasil jerih payahnya 

6) menghidarkan permusuhan antar kelompok 

Yang termasuk manfaat qanaah dari pernyataan tersebut ditunjukkan oleh nomor .... 
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A. 1 dan 3 

B. 2 dan 4 

C. 4 dan 5 

D. 5 dan 6  

 

6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini ! 

1) Mendorong manusia agar saling tolong menolong 

2) Menumbuhkan sikap jujur dalam masyarakat 

3) Mendorong manusia untuk menerima apapun yang diberikan Allah 

4) Menjauhkan manusia dari sifat sombong 

Pernyataan di atas yang tidak termasuk manfaat perilaku tasamuh adalah …. 

A. 1) 

B. 2) 

C. 3) 

D. 4) 

 

7. Tetangga pak Dani bermaksud mengadakan acara Maulid Nabi di samping rumahnya. Dengan senang 

hati pak Dani mempersilahkan tetangganya mengadakan acara tersebut. Padahal pak Dani tidak pernah 

melaksanakan acara itu. 

Sikap pak Dani terhadap tetangganya mencerminkan sikap toleransi atas perbedaan pendapat dan 

kebiasaan. Dalam ajaran Islam sikap tersebut disebut .... 

A. qanaah 

B. tasamuh 

C. tawadlu 

D. zuhud 

 

8. Dalam pemilihan ketua OSIS, Fathi terpilih menjadi ketua umum, mengalahkan dua kandidat lain, Fahri 

dan Deandra sahabatnya. Fahri kecewa, tumbuh dalam hatinya rasa tidak senang, dia mencoba mengadu 

domba antara Fathi dan Deandra untuk memperkeruh suasana. Untuk menghindari sikap tersebut 

sebaiknya Fahri …. 

A. melakukan instrospeksi diri 

B. membiasakan menolong teman 

C. meningkatkan rasa percaya diri 

D. menjaga kepercayaan orang lain 

 

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

1) Selalu merasa gelisah dan tidak tentram  

2) Membuka hati terhadap hidayah Allah  

3) Mempersempit pergaulan 

4) Memperkuat silaturahmi 

5) Memperbanyak kawan 

6) Tidak dipercaya orang lain 

 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk akibat buruk dari perilaku dendam adalah .... 

A. 1 dan 3 

B. 2 dan 4 

C. 4 dan 5 

D. 5 dan 6  

 

10. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah melihat perilaku orang yang selalu memuji diri sendiri, 

meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Sikap tersebut tidak disukai oleh orang lain.  

Agar terhindar dari sifat tersebut, sebaiknya kita melakukan hal berikut, kecuali … 

A. senantiasa  mendekatkan diri kepada Allah 

B. senantiasa menyadari hakikat manusia di hadapan Allah 

C. senantiasa menyadari akibat yang ditimbulkan sifat takabur 

D. senantiasa meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah benar  
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11. Perhatikan tabel kejadian berikut ini ! 

No. Uraian No. Uraian 

1) Mau membaca Al Quran 5) Setelah dioperasi oleh dokter  

2) Setelah buang air besar  6) Setelah selesai haidl bagi wanita 

3) Melahirkan 7) Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan 

4) Bersalaman dengan lawan jenis 8) Meninggal dunia  

 

Hal yang menyebabkan mandi wajib ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1, 2, dan 4 

B. 2, 4, dan 5 

C. 3, 6, dan 8 

D. 4, 7, dan 8 

 

12. Perhatikan kegiatan shalat Jum’at di bawah ini ! 

1) Khatib suci dari hadas dan najis 

2) Menghadap Kiblat 

3) Mengucapkan pujian kepada Allah 

4) Dimulai sesudah  masuk waktu duhur 

5) Berwasiat untuk taqwa kepada Allah 

6) Diakhiri dengan membaca salam 

Yang termasuk  rukun khutbah terdapat pada nomor ….  

A. 1) dan 6) 

B. 2) dan 4) 

C. 3) dan 5) 

D. 4) dan 6) 

 

13. Pada saat pengumuman penerimaan peserta didik baru di SMKN 1 Bogor, Noviana dinyatakan 

“DITERIMA” sebagai peserta didik baru di Sekolah tersebut. Merasa sangat bahagia, Noviana 

melakukan sujud seketika itu juga. 

Sujud yang dilakukan Noviana sesuai ilustrasi di atas disebut sujud …. 

A. sunnah 

B. sahwi 

C. tilawah 

D. syukur 

 

14. Perhatikan daftar nama shalat sunah berikut ! 

1) Shalat tahajud 

2) Shalat i’dain 

3) Shalat dluha 

4) Shalat istisqo' 

5) Shalat istiharah 

6) Shalat tarawih 

7) Shalat tahiyatul masjid 

8) Shalat hajat 

 

Shalat sunah yang dilakukan secara berjamaah ditunjukkan oleh nomor… . 

A. 1, 3, dan 5 

B. 2, 4, dan 6 

C. 3, 5, dan 7 

D. 5, 7, dan 8 
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15. Jika dalam satu keluarga terdiri dari suami, seorang istri, 3 orang anak dan seorang pembantu rumah 

tangga, maka pada akhir bulan Ramadhan kepala keluarga harus mengeluarkan zakat fitrah kepada amil 

zakat sejumlah .... 

A.  6 kg 

B.  9 kg 

C. 12 kg 

D. 15 kg 

 

16. Pak Fauzan hendak mengeluarkan zakat panen padinya yang mencapai 5 ton bersih. Sawahnya diairi 

dengan irigasi permanen yang memerlukan biaya dalam penggunaannya sehingga tidak tergantung pada 

musim. 

Sesuai ilustrasi di atas Zakat yang harus dikeluarkan pak Fauzan sebesar … kg beras. 

A. 100 

B. 150 

C. 200 

D. 250 

 

17. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk syarat wajib puasa adalah …. 

A. Sejak Tahun 2010 Liu Chan telah memeluk Agama Islam 

B. Tepat di hari pertama bulan Ramadlan Prita telah bersih dari haid 

C. Tiga hari sebelum lebaran Zafarina dan keluarga mudik ke Jawa Timur 

D. Mas Rico telah berumur 17 tahun 

 

18. Perhatikan tangal berikut ini ! 

1) tanggal 03 Syawal 

2) tanggal 11 Dzulhijjah 

3) tanggal 10 Muharam 

4) tanggal 27 Rajab 
 

Yang termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah.... 

A. 1) 

B. 2) 

C. 3) 

D. 4) 

 

19. Puasa Sunnah Arafah dilaksanakan pada tanggal .... 

A. 09 Dzul hijjah 

B. 10 Dzul hijjah 

C. 09 Muharam 

D. 10 Muharram 

  

20. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

1. Membaca istighfar 

2. Menghadap kiblat 

3. Beragama Islam 

4. Membaca basmalah 

5. Alat penyembelih harus tajam 

 

Dari beberapa pernyataan tersebut, yang termasuk tata cara menyembelih hewan yang benar 

ditunjukkan dengan nomor .... 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 5 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 5 

 

21. Hewan yang  tidak dapat diqurbankan adalah … 
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A 

 
Kerbau 

C 

 
Kambing 

B 

 
kelinci 

D 

 
Sapi 

 

22. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. 

Menurut sunah Rasul, pelaksanaan akikah disunahkan pada hari ke ... dari kelahiran bayi. 

A. 7 

B. 27 

C. 37 

D. 40  

 

23. Salah satu amalan dalam ibadah haji adalah berlari-lari kecil dari bukit Shafa ke bukit Marwah sebanyak 

7 kali sambil berdo’a. Amalan ini disebut ....  

A. ihram 

B. thawaf  

C. sa’i 

D. tahalul 

 

24. Umrah berarti mengunjungi kabah dan tawaf di sekelilingnya, sai antara Shafa dan Marwah, kemudian 

tahallul. Umrah hukumnya sunat bila dilakukan di luar ibadah haji, dan bila dilakukan bersamaan 

dengan ibadah haji maka hukumnya wajib. Berikut merupakan hikmah umrah, kecuali … 

A. mempererat ukhuwah islamiyah 

B. memperkuat iman dan taqwa 

C. menumbuhkan rasa syukur kepada Allah 

D. meninggikan status sosial dalam masyarakat 

 

25. Perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam di kota Mekkah tidak 

berjalan dengan mulus, sehingga Rasulullah SAW kemudian mengajak umat Islam untuk hijrah ke 

Madinah. Secara umum, alasan Rasulullah melakukan hijrah adalah… . 

A. sebagai strategi dalam menyebarkan ajaran Islam 

B. karena umat Islam dalam keadadaan terdesak dan lemah 

C. mencari perlindungan kepada sanak keluarga di Madinah 

D. karena umat Islam mengalah dulu untuk meraih kemenangan 

 

26. Perhatikan kisah berikut: 

Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Thaif, Nabi dan para sahabat disambut oleh masyarakat dengan 

cacian, makian, dan lemparan batu sampai nabi terluka.  Dalam keadaan seperti itu malaikat Jibril 

menawarkan untuk membinasakan penduduk tersebut, tapi Rasulullah saw melarangnya seraya berkata 

“jangan, mereka melempariku karena belum tahu tentang Islam, kemudian nabi berdo'a " wahai 

Tuhanku tunjukkanlah mereka kepada jalan yang benar..."  

Kisah di atas mencerminkan bahwa misi Nabi Muhammad saw. Diutus menjadi rasul adalah sebagai..... 

A. pembawa kebenaran  

B. rahmat bagi seluruh alam 

C. pemberi peringatan 

D. memberi kabar gembira 
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27. Ketika di Madinah, Rasulullah telah berhasil mengembangkan kegiatan ekonomi yang sangat berperan 

dalam membangun masyarakat. Kegiatan ekonomi yang sangat berperan menopang keuangan negara 

pada masa itu adalah  .... 

A. berburu 

B. beternak 

C. berdagang 

D. bertani  

 

28. Salah satu kemajuan pada masa Dinasti Abbasiyah adalah berkembangnya ilmu hadits, ilmu tafsir, ilmu 

fiqih dan tasawuf. Hal tersebut menunjukkan peran aktif khalifah masa Abbasiyah pada bidang .... 

A. Ilmu pengetahuan 

B. ilmu agama 

C. politik dan militer 

D. sosial dan budaya 

 

29. Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perdagangan yang 

menghubungkan antara China dan negara lain di Asia. Pada perkembangan selanjutnya, banyak 

saudagar muslim yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara. Hal ini memiliki 

peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa salah satu 

cara penyebaran Islam di Indonesia  melalui.... 

A. politik 

B. perkawinan 

C. kesenian 

D. perdagangan 

 

30. Kegigihan sultan Agung mengusir penjajah dibuktikan dengan dua kali mengirimkan pasukan ke 

Batavia untuk menghancurkan cengkraman kolonial Belanda di Nusantara. Sultan Agung memimpin 

salah satu kerajaan di Pulau Jawa yaitu ... . 

A. Mataram 

B. Banten 

C. Demak  

D. Pajang 

 

31. Sekaten merupakan upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Keraton 

Yogyakarta. Pada perayaan ini gamelan Sekati diarak dari Keraton ke halaman mesjid Agung dan 

dibunyikan selama tujuh hari sebelum 12 Rabiul Awal. Upacara ini menarik banyak turis domestik 

maupun asing mengunjungi Yogyakarta. Sikap kita terhadap tradisi ini adalah.... 

A. memanfaatkan peluang membuka bisnis di daerah pariwisata 

B. melarang turis mancanegara untuk mengunjungi Yogyakarta 

C. memahami bahwa keraton Yogyakarta menjadi tempat wisata 

D. bangga karena bangsa Indonesia memiliki tradisi yang bernuansa Islam 

 

32. Contoh hukum bacaan Idgham Mutamatsilain terdapat pada kalimat …. 

 

A.  

 

B. 
 

 

C.  

D. 
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33. Perhatikan firman Allah berikut! 

 
Cara membaca hukum bacaan mad pada lafadz yang bergaris bawah adalah dibaca panjang  … harakat 

A. 1 – 3 

B. 2 – 4 

C. 2 – 5  

D. 4 – 6  

 

34. Perhatikan  tabel berikut! 

Tanda Waqaf Cara Membaca 

 a. Harus berhenti م .1

 b. Lebih baik disambung ج .2

 c. Lebih baik berhenti قلى .3

 d. Boleh berhenti, dan boleh disambung صلى .4

Pasangan yang tepat antara tanda waqaf dan cara membacanya pada tabel tersebut adalah  … . 

A. 1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – b  

B. 1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a 

C. 1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 – c 

D. 1 – a, 2 – d, 3 – c, 4 – b  

  

35. Perhatikan tabel berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasangan yang tepat antara lafadz dan arti pada tabel tersebut adalah  … . 

A. 1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – b  

B. 1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a 

C. 1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 – c 

D. 1 – a, 2 – d, 3 – c, 4 – b  

 

36. Perhatikan QS. Al-Tin : 3 berikut! 

 
Dalam QS. Al-Tin : 3, Allah SWT bersumpah dengan negeri yang aman, yang dimaksud negeri yang 

aman tersebut adalah kota …. 

A. Jeddah 

B. Mekkah 

C. Madinah 

D. Yerusalem 

 

37. Perhatikan beberapa kalimat dari QS. Al-Insyirah ayat 3-4 berikut! 

Lafadz Arti 

1 
 

a. Manusia 

2 
 

b. Yang aman 

3 
 

c. Kota 

4 
 

d. Maha Bijaksana 



 
USBN Pendidikan Agama Islam  SMP  2012/2013                                                                                                                       P- 1 

 

(1) 
 

(4)  

(2) 
 

(5)  

(3) 
 

(6)  

 

Susunan QS. Al-Insyirah ayat 3-4 yang benar adalah …. 

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

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

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

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

 

38. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

(1) Ketika menghadapi masalah, Gina selalu lari dari masalah tersebut  

(2) Ketika menghadapi kesulitan, Safirah selalu yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan   

(3) Ketika menghadapi masalah, Riana selalu mengadukan masalahnya kepada semua orang  

(4) Ketika menghadapi kesulitan, Nadira selalu pesimis kalau kesulitannya itu  akan hilang 

Pernyataan yang menggambarkan pengamalan dari QS Al-Insyirah ditunjukkan pada nomor …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

39. Perhatikan QS al-Ikhlas ayat 1 berikut ! 

 
Ayat tersebut merupakan dalil naqli atau bukti bahwa Allah SWT. bersifat .... 

A. baqa’ 

B. wahdaniyah  

C. qodrat 

D. hayat 

 

40. Untuk mendapatkan nilai yang bagus, Riri sering minta jawaban soal kepada  teman di sampingnya. 

Kebiasaan itu dilakukan oleh Riri berulang kali, sehingga suatu ketika perbuatannya tersebut diketahui 

oleh Guru dan menasihati Riri, “Riri! walaupun Ibu tidak mengetahui tetapi ingat Allah itu Maha 

Mengetahui”. Nasihat Bu Guru tersebut dilandasi keyakinan bahwa Allah memiliki sifat ….  

A. Wahdaniyah 

B. Qudrat 

C. Iradat 

D. Ilmu 

 

41. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini ! 

1) Fauzi senantiasa tabah dan sabar dalam menghadapi ujian hidup, dia tetap tegar dan perkasa dalam 

menghadapi semuanya. 

2) Kedermawanan yang dilakukan Merry benar-benar disertai dengan keikhlasan, dia selalu memberi 

tanpa mengharapkan balasan 

3) Radyan selalu memberikan motivasi kepada teman, saudara, atau bahkan kepada dirinya sendiri 

untuk meraih kesuksesan 

4) Risfy senantiasa mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan tidak mau bergantung kepada orang 

lain. 

 

Dari keempat pernyataan di atas yang merupakan pengamalan asmaul husna “Al Aziz” ditunjukan oleh 

nomor …. 

A. 1) 
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B. 2) 

C. 3) 

D. 4) 

 

42. Di manapun Dani berada, Dani selalu hati-hati dalam berbuat. Dia selalu berusaha berbuat yang terbaik 

untuk dirinya dan orang-orang yang ada disekitarnya. Tidak pernah terpikirkan olehnya untuk berbuat 

perbuatan tercela, karena Dani sadar semua yang dia lakukan suatu saat nanti di akhirat kelak akan 

dimintai pertanggungjawabannya. 

Ilustrasi di atas mencerminkan perilaku beriman kepada …. 

A. Allah 

B. Malaikat 

C. Kitab 

D. Rasul 

 

43. Perhatikan perilaku berikut! 

1) Membaca Al Quran dengan menutup aurat dan berpakaian yang rapi dan bersih 

2) Membaca Al Quran setiap malam selasa dan jumat saja 

3) Mengamalkan nilai-nilai Al-Qur`an dalam kehidupan 

4) Menyampaikan ajaran-ajaran Al-Qur`an kepada orang yang mau bayar 

5) Menjadikan Al Quran sebagai penangkal mala petaka 

6) Menjadikan bacaan Al Quran sebagai ringtone HP 

 

Di antara perilaku tersebut di atas yang termasuk katagori perilaku mencintai Al Qur’an ditunjukan oleh 

nomor ….  

A. 1 dan 3 

B. 2 dan 4 

C. 4 dan 5 

D. 5 dan 6 

 

44. Perhatikan pernyataan di bawah ini : 

1) Tekun dan ulet  dalam kehidupan 

2) Menjalankan puasa sunah setiap hari 

3) Bershalawat kepada Nabi dan Rasul 

4) Menjadikan Rasul sebagai teladan hidup 

5) Membiasakan sunnah Rasul dalam kehidupan 

Yang mengambarkan perilaku beriman kepada Rasul ditunjukkan oleh nomor…. 

A. 1, 2 dan 3 

B. 1, 3 dan 4 

C. 3, 4 dan 5 

D. 2, 3 dan 4 

 

45. Perhatikan kisah berikut : 

Ketika perbaikan ka’bah, Hajar Aswad akan dikembalikan pada tempat semula, masing-masing kepala 

suku di Kota Makkah berebut ingin meletakkan Hajar Aswad itu, sehingga hampir menimbulkan 

pertengkaran. Nabi Muhammad diberi kepercayaan untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian 

beliau membuka kain sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, kemudian setiap kepala suku 

disuruh memegang tepi sorban dan mengangkatnya bersama-sama. Dengan cara itulah setiap suku 

merasa puas dan akhirnya terhindar dari pertengkaran. Dari sepenggal kisah tersebut terkandung  salah 

satu sifat Rasul yaitu.... 

A. Sidiq 

B. Amanah 

C. Tabligh 

D. Fathonah  

 

46. Setelah kiamat terjadi, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang yang luas untuk menunggu 

keputusan dari  Allah swt, peristiwa tersebut dinamakan yaumul …. 

A. barzakh. 

B. ba’ats 
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C. makhsyar 

D. hisab 

 

47. Ayat yang menjelaskan bahwa pada hari kiamat manusia akan saling bertanya tentang apa yang terjadi 

adalah…. 

A 
  

B 

 

C 

 

D 

 
 

48. Perhatikan QS. al-Zalzalah  ayat 7 berikut! 

 
Berdasarkan ayat tersebut, pada hari kiamat nanti gunung akan  …. 

A. beterbangan seperti anai-anai  

B. beterbangan seperti kupu-kupu  

C. mengalami kebinasaan yang parah 

D. mempertanggungjawabkan perbuatannya 

 

49. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini ! 

1) Hidupnya penuh ketenangan dan terhindar dari segala macam bentuk kegelisahan 

2) Menyerahkan segala urusan kepada Allah tanpa harus berusaha sekuat tenaga 

3) Meyakini bahwa segala bentuk keberhasilan adalah hasil dari jerih payah diri sendiri 

4) Menjalankan usaha sesuai petunjuk dari orang pintar 

 

Sikap yang merupakan ciri beriman kepada qadla dan qadar ditunjukan oleh nomor …. 

A. 4) 

B. 3) 

C. 2) 

D. 1) 

 

50. Meskipun sudah diupayakan pengobatan secara maksimal, Pak Broto akhirnya menghembuskan 

nafasnya yang terakhir di RS Islam Bogor.  

Peristiwa di atas termasuk contoh taqdir …. 

A. mubram 

B. mu’alaq 

C. baik 

D. buruk 

 


