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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 – 02 

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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SOAL-SOAL PILIHAN GANDA 

 

1. Perhatikan wacana berikut ! 

Pak Amir seorang karyawan  sebuah perusahaan. Ia mempunyai 5 orang anak, pendapatan setiap 

bulannya tidak lebih dari Rp.1.500.000,00. Pak Amir senantiasa bersyukur menerima apa yang 

diperolehnya itu. 

Perilaku pak Amir mencerminkan sikap…. 

A. taat 

B. sabar 

C. qana’ah  

D. tawadlu 

 

2. Perhatikan hal-hal berikut ! 

1) Sebagai seorang pelajar Fatimah selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. 

2) Intan seorang siswa kelas IX SMP yang sikapnya selalu lemah lembut.  

3) Walaupun Rini tidak berhasil menjadi juara olimpiade PAI, namun ia terus berusaha agar pada 

perlombaan yang akan datang bisa menyandang juara. 

4) Nurul terus bersekolah sekalipun ia harus  berjalan kaki dari rumah ke sekolah yang jaraknya jauh. 

5) Sebagai seorang muslimah, Zahra  senantiasa berdo’a sebelum melakukan sesuatu. 

Perilaku yang menunjukkan gambaran sikap kerja keras, ditunjukkan pada nomor ....  

A. 2, 3, 4 

B. 2, 4, 5 

C. 1, 2, 3 

D. 1, 3, 4 

 

3. Walaupun ibu Ratna seorang istri pejabat yang berpenghasilan cukup, namun dalam kesehariannya ia 

selalu berpenampilan sederhana dan tidak menghambur-hamburkan apa yang diberikan suaminya. Bu 

Ratna memandang apa yang ia miliki tidak lebih dari nikmat Allah yang harus disyukuri. 

Sikap yang di tampilkan ibu Ratna menunjukkan perilaku …. 

A. taat 

B. jujur 

C. zuhud 

D. tawakal 

 

4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

1) memakan makanan atau minuman dengan tenang 

2) melihat makanan dan minuman yang dihidangkan 

3) membaca do'a sebelum dan sesudah makan/minum 

4) hendaknya makan dan minum sepuasnya 

5) menggunakan tangan yang kanan 

Pernyataan tersebut yang termasuk adab makan dan minum yang benar  menurut  ajaran Islam adalah…. 

A. 1, 2 dan 3 

B. 1, 2 dan 4 

C. 1, 3 dan 5 

D. 2, 4 dan 5 

 

5. Perhatikan  pernyataan-pernyataan berikut! 

1) melahirkan sikap tidak saling curiga 

2) tidak mudah putus asa ketika menghadapi cobaan 

3) menerima segala ketentuan Allah meskipun belum terjadi 

4) melahirkan sikap menghargai perbedaan pendapat di kelas 

5) melahirkan sikap menghargai atas perbedaan cara beribadah  

Yang termasuk manfaat tasamuh ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1,2 dan 3 

B. 1, 4 dan 5 

C. 2, 3 dan 5 

D. 2, 4 dan 5 
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6. Pernyataan berikut ini yang merupakan contoh perilaku tasamuh adalah .... 

A. mengucapkan innalillahi wainnailaihi rajiun, ketika memperoleh musibah 

B. berterima kasih kepada orang tua atas segala kasih sayangnya 

C. menghindarkan diri dari sifat ketidakpuasan  dan keserakahan 

D. berperilaku tidak sewenang-wenang kepada orang lain  

 

7. Shalih mempunyai teman non muslim yang bernama Dharma. Pada suatu saat Shalih mengajak Dharma 

bermain footsal, tetapi Dharma minta izin untuk beribadat terlebih dahulu.  

Sikap tasamuh yang harus dilakukan Shalih adalah... 

A. meninggalkannya 

B. mengikuti ibadatnya 

C. melarang beribadat 

D. menunggunya  

 

8. Gita sudah dua hari tidak masuk sekolah dengan tanpa alasan. Ketika Gita masuk sekolah lagi, teman-

temannya tidak menghiraukannya. Teman-temannya seakan lebih senang ia tidak masuk sekolah, sebab 

walaupun Gita siswa yang pandai, tetapi  memiliki kebiasaan menyebar berita yang belum jelas 

kebenarannya. 

Untuk menghindari sikap tersebut sebaiknya  yang dilakukan Gita adalah... 

A. membiasakan menolong teman 

B. menghilangkan sifat egois dalam diri 

C. mendiskusikan setiap permasalahan yang ada 

D. melakukan introspeksi diri apa yang dilakukannya 

 

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

1) Selalu merasa gelisah dan tidak tentram  

2) Membuka hati terhadap hidayah Allah  

3) Mempersempit pergaulan 

4) Memutuskan silaturahmi 

5) Memperbanyak kawan 

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

A. 1, 2 dan 4 

B. 1, 3 dan 4 

C. 1, 3 dan 5 

D. 2, 4 dan 5 

 

10. Rudi merasa dirinya paling pintar serta tidak mau berbagi pengetahuan dan kepandaian dengan teman-

temannya. Karena sikap seperti itu, Rudi dijauhi kawan-kawannya. Cerita ini menunjukkan bahwa .... 

A. berbagi dengan orang lain dalam hal harta sangat dianjurkan 

B. kawan-kawan Rudi merasa iri terhadap prestasi Rudi 

C. sifat takabur tidak disukai banyak orang 

D. Rudi adalah siswa yang rajin belajar 

 

11. Perhatikan tabel berikut 

NO SEBAB 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Haid  

Nifas 

Buang angin 

Buang air kecil 

Buang air besar 

Keluar air mani 

Hal-hal  yang menyebabkan mandi wajib ditunjukkan pada nomor… . 

A. 1, 2, 6 

B. 2, 3, 4 

C. 3, 4, 5 

D. 4, 5, 6 
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12. Pelaksanaan  shalat Jum’at menjadi sah apabila  khutbah Jum’at  dilakukan dengan benar sesuai 

rukunnya. Salah satu rukun khutbah  tersebut adalah… 

A. membaca shalawat nabi  

B. membaca tasyahud awal 

C. membaca surat al Fatihah 

D. mengucapkan salam 

 

13. Perhatikan ilustrasi berikut ini! 

 

 

Amalan terpuji ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih kepada Allah 

atas prestasi yang mereka peroleh ketika pengumuman  hasil UN 

dengan nilai sempurna,  tidak melakukan kegiatan hura-hura dan 

mencoret-coret pakaian seragam yang mereka miliki.  

Amalan tersebut merupakan cerminan orang muslim yang disebut… 

A. sujud sahwi 

B. sujud shalat 

C. sujud syukur 

D. sujud tilawah 

 

14. Perhatikan macam-macam  shalat sunah berikut ! 

1) shalat dhuha  

2) shalat tarawih  

3) shalat istiharah 

4) shalat idhul adha 

5) shalat istisqa 

6) shalat tahajud  

7) shalat gerhana 

8) shalat idhul fitri 

Shalat sunah yang bisa dikerjakan secara berjama’ah  adalah...  . 

A. 1, 2, 3, 4 dan 5 

B. 2, 4, 5, 7 dan 8 

C. 3, 4, 5, 6 dan 7 

D. 1, 3, 5, 6 dan 8 

 

15. Pak Rahman mempunyai seorang istri,  2  orang anak  dan 1 orang sopir. Pada akhir Ramadhan Pak 

Rahman harus mengeluarkan zakat fitrah. Jumlah  zakat yang harus dikeluarkan Pak Rahman 

sebanyak....  

A. 12,5 kg 

B. 15,5 kg 

C. 17,5 kg 

D. 19,5 kg 

 

16. Perhatikan hal berikut: 

1) Menumbuhkan  

2) Membersihkan harta 

3) Membersihkan diri dari dosa 

Pernyataan tersebut merupakan..... 

A. syarat wajib zakat 

B. syarat syah zakat 

C. pengertian zakat 

D. rukun zakat 

 

17. Di bawah ini hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Yang termasuk syarat wajib puasa adalah …. 

A. Islam, baligh, mencapai nishab, mampu  

B. Islam, baligh, merdeka, mampu menjalani puasa 

C. Islam, baligh, berakal sehat, mampu menjalani puasa 

D. Islam, merdeka, berakal sehat, mampu menjalani puasa 

 

18. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) 1 Syawal 

2) 1 Ramadhan 
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3) 9 Dzulhijjah 

4) 10 Dzulhijjah 

5) 11 Dzulhijjah 

6) 10 Muharram 

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

A. 1, 2 dan 3 

B. 1, 4 dan 5 

C. 2, 4 dan 6 

D. 4, 5 dan 6 

 

19. Ibadah puasa memiliki hikmah yang sangat besar bagi umat manusia. Yang termasuk hikmah puasa 

Arafah adalah.... 

A. dihapus dosanya selama satu tahun 

B. mendapat pahala sepanjang masa 

C. dihapus dosanya selama 2 tahun 

D. agar menjadi orang bertaqwa 

 

20. Di bawah ini alat yang bisa digunakan dalam penyembelihan hewan, kecuali ... 

A. pisau  

B. golok  

C. tulang 

D. pedang 

 

21. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini  

1 Kerbau 

 

2 Bebek 

 

3 Kambing 

 
4 Ayam 

 

5 Unta 

 

6 Sapi/lembu 

 
Yang termasuk kelompok  hewan yang sah untuk diqurbankan terdapat pada no .... 

A. 1 – 3 – 6  

B. 1 – 4 – 6  

C. 2 – 4 – 5  

D. 2 – 5 – 6  

 

22. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan aqiqah-nya, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. 

Waktu pelaksanaan aqiqah yang paling utama adalah.... 

A. 7 hari setelah kelahiran 

B. 14 hari setelah kelahiran 

C. 21 hari setelah kelahiran 

D. 1 bulan setelah kelahiran 

 

23. Salah satu amalan dalam ibadah haji adalah mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali putaran. Amalan ini 

disebut....  

A. sa’i 

B. ihram  

C. tahalul 

D. thawaf 
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24. Umrah berarti mengunjungi kabah dan tawaf disekelilingnya, 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. Di bawah ini yang merupakan hikmah umrah adalah … 

A. menambah derajat seseorang 

B. memperkuat iman dan taqwa 

C. menambah kekayaan 

D. menambah wawasan 

 

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

mendapat tantangan berat dari Kaum Quraisy, mereka mendapat ancaman, tekanan, dan siksaan. 

Rasulullah SAW kemudian menyuruh ummat Islam untuk hijrah ke Madinah.  

Alasan Rasulullah berhijrah 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. Orang kafir Quraisy menawarkan  harta, tahta dan wanita agar nabi Muhamad SAW berhenti 

menyampaikan dakwahnya. Menyikapi hal ini, Rasulullah menjawab;  "Seandainya bulan diletakkan di 

tangan kiriku dan matahari diletakkan di tangan kananku, maka aku tidak akan berhenti menyampaikan 

seruan ini.”  

Kisah tersebut mencerminkan bahwa misi Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini adalah..... 

A. sebagai rahmat bagi seluruh alam 

B. untuk kemajuan kehidupan di dunia  

C. untuk menyempurnakan akhlak manusia 

D. untuk memberi kabar  gembira dan peringatan 

 

27. Upaya Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah di bidang perekonomian adalah....  

A. membangun pasar bersama-sama antara Muhajirin, Anshar dan non Muslim Madinah 

B. membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi melalui Piagam Madinah 

C. membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan 

D. mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar 

 

28. Lahirnya ilmuan Islam  seperti  Ibnu Shina dengan karyanya Qanun fit-Thib, al-Khawarizmi atau al Jabar 

yang menemukan angka nol, menunjukkan adanya perkembangan Islam di bidang .... 

A. ilmu agama 

B. ilmu pengetahuan 

C. politik dan militer 

D. sosial dan budaya 

 

29. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh terpandang yang mengenalkan ajaran Islam melalui cerita 

wayang kisah Mahabrata atau Ramayana yang disisipi dengan nilai-nilai Islam 

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penyebaran Islam  di Indonesia  dilakukan melalui.... 

A. perdagangan 

B. perkawinan 

C. kesenian 

D. politik 

 

30. Perhatikan  cerita di bawah ini ! 

Salah satu kesultanan Islam yang mempunyai peran penting dalam mengusir penjajah di Indonesia 

khususnya di Jawa Barat adalah.... 

A. Kesultanan Cirebon 

B. Kesultanan Banten 

C. Kesultanan Demak 

D. Kesultanan Galuh 

 

31. Setiap sore di bulan Ramadhan, biasanya kebanyakan orang keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan 

sambil menunggu datangnya adzan Magrib. Kebiasaan ini telah menjadi budaya umat Islam di Indonesia  
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Khususnya di Jawa Barat. Apresiasi masyarakat begitu tinggi hal ini dibuktikan dengan partisipasi 

mereka dalam kegiatan tersebut, yang terkenal dengan sebutan ... . 

A. Ruwahan 

B. Mauludan 

C. Sekatenan 

D. Ngabuburit 

 

32. Perhatikan  ayat  al Qur’an Surat  al-Baqoroh  ayat 10 berikut!  

 
                                           1      2 3 4                                                                                                                                    

Bacaan ikhfa syafawi ditunjukkan oleh lafadz pada nomor … . 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

33. Perhatikan  Q.S. al-Kautsar  ayat 1 berikut! 

 
Panjang bacaan mad pada lafadz yang bergaris bawah adalah … 

A. dibaca panjang 2 harokat 

B. dibaca panjang 5 harokat 

C. dibaca panjang 2 – 5 harokat 

D. dibaca panjang 2 – 4 harokat 

 

34. Perhatikan tabel berikut! 

Tanda Waqaf Cara membaca 

 a Boleh berhenti boleh tidak ال 1

 b Tidak boleh berhenti م 2

 c Berhenti lebih baik ج 3

 d Wajib berhenti قلى 4

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

A. 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d 

B. 1 - a, 2 - d, 3 - c, 4 - b 

C. 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - d 

D. 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - c 

 

35.  Perhatikan tabel berikut! 

Lafadz Arti 

1 
 

a Manusia  

2 
 

b Bentuk 

3 
 

c Sesungguhnya  

4 
 

d kami telah menciptakan  

5 
 

e Sebaik-baik 

 

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

A. 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 – e, 5 - b 
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B. 1 - a, 2 - b, 3 - e, 4 – d, 5 - c 

C. 1 - c, 2 - a, 3 - d, 5 – c, 5 - b 

D. 1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 – b, 5- e 

 

36. Perhatikan QS. Al-Tin : 6 berikut! 

 
Isi kandungan ayat tersebut merupakan penegasan tentang …. 

A. keesaan Allah 

B. keadilan Allah 

C. kebesaran Allah 

D. keagungan Allah 

 

37. Perhatikan penggalan Q.S. Al-Insyirah : 6-7 berikut! 

(1)   (4)    

(2)    (5)   

(3)   (6)   

Susunan Q.S. Al-Insyirah : 6-7 yang benar adalah …. 

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

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

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

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

 

38. Pernyataan yang menggambarkan pengamalan dari Q.S. Al-Insyirah adalah …. 

A. selalu bekerja sama dalam menjalani usaha akan melahirkan kebersamaan   

B. selalu berlapang dada dalam menjalani kehidupan akan membawa kebahagiaan 

C. selalu memaafkan kesalahan orang lain akan membawa ketenangan dalam kehidupan 

D. selalu berusaha dengan penuh keyakinan akan mendatangkan keuntungan yang besar 

 

39. Perhatikan penggalan  ayat berikut : 

 
Sifat wajib Allah yang dijelaskan di dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah ….   

A. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui  

B. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang   

C. Maha Mengetahui segala sesuatu 

D. Maha Berdiri Sendiri 

 

40. Ketika ulangan berlangsung, diam-diam Romli meminta jawaban kepada Rudi. Romli merasa aman 

karena pengawas ruangan kebetulan tidak melihatnya. Romli lupa bahwa meskipun pengawas tidak 

melihatnya, tetapi Allah Maha Melihat, karena Allah memiliki sifat  ….  

A. Sama 

B. Hayat 

C. Iradah 

D. Bashar  

 

41. Setiap selesai mengerjakan ibadah shalat, kita selalu membaca salam, sebagai bentuk  sikap bahwa kita 

harus menyebarkan kasih sayang dan keselamatan kepada orang lain.  

Pernyataan di bawah ini yang mencerminkan sifat as-Salam dalam kehidupan sehari-hari adalah.... 

A. peduli terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain karena perintah Allah 

B. melaksanakan kewajiban bersedekah karena peraturan 

C. melaksanakan bhakti sosial karena ada himbauan 

D. menjenguk pejabat yang sakit karena atasan kita 
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42. Perhatikan Q.S. 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. menghindarkan diri dari prasangka bahwa malaikat itu bisa lengah  

B. memahami tugas dan sifat Malaikat Malik sebagai penjaga neraka  

C. berusaha memelihara diri dan keluarga dari siksan api  neraka  

D. melaksanakan perintah Allah agar diketahui orang lain  

 

43. Cermati pernyataan berikut! 

1) Fatimah adalah seorang muallaf, setiap selesai salat fardhu, dia selalu belajar membaca Al-Quran 

2) Ahmad mempunyai Al-Quran yang sangat bagus dan disimpan di lemari agar tidak terkena debu 

3) Andi menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membeli Al-Quran terjemah guna dipelajari isinya 

4) Kemanapun Ali pergi, dia tak lupa selalu membawa Al-Quran di dalam tasnya 

Dari pernyataan tersebut yang menunjukkan sikap mencintai Al Qur’an adalah … .    

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

 

44. Perhatikan beberapa perilaku di bawah ini : 

1) Tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lain 

2) Berpakaian ala Arab karena para Rasul berasal dari Arab 

3) Menjadikan para Rasul sebagai uswah al- hasanah 

4) Meyakini kebenaran yang dibawa para Rasul 

5) Menjalankan semua ajaran para Rasul 

Perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul ditunjukkan pada nomor : 

A. 1, 2 dan 3 

B. 1, 2 dan 4 

C. 2, 3 dan 5 

D. 3, 4 dan 5 

 

45. Perhatikan hal berikut : 

Dalam peristiwa Isra’ Mi’raj banyak kaum muslim dan para sahabat Nabi yang tidak mempercayainya. 

Namun Sahabat Abu Bakar meyakini bahwa Isra’ Mi’raj tersebut adalah benar, sebab pelaku pada 

peristiwa itu adalah Nabi Muhmmad SAW yang memiliki sifat... 

A. fathonah 

B. amanah 

C. tabligh 

D. sidiq 

 

46. Setelah  ditiupkan sangkakala yang kedua oleh Malaikat Israfil, manusia dibangkitkan dari alam kubur  

dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya pada waktu di dunia. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa salah satu peristiwa di akhirat adalah peristiwa…. 

A. yaumul mahsyar 

B. yaumul mizan 

C. yaumul ba’ats 

D.  yaumul hisab 

 

47. Ayat yang menjelaskan tentang  balasan bagi orang yang beriman berupa kehidupan yang 

menyenangkan di surga, terdapat pada ayat…. 

A 
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B 

 

C 

 

D 
 

 

48. Perhatikan Q.S. al-Zalzalah ayat 8 di bawah ini ! 

              

Ayat di atas menjelaskan bahwa…. 

A. setiap perbuatan buruk manusia akan mendapatkan balasannya. 

B. setiap perbuatan baik manusia akan mendapatkan balasannya. 

C. peristiwa berkumpulnya manusia di hari akhir  

D. kebangkitan manusia dari alam kubur  

 

49. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Meratapi kematian keluarga 

2) Belajar hanya seperlunya saja 

3) Frustasi ketika mendapat nilai jelek 

4) Mensyukuri rezeki yang diterima setiap saat 

5) Berdoa, berusaha dan tawakal kepada Allah 

Pernyataan yang bertentangan dengan iman kepada qadha dan qadhar adalah.... 

A. 1, 2 dan 3 

B. 2, 3 dan 4 

C. 3, 4 dan 5 

D. 1, 3 dan 5 

 

50. Perhatikan pernyataan berikut : 

1) Arman seorang sopir truk meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas 

2) Lina tidak bosan untuk terus berobat, meskipun penyakitnya tidak kunjung sembuh. 

3) Anggoro kreatif dalam menjalankan usahanya, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan  

4) Nasrullah tidak merasa rendah diri walaupun menderita cacat fisik yang dibawanya sejak lahir 

Contoh taqdir mubram pada pernyataan tersebut terdapat pada nomor… . 

A. 1 dan 4   

B. 2 dan 3  

C. 3 dan 6 

D. 3 dan 2 

 


