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UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2015-2016

LEMBAR SOAL

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kode Soal : B - 1

Kurikulum : Kurikulum 2013

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Hari / Tanggal : …….. /..................... 2016

Alokasi Waktu : 08.00 – 10.00 (120 menit)

PETUNJUK UMUM

1. Sebelum memulai mengerjakan soal, bacalah basmalah dan do’a terlebih dahulu!

2. Isilah Lembar Jawaban Komputer (LJK) sesuai dengan identitas Anda!

3. Periksa dan bacalah setiap butir soal sebelum anda menjawabnya!

4. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada A, B, C atau D

yang tersedia!

5. Contoh jawaban sebagai berikut :

6. 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.

Contoh: Pilihan semula :

Dibetulkan menjadi :

7. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu!

8. Laporkan kepada pengawas jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak/jumlah

soal yang tidak sesuai!

9. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian!

10. Bacalah hamdalah sesudah mengerjakan soal ujian!

DOKUMEN

SANGAT RAHASIA

DCA B

== Selamat Mengerjakan ==

PAKET 1/K-2013

DCA B

DCA B
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BERILAH TANDA SILANG( X ) PADA HURUF A,B, C, DAN D DI DEPAN JAWABAN YANG
PALING BENAR!

1.

Lanjutan ayat tersebut adalah . . . .

A.

B.

C.

D.

2.

Lanjutan ayat tersebut adalah . . . .
A.

B.

C.

D.

3.

Lafal yang bergaris bawah pada ayat tersebutterdapat hukum bacaan . . . .

A. ikhfa’ syafawi

B. izhar syafawi

C. idgam syamsiyah

D. izhar qomariyah

4.

Hukum bacaan pada lafal yang bergaris bawahpada ayat tersebut adalah ....

A. izhar halqi

B. idgham bighunnah

C. idgham bilaghunnah

D. izhar syafawi

5. arti ayat disamping adalah . . . .

A. Untukku agamaku dan untukmu agamamu

B. Untukku agamamu dan untukmu agamaku

C. Untukmuagamaku dan untukku agama

D. Untukmu agamamu dan untukku agamaku

6.

Arti lafal yang bergaris bawah pada ayat tersebut adalah . . . .
A. Sesungguhnya orang-orang yang besar diantara kamu
B. Sesungguhnya orang-orang yang paling bahagia diantara kamu
C. Sesungguhnyaorang-orang yang paling mulia diantara kamu
D. Sesungguhnyaorang-orang yang paling berguna diantara kamu



7. Perhatikan terjemahan ayat
(1)Dari kejahatan mahluk
(2)Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita
(3)Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Yang menguasai subuh

(4) Dan dari kejahatan wani

Ayat yang artinya terdapat pada nomor

A.

B.

C.

D.

8. “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
Terjemahan ayat tersebut

A.

B

C

D

9. Perhatikan pernya
(1) Allah menjelaskan ciri
(2) Allah memerintahkan kita untuk berli
(3) Orang-orang kafir dipersilahkan beri
(4) Allah menciptakan m

Pokok kandungan dari surat al Kafirun terdapat pada nomor....
A. (4)
B. (3)
C.(2)
D. (1)

10. Perhatikan ayat berikut!

Pokok kandungan ayat
A.tidak menyembah sesembahan orang
B. mendustakan agama
C. tolong-menolong dalam kebaikan
D. saling menolong dalam kejahatan

11. Perhatikan arti asma’ul
(1) Maha Melihat
(2) Maha Mengetahui
(3) Maha Mendengar
(4) Maha Kekal

Yang merupakan arti
A.(1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

Perhatikan terjemahan ayat surat al-Falaq berikut!
Dari kejahatan mahluk-Nya
Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita
Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Yang menguasai subuh

(4) Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul

Ayat yang artinya terdapat pada nomor 3 adalah....

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
Terjemahan ayat tersebut sesuai dengan ayat ....

Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama
(2) Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan

orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai dengan agamanya
Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk

Pokok kandungan dari surat al Kafirun terdapat pada nomor....

Perhatikan ayat berikut!

Pokok kandungan ayat tersebut adalah ....
tidak menyembah sesembahan orang kafir
mendustakan agama Allah SWT

menolong dalam kebaikan
saling menolong dalam kejahatan

sma’ul husna berikut!

engetahui
endengar

Yang merupakan arti al-Baqiterdapat pada nomor ....
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Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Yang menguasai subuh

wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

ciri orang yang mendustakan agama
ndung dari kejahatan wanita penyihir

badah sesuai dengan agamanya
baik bentuk

Pokok kandungan dari surat al Kafirun terdapat pada nomor....
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12. Perhatikan ilustrasi berikut!
Pak Amin adalah seorang polisi, suatu hari anaknya mengendarai sepeda motor tidak memakai
helm dan tidak membawa STNK. Pak Amin menilangnya.
Sikap Pak Amin adalah mencerminkan pengamalan nilai asma’ul husna ....
A.al-Wahab
B. al-‘Adl
C. al-Mumit
D. al-Qayyum

13. Perhatikan tugas-tugas malaikat berikut ini!
(1) Menyampaikan wahyu
(2) Mencatat amal baik manusia
(3) Menjaga pintu surga
(4) Meniup sangkakala

Yang merupakan tugas malaikat Ridwan ditunjukkan pada nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

14. Perhatikan pernyataan berikut!

(1)Orang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan
kepada umatnya.

(2)Orang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk
keluarganya.

(3)Orang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk
shahabatnya

(4)Orang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri
Pernyataan tersebut yang merupakan pengertian rasul Allah terdapat pada nomor .…
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

15. Diantara Nabi dan rasul Allah SWT yaitu Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Hud AS,
Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Muhammad SAW. Rasul tersebut yang mendapat
gelar'ulul'azmi adalah nabi ….
A. Nuh AS, Ibrahim AS, Hud AS, Musa AS, Isa AS,
B. Ibrahim AS, Hud AS, Musa AS, Isa AS, Muhammad SAW
C. Nuh AS, Ibrahim AS, Hud AS, Musa AS, Muhammad SAW
D. Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS, Isa AS, Muhammad SAW

16.Perhatikan nama-namakitab suci yang wajib diimani berikut!

(1) Taurat
(2) Zabur

(3) Injil
(4) Al Qur’an

Rasul Allah yang menerima kitab suci nomor 2 dan 4 adalah nabi....
A. Isa AS dan Muhammad SAW
B. Isa AS dan Musa AS
C. Daud AS dan Musa AS
D. Daud AS dan Muhammad SAW

17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
(1) Mempertebal keiman kepada Allah SWT
(2) Hidup akan menjadi tenteram
(3) Dapat menambah kekuatan
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(4) Menumbuhkan rajin beribadah

Pernyataan tersebut yang termasuk hikmah beriman kepada kitab suci, ditunjukkan padanomor
.…
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

18. Pada hari kiamat semua makhluk akan mati, kemudian Allah SWT akan membangkitkan
kembali manusia dari alam kuburnya dengan berbagai bentuk dan rupa sesuai dengan amal
perbuatannya. Hari kebangkitan ini disebut.…
A. Yaumul Ba’ats
B. Yaumul Mizan
C. Yaumul Mahsyar
D. Yaumul Jaza’

19. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
(1)Datang ke sekolah tepat waktu
(2)Menghina temannya yang salah
(3) Berhati-hati dalam bertindak dan berucap
(4)Bersikap optimis karena telah dikaruniai pedomanhidup

Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hariakhir terdapat pada nomor ....
A. (4)
B. (3)
C. (2)
D. (1)

20. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!

(1) Rudi meninggal dunia pada peristiwa kecelakaan hari Jumat, 20 Nopember 2014 pukul
10.00 WIB.

(2) Mahmud dikelas V termasuk anak yang prestasinya paling rendah, namun setelah naik di
kelasVI dia sangat rajin belajar sehingga mencapai prestasi peringkat pertama.
(3) Bu Zaenab melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan
(4) Karena kerja kerasnya Pak Dhofir sekarang memiliki banyak perusahaan mebel

Pernyataan tersebut yang berkaitan dengan takdir mu’allaq terdapat pada nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (3) dan (4)
D. (2) dan (4)

21. Perhatikanpengertianberikutini!
(1)Berbicaradenganlemah-lembut
(2)Menghormatibapakdanibu guru
(3)Menggunakanhartasesuaidengan kebutuhannya
(4)Berbicaradanberbuatsesuaidengansebenarnya

Yang termasukpengertianjujurterdapatpadanomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

22. Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulujika bertemu denganorang lain.
(2) Menghargai orang lain dan tidak suka menghina.
(3) Suka memamerkan perhiasan yang baru.
(4) Suka menolong dan memberi kepada orang lain.
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Dari pernyataan tersebut yang termasuk perilaku santun adalah…

A. (1), (2),dan (4)
B. (1), (2), dan (3)
C. (2), (3), dan (4)
D. (4),(3),dan (1)

23. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
(1) Hamdan selalu mematuhi nasehat orang tuanya
(2) Nadia menyampaikan titipan uang untuk ibunya

(3) Anisa berpura-pura belajar untuk menyenangkan bapaknya
(4) Iqbal menyatakan bahwa ia terlambat karena tertidur

Ciri-ciri anak yang amanah terdapat pada nomor….
A. (4)
B. (3)
C. (2)
D. (1)

24. Cermatilah pernyataan-pernyataan berikut ini!

(1) Tidak dipercaya orang
(2) Namanya tercemar ditengah masyarakat
(3) Akan mendapat pujian dari atasan
(4) Dijauhi teman dan saudara

Akibat perbuatan tidak jujur adalah terdapat pada nomor....
A. (2), (3), dan (4)
B. (1), (2), dan (3)
C. (1), (2), dan (4)
D. (1), (3), dan (4)

25. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini!
(1) Memperbanyak ide
(2) Disukai teman dan guru
(3) Banyak memperoleh ilmu
(4) Semangat mengerjakan tugas sekolah

Pernyataan tersebut, yang termasuk hikmah gemar membaca terdapatpada nomor ….
A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

26. Perhatikan beberapa sikap anak berikut ini!
(1) Tidak masuk sekolah karena hujan deras
(2) Selalu berangkat sekolah walaupun tanpa uang saku
(3) Senang menemukan banyak informasi
(4) Tidak mudah putus asa saat banyak pekerjaan rumah

Ciri-ciri anak yang memiliki sikap pantang menyerah terdapatpada nomor ….
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (3) dan (4)
D. (2) dan (4)

27. Perhatikan beberapa sikap anak berikut ini!
(1)Rendah hati dan disenangi banyak orang
(2) Berani menegakkan kebenarandan keadilan
(3)Tidak ditimpa persaan resah dan gelisah
(4)Tidak memiliki keinginan mengambil harta orang lain
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Hikmah hidup sederhana terdapatpada nomor….
A. (1), (3), dan (4)
B. (2), (3), dan (4)
C. (1), (2), dan (3)
D. (1), (2), dan (4)

28. Perhatikan beberapa sikap anak berikut ini!
(1)Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia
(2)Bekerja keras karena membutuhkan upah untuk biaya hidup keluarganya
(3)Beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah
(4) Suka mengeluh dan protes dalam bekerja untuk menaikkan upah

Sikap yang menunjukkan ciri-ciri orang yang ikhlas terdapatpada nomor ….
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (2)
C. (2) dan (4)
D.(3) dan (4)

29. Perhatikan narasi berikut ini!
Pada hari Minggu Ahmad dan Stevanus bermain bola bersama. Stevanus minta izin tidak dpat
melanjutkan bermain sepak bola karena diajak orang tuanya pergi ke
Gereja.Ahmadmengizinkan Stevanus meninggalkan permainan.
Dari cerita tersebut, sikap yang ditunjukkan Ahmad adalah….
A. menghargai pendapat orang lain
B. menghargai kejujuran orang lain
C. menghargai kemandirian orang lain
D. menghargai keyakinan orang lain

30. Perhatikan beberapa contoh perilaku di bawah ini!
1) Feri membiarkan orang yang terjatuh di jalan karena harus segera sampai di sekolah.
2)Aliselalu menyapasemua temannya walaupuntidak diajak bermain bersama.
3) Didik meminjamkan peralatan sekolahnya pada temannya yang miskin
4) Amir senang menolong orang menyeberang jalan, meskipun harus cepat sampai di sekolah.

Sikap yang bertentangan dengan perilaku simpatik terdapatpada nomor.…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

31. Sebelum shalat Ali selalu berwudhu dengan baik dan tertib.Ia mengawali wudhu dengan
membasuh telapak tangan, berkumur dan menghirup air ke hidung. Tiga perbuatan yang
dilakukan Ali termasuk...wudhu.
A. fardhu
B. syarat
C. sunnah
D. makruh

32. Cermatilah macam-macam air berikut!
(1) air hujan,

(2) air kelapa,
(3) air sungai,
(4) air kopi,
(5) air teh,
(6) air laut

Macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudhu adalah nomor....
A. (2), (4) dan (6)
B. (3), (4), dan (5)
C. (1), (3), dan (5)
D. (1), (3), dan (6)
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33.Perhatikan ketentuan-ketentuan shalat berikut!
(1) beragama Islam
(2) niat
(3) membaca surat al fatihah
(4) membaca do’a iftitah
(5) salam

Ketentuantersebut yang termasuk rukun shalat yaitu....
A. (1), (2) dan (4)
B. (2), (3) dan (5)
C. (3), (4) dn (5)
D. (1) (3) dan (5)

34. Perhatikan penyataanberikut ini!

Ibadah Hikmah Ibadah
1 Melatih sabar
2 Mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah
3 Melatih dermawan
4 Melatih berkorban
5 Mengenang kisah nabi Ibrahim AS
6 Mencegah perbuatan keji dan mungkar

Pada tabel tersebut yang merupakan hikmah shalat ditunjukkan pada nomor ....
A. 1 dan 2
B. 2 dan 6
C. 3 dan 5
D. 4 dan 6

35. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah, ibadah
merupakan suatu ketaatan yang dilakukan sesuai perintah Allah SWT. serta merendahkan diri
kepada-Nya. Adapun pengertian ibadah puasa menurut bahasa adalah....
A. melaksanakan ibadah
B. kemampuan menahan
C. menahan puasa
D. menahan diri

36. Setiap tahun umat Islam diwajibkan berpuasa di bulan Ramadhan, yang salah satu hikmahnya
adalah membentuk akhlak mulia. Untuk melaksanakan puasa harus memenuhi berbagai
ketentuan. Membaca niat pada malam hari termasuk…puasa.
A. rukun
B. syarat wajib
C. sunnah
D. syarat syah

37. Perhatikan pernyataan berikut!

No. Uraian
1 Dilakukan hanya pada malam Ramadhan
2 Bisa dilakukan di masjid, mushalla atau rumah
3 Sunnah muakkad
4 Sendirian atau berjamaah

Pernyataan tersebut yang menunjukkan hukum shalat tarawih terdapat pada nomor....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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38. Perhatikan pernyataan berikut!
1. dibaca dengantartil
2. dibacadengan teriak
3. dibaca sembarangan
4. dibaca dengan histeris

Salah satu amalan di bulan ramadhan adalah bertadarus Al-Quran.Tata cara yang benar dalam
Bertadarus al-Quran terdapat pada nomor….

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

39. Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1)Zakat diberikan kepada 8 golongan sedangkan shadaqah hanya untukkeluarga sendiri.
(2) Hukum zakat adalah wajib sedangkan shadaqah sunnah.
(3)Zakat fitrah berupa beras sedangkan shadaqah hanya berupa uang.
(4)Zakat dibayar sendiri-sendiri sedangkan shadaqah dibayar melalui amil zakat.

Yang menunjukkan perbedaan antara zakat dan shadaqah yang benar terdapat pada nomor….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

40.Hingga saat ini masih banyak warga Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Umat Islam
diwajibkan mengeluarkan zakat mal sesuai dengan ketentuannya. Pengumpulan hasil zakat
dapat diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan.
Pernyataan tersebut termasuk...zakat

A. syarat
B. rukun
C. takaran
D. manfaat

41. Nabi Musa AS. adalah keturunan Bani Israil yang lahirdi Mesir. Ayahnya bernama Amran bin
Kahat dan ibunya bernama....

A. Aminah
B. Maryam
C. Asiyah
D. Yukabad

42. Perhatikanbeberapakejadian yang dialami para nabi berikut!
(1) Menyembuhkan orang buta
(2). Sela-sela jemari tangannya memancarkan air
(3). Tongkatmenjadiular
(4)Memahami bahasabinatang

Mu’jizatnabi Musa AS. terdapatpadanomor….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

43. Bacalah dengan cermat perjuangan paranabi berikut!
(1) Menghadapi umatnya yang kembali murtad, menyembah patung.
(2) Menyampaikandakwahkepada raja yang sangatkejam, bahkanmengakusebagaituhan.
(3) Menghadapikaumquraisy yang sebenarnyamasihdipimpinolehpamannya.
(4) Menerimaejekandancemoohansertadiusirkarenamenderitapenyakit
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Perjuanganberat yang dihadapiolehnabi Muhammad SAW.ditunjukkanolehnomor… .
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

44. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakansalahseorang (walisongo) tokoh yangmenyebarkan
agama Islam di Indonesia. Wilayah penyebaran agama Islam yang dilakukanoleh Syekh
Maulana Malik Ibrahim adalah….
A. Surabaya
B. Gresik
C. Demak
D. Kudus

45. Perhatikan tabel berikut!

Nabi Negara tempat berdakwah
Daud as. Palestina
Sulaiman as. ....
Ilyas as. Lebanon (ba’labak)
Ilyasa as. Syiria (Damaskus, Jaubar)
Muhammad saw. Saudi Arabiah (Mekkah)

Nama negara yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah ....
A. Palestina
B. Yaman
C. Mesir
D. Turki

46. Bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan berikut!

(1) Ia adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Ia mempunyai kekuatan dalam
shalat malam dan puasa separuh tahun.
(2) Ia senantiasa sabar menghadapai umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti
mengajak kepada kebaikan
(3) Ia melanjutkan misi nabi Ilyas AS. Di masa kepemimpinannya kaum bani Israel hidup
rukun, makmur, tenteram dan berbakti kepada Allah SWT.
(4) Ia adalah seorang nabi yang kaya raya namun tetap rendah hati, patuh dan tunduk
kepada Allah SWT

Dari pernyataantersebut, sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Daud AS. Adalah terdapat
pada nomor....
A. (4)
B. (3)
C. (2)
D. (1)

47. Perhatikan kalimat yang berisi pesan-pesan berikut ini!
(1) Dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari

perbuatan mungkar
(2) Bersedekahlah dari harta yang halal dan dengan jumlah yang banyak agar hidupmu

dimudahkan oleh Allah
(3) Janganlah kamu menyekutukan Allah karena perbuatan syirik itu kezaliman yang besar
(4) Jangalah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu

berjalan di atas bumi dengan angkuh
(5) Tersenyumlah kepada orang yang kamu jumpai agar semua bersimpati kepadamu

Pesan Luqman kepada anaknya terdapat pada nomor....
A. (2), (3) dan (5)
B. (1), (3), dan (4)
C. (3), (4) dan (5)
D. (1), (3) dan (5)
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48. Nabi Isa AS. adalah utusan Allah SWT. dan diberi kitab suci Injil. Dalam
menyampaikanajaran tauhid beliau mendapat penolakan dari kaumnya, tetapi tetap gigih
menyampaikan ajaran Allah SWT. Kaum yang setia dan mengikuti ajaran nabi Isa AS
adalah....
A. Hawariyyun
B. Bani Israil
C. Aad
D. Tsamud

49. Perhatikan tabel berikut:

Pasangan yang tepat dari tabel tersebut adalah....
A. 2 dan a
B. 1 dan b
C. 3 dan c
D. 4 dan d

50. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah SWT. Mereka teguh
di atas keyakinan yang benar. Meskipun bertentangan denganmayoritas masyarakat ketika
itu. Ashabul Kahfi menghindariraja yang dhalim dengan cara bersembunyi di suatu tempat
sampai tertidur selama 309 tahun. Tempat tersebut adalah....

A. masjid
B. pantai
C. gua
D. gunung

Sahabat Rasulullah SAW Gelar dan julukan
1. Abu Bakar a. Dzun nur Aini
2. Umar Bin Khattab b. As- Siddiq
3. Usman bin Affan c. Al- Faruq
4. Ali Bin abi Thalib d. Al Amin


