
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2015-2016

LEMBAR SOAL

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
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PETUNJUK UMUM

1. Sebelummemulaimengerjakansoal, bacalahbasmalahdando’aterlebihdahulu!

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

3. Periksadanbacalahsetiapbutirsoalsebelumandamenjawabnya!

4. Pilihjawaban yang benardenganmemberitandasilang (X) padaA, B, CatauD yang tersedia!

5. Contoh jawaban sebagai berikut :

6. Apabilaadajawaban yang dianggapsalahdaninginmemperbaiki, coretlahdenganduagarislurus

(=) mendatarpadajawaban yang salah, kemudianberitandasilang (X) padahurufjawaban yang

dianggapbenar.

Contoh: Pilihansemula :

Dibetulkanmenjadi :

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!

DCA B

DCA B

DCA B

DOKUMEN NEGARA

SANGAT RAHASIA

PAKET 2/K2013
== Selamat Mengerjakan ==



BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C atau D DI DEPAN

JAWABAN YANG PALING BENAR!

1. Lanjutan ayat surat al-Kafiruntersebutyang benar adalah....

A.

B.

C.

D.

2. ... . Lanjutan surat al-Maidahayat 3 tersebut yang benar adalah…

A.

B.

C.

D.

3. Bacalah suratal-Ma’unayat5berikutini!

Pada lafal yang digarisbawahi terdapat hukum bacaan....
A. izhar
B. idghom
C. ikhfa
D. iqlab

4. Bacalah surat al-Kafirun ayat 5 berikut ini!

Pada lafal yang digarisbawahi terdapat hukum bacaan... .
A. idgham bighunnah
B. qolqolahqubro
C. qolqolah syugro
D. idgham bilaghunnah

5. Perhatikan surat al-Falaq di bawah ini!

Terjemahan ayat tersebut yang betul adalah....
A. dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya)
B. Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang Menguasai subuh (fajar)
C. dari kejahatan (makhluk yang) Dia Ciptakan
D. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita



6. Bacalah suratkutipan surat al-Hujurat ayat 13 di bawah ini!

Terjemahan kutipan ayat tersebut adalah....

A. telah kusempurnakan untuk kamu agamamu

B. dan telah kuridhoi islam itu jadi agama bagimu

C. yang paling mulia diantara kamu ialah orang yang paling taqwa.

D. dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal

7. Bacalahterjemahan surat at-Tinberikut ini!

(1) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.

(2) Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

(3) Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).

(4) Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Terjemahanyang tepat dari ayatadalah ...
A. (4)
B. (3)
C. (2)
D. (1)

8. Bacalahkutipan terjemahansurat al-Hujurat ayat 13 berikut ini!
“Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di
antara kamu”.
Terjemahan tersebut,sesuai dengan bunyi ayat....

A.

B.

C.

D.

9. Perhatikan beberapa pokok kandungan surat berikut ini!

(1) Bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak peduli kepada anak

yatim dan orang miskin.

(2) Bahwa Allah Swt menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna diantara

makhluq lainnya.

(3) Bahwa Islam memerintahkan kita untuk bertoleransi kepada semua manusia termasuk

kepada umat agama lain.

(4) Bahwa kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan para makhluqnya.

Pokok kandungan surat al-Kafirunterdapat pada nomer...

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)



10. Bacalahkutipan ayat dalam surat al-Maidahayat 2 berikut ini dengan seksama!

Isi pokok kutipan ayat tersebut adalah...
A. Agama yang diridhoi Allah swt adalah Islam.
B. Mendustakan agama dengan menghardik anak yatim.
C. Saling toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda.
D. Seorang muslim harus mempunyai jiwa penolong bagi sesama

11. Perhatikanartiasmaulhusnaberikut ini!
(1) Allah mahamemberi
(2) Allah mahamengetahui
(3) Allah mahamendengar
(4) Allah mahamelihat
Arti Asmaulhusnaal-‘Alimterdapat pada nomor....
A. (4)
B. (3)
C. (2)
D. (1)

12. Hamdi anak yang dermawan, dia suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan.
Perilaku Hamdi mencerminkan pengamalan nilai asmaul husna yaitu ....
A. al Alim
B. al Wahhab
C. al Qoyyum
D. as-Somad

13. Perhatikan beberapa tugas malaikat berikut ini!
(1) Mencabut nyawa
(2) Membagi rizki
(3) Meniup sangkakala
(4) Mencatat amal baik

Tugas malaikat Izrail terdapat pada nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

14. Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Seorang laki-laki yang diberi wahyu Allah untuk dirinya dan keluarganya
(2) Seorang laki-laki diberi wahyu Allah hanya untuk umatnya dan sahabatnya
(3) Seorang laki-laki diberi wahyu Allah hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya.
(4) Seorang laki-laki yang diberi wahyu Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan

kepada umatnya
Dari pernyataan tersebut, yang menunjukkan pengertian rasul adalah nomor...
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)



15. Perhatikan nama-nama rasul berikut ini !
(1) Nabi Adam AS.
(2) Nabi Nuh AS.

(3) Nabi Ismail AS

(4) Nabi Ibrahim AS.

(5) Nabi Musa AS.

(6) Nabi Ishaq AS.

Para rasul ulul azmi ditunjukan pada nomor ....
A. (1), (2), dan (4)
B. (2), (4), dan (5)
C. (3), (4), dan (6)
D. (4), (5), dan (6)

16. Perhatikan nama-nama kitab suci berikut ini !
(1) Kitab Zabur.
(2) Kitab Taurat.
(3) Kitab Injil
(4) Kitab Al-qur’an.

Kitab suci yang diterima oleh nabi Dawud ditunjukkan pada nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

17. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
(1) Supaya keimanan dan ketaqwaan meningkat.
(2) Membuat gelisah dan takut akan meninggal.
(3) Supaya menjadi manusia yang berkecukupan.
(4) Mengetahui sesuatu yang baik dan buruk.

Pernyataan yang merupakan hikmah beriman kepada kitab Allah SWT adalah...
A. (1)dan (3)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)

18. Pada hari kiamat semua makhluq akan mati, kemudian akan dibangkitkan kembali
denganrupa dan bentuk yang berbeda-beda sesuai amal perbuatannya. Hari dibangkitkannya
manusia dari alam kubur disebut ....
A. Yaumul Ba’tsi
B. Yaumul Mizan
C. Yaumul Jaza
D. Yaumul Akhir

19. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini!
(1) Jika mendapat rizki kita bersenang-senang.
(2) Selalu mengejek temannya yang kurang mampu.
(3) Berhati-hati dalam bertindak dan berbicara.
(4) Berbuat disiplin apabila diberi hadiah.
Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir terdapat pada nomor ...
A. (4)
B. (3)
C. (2)
D. (1)



20. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini!
(1) Ingin pandai harus rajin belajar
(2) Gempa bumi terjadi di Pulau Sumatera
(3)Seorang Ibu melahirkan anak laki-laki
(4) Ingin berhasil harus bekerja keras

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

21. Perhatikanbeberapa pengertianberikutini!
(1) Berbicaradenganbahasa lembut pada yang lebih tua.
(2) Menghormatibapakdanibu guru ketika ada disekolah saja.
(3) Menggunakanhartasesuaidengankebutuhannya.
(4) Berbicaradanberbuatsesuaidengansebenarnya.

Pengertian prilakuhemat terdapatpadanomor...
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

22. Cermatibeberapa pernyataanberikutini!
(1) Ahmad anak yang pandai namun tidak sombong.
(2) Irma menghabiskanuangjajannya Rp.10.000 setiaphari.
(3) Hasanselalumenyisihkanuangjajannyauntukditabung.
(4) Riza Mengerjakan soal UAS tanpa mencontek temannya.

Perilakuhiduprendahhatiditunjukkanpadanomor...
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

23. Cermatibeberapa pernyataanberikutini!
(1) Hasanmengerjakantugasdi sekolahjikaditunggui orang tuanya.
(2) Aliberangkatkesekolahselaluberpamitankepada orang tua.
(3) Fatimahsuka makan dan minum yang mewah.
(4) Salma pergimengajijika diberi uang saku.

Cirianak yang berbaktikepada orang tuaditunjukkanpadanomor ...
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

24. Cermati beberapa pernyataan berikut ini!
(1) Tidak dipercaya orang lain
(2) Disenangi teman-teman
(3) Hidupnya tenang
(4) Dicintai Allah



Akibat berprilaku tidak jujur ditunjukkan pada nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

25. Cermatibeberapa pernyataanberikutini!
(1) Zainabkurang percaya diri memimpin doa.
(2) Amir senantiasa mendapat nilai yang baik.
(3) Intan suka menolong kepada semua orang.
(4) Zidan mempunyai pengetahuan lebih dari yang lain.

Dari pernyataantersebut, yangmenunjukkanhikmahgemarmembacaadalah...
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (1) dan (3)

D. (2) dan (4)

26. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini!
(1) Mudah putus asa
(2) Sayang sesama
(3) Rajin belajar
(4) Selalu berusaha

Ciri orang yang pantang menyerah terdapat pada nomor....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)

C. (2) dan (4)

D. (3) dan (4)

27. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini!

(1) Agar menjadi orang kaya

(2) Agar menjadi orang terkenal

(3) Agar hidupnya tenang dan tentram

(4) Agar hidupnya banyak dipuji orang lain

Hikmah orang yang berprilaku sederhana ditunjukkan pada nomor ....

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

28. Perhatikanbeberapa pernyataanberikutini!
(1) Menyayangi sesama
(2) Rajin belajar
(3) Saling menghormati
(4) Suka menabung

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



29. Perhatikanbeberapa contoh perilaku yang terjadi di masyarakatberikutini!
(1) Warga saling membantu dalam kegiatan gotong-royong.
(2) Para jamaah berinfaq di masjid pada hari Jumat karena Allah.
(3) Warga bertakziah ke rumah seseorang yang terkena musibah.
(4) Pak Fauzi membantu tetangga meskipun berbeda agama.

Pernyataan tersebut yang merupakan perilaku ikhlas ditunjukkan pada nomor...
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

30. Perhatikanbeberapa contoh perilaku yang terjadi di masyarakatberikutini!
(1) Zahra acuh ketika teman kelasnya tidak masuk karena sakit.
(2) Fatin bersalaman dengan teman-temannya sebelum pulang sekolah.
(3) Badri meminjami alat tulis kepada teman lainnya.
(4) Dafa tidak suka memberi santunan kepada pengemis.

Perilaku tidak simpatik ditunjukkan pada nomor...
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (1) dan (4)

31. Sebelum melaksanakan shalat, Ali selalu berwudlu dengan baik dan tertib.
Adapun yang termasuk rukun wudlu terdapat pada....
A. berkumur-kumur
B. membasuh hidung
C. membasuh muka
D. keluar angin

32. Perhatikan macam-macam air berikut ini!
(1) Air sumur
(2) Air hujan
(3) Air teh
(4) Air kelapa

Air yang bisa digunakan untuk berwudhu ditunjunkkan pada nomor....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (3) dan (4)
D. (1) dan (4)

33. Shalatadalahibadah yang harusdilaksanakansesuaidenganketentuan.
Shalattidaksahbilasalahsaturukunnyatidakdilaksanakan. Berikutini yang
termasukrukunshalatadalah ....

A. membaca doa iftitah
B. sucidarinajisdanhadas
C. membacasurat al-Fatihah
D. dudukistirahatsetelahsujud



34. Cermati pernyataan dalam tabel berikut ini dengan benar!

Bentuk

Ibadah

Hikmahnya

1 Menumbuhkan sikap ikut merasakan terhadap fakir miskin

2 Melatih disiplin terhadap waktu

3 Melatih kesabaran dalam manahan nafsu

4 Mencegah perbuatan keji dan munkar

5 Mengenang sejarah Nabi Muhammad SAW

Hikmahshalatditunjukkanpadanomor ....

A. 1 dan 4

B. 2 dan 3

C. 2 dan 4

D. 3dan 4

35. Cermati beberapa pengertian tentang ibadah berikut ini!
(1) Menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya mulai terbit

fajar hingga terbenam matahari.
(2) Ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
(3) Pergi ke baitullah dengan niat karena Allah bagi orang yang mampu.
(4) Ibadah dengan cara mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang tertentu.

Pengertian puasa terdapatpadanomor ...
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

36. Perhatikan ketentuan puasa berikut ini!
(1) Berbukadengan yang manis-manis
(2) Niatpadamalamhari
(3) Makandanminumdengansengaja
(4) Menyehatkanbadan

Dari pernyataantersebut yang termasukrukunpuasaadalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

37. Perhatikantabelberikutini!
Shalat Tarawih

1 Rakaat 8 dan 20

2 Hukum Sunah muakad

3 Waktu ...

Dari tabeltersebutwaktupelaksanaanshalatTarawih yang tepatadalah ....
A. sesudahIsya – terbitfajar
B. sesudahIsya – tengah malam
C. sesudahMaghrib – terbitfajar
D. sesudahMaghrib – sesudahsubuh



38. Bacalahbeberapa pernyataanberikutini!
(1) Bacaanakansemakinlancar
(2) Berwudhuterlebihdahulu
(3) Memperolehpahaladari Allah
(4) Membacadengan tartil

Tata caratadarrusyang benar di bulanRamadhanterdapatpadanomor ....
A. (1)dan (2)
B. (1)dan(3)
C. (2)dan(3)
D. (2)dan(4)

39. Perhatikanbeberapa pernyataan berikut ini!

(1) Macam zakat dibagi dua; sedangkan shadaqah dibagi tiga.
(2) Zakat hukumnya wajib; sedangkan shadaqah hukumnya sunnah.
(3) Zakat waktunya setiap saat; sedangkan shadaqah waktu tertentu.
(4) Penerima zakat diatur secara khusus; sedangkan shadaqah tidak diatur secara khusus.

Pernyataan tentang perbedaan zakat dan shadaqah terdapat pada nomor...

A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)

C. (2) dan (3)

D. (2) dan (4)

40. Padatahuninimasihbanyakmasyarakat yang hidup di bawahgariskemiskinan.
Berbagaiupayadilakukanuntukmengurangikemiskinan,
diantaranyadenganmenggalakkankewajiban zakat bagiumatIslam.
Berdasarkannarasitersebut yang merupakanmanfaatdariberzakatadalah ....

A. mendidikuntukdisiplin

B. menjagahidupsehat

C. mendidikbersikapjujur

D. mendorongberjiwasosial

41 Nabi Muhammad SAW keturunanBaniHasyim, lahirpadatanggal 12 RabiulAwal tahun Gajah
atau tanggal 20 April 571 M.Ayahnyabernama Abdullah danibunyabernama….
A. Siti Aminah
B. Siti Aisyah
C. Halimatus Sa’diyah
D. Ummu Aiman

42 Perhatikanbeberapamukjizat yang dialami para nabi berikut ini!
(1) Membuatburungdaritanah
(2) Memancarkan air darijari-jaritangan
(3) Tongkatmenjadiular
(4) Mengetahuibahasabinatang
MukjizatNabi Muhammad SAWterdapatpadanomor….
A. (4)
B. (3)
C. (2)
D. (1)



43 Berikutbeberapahal yang merupakanperjuangan para nabi :
(1) MenghadapikaumQuraisy yang sebenarnyamasihdipimpinolehpamannya
(2) Menerimaejekandancemoohansertadiusirkarenamenderitapenyakit
(3)Menghadapiumatnya yang kembalimurtad, menyembahpatungsapi
(4)Menyampaikanda’wahkepada raja yang sangatkejam, bahkanmengakusebagaituhan.

Perjuanganberat yang dilakukanolehNabiMusa as ditunjukkanolehnomor….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

44 RadenRahmatmerupakansalahseorangWaliSongo,tokoh yang menyebarkan agama Islam di
Indonesia. Wilayah penyebaran agama Islam olehRadenRahmatadalah….
A. Demak
B. Surabaya
C. Tuban
D. Gresik

45 Perhatikan tabel berikut ini!
No Negara Nabi
1 Irak Nabi Dawud AS
2 Palestina Nabi Sulaiman AS
3 ............. Nabi Muhammad SAW
4 Palestina Nabi Ilyasa AS

Untuk melengkapi tabel tersebut adalah ....
A. Pakistan
B. Oman
C. Arab Saudi
D. Turki

46 Semua nabi memiliki tantangan dan rintangan yang berbeda-beda, seperti yang dialami Nabi
Muhammad SAW.ketika memindahkan Hajar Aswad,beliau menyarankan untuk
mengangkat dengan kain surbannya oleh 4 kabilah yang berbeda.Perilaku yang patut
diteladani dari kisah Nabi Muhammad SAW adalah….
A. keberanian dan kejujuran
B. keadilan dan dapat dipercaya
C. kesabaran dan kedisiplinan
D. kedermawanan dan kasih sayang

47 Cermatilah beberapa pernyataan berikut ini!
1) Jangan menyekutukan Allah
2) Jangan angkuh dan sombong
3) Jangan berbuat boros
4) Jangan saling membenci

PesandariLuqmankepadaanaknyaadalah nomor… .
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 4
D. 2 dan 4



48 NabiIsa ASdiutus Allah SWT berda’wah,da’wahbeliaumendapattantangan yang kerasdari
para kaumnya, nama kaum Nabi Isa ASadalah….
A. Ninawa
B. BaniIsrail
C. Tsamud
D. ‘Ad

49 Cermatitabelberikut!

No Nama Sahabat Gelar/Julukan
1 Abu Bakar Babul ilmu
2 Umar bin Khattab Al Faruq
3 Usman bin Affan DzunNur ‘ain
4 Ali bin AbiThalib As Siddiq

Dari tabel di atas, namasahabatdangelar yang tepatditunjukkanpadanomor….
A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4

50 Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah SWT.Mereka
bersembunyi di Goa Kahfi untuk menyelamatkan diri dari raja yang menentangnya.Jumlah
Ashabul Kahfi ada ....

A. 5 orang
B. 6 orang
C. 7 orang
D. 8 orang


