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UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 

TAHUN PELAJARAN 2015-2016 
 

LEMBAR SOAL 
 

 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Kode Soal   : P-T (Paket Tryout) 

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! 

 
  

D C A B 

== Selamat Mengerjakan == 

D C A B 

D C A B 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 
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SOAL 
 

PILIHLAH JAWABAN YANG BENAR DENGAN MEMBERI TANDA SILANG (X) 

PADA A, B, C ATAU D! 
 

1. Perhatikan ayat berikut ini! 

 

Lanjutan ayat tersebut adalah .... 

A.   

B.  

C.    

D.  

2. Baca dan perhatikan potongan ayat berikut! 

 

Lanjutan dari potongan ayat tersebut adalah .... 

A.  

B.   

C.   

D.   

3.   

Lafal yang bergaris bawah pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan .... 

A. Idhar Halqi 

B. Ikhfa‟ Haqiqi 

C. Idgham bi Ghunnah 

D. Idgham bila Ghunnah 

4.   

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

A. Idhar Qamariyyah 

B. Idgham Syamsiyyah 

C. Ikhfa‟ Syafawi 

D. Idhar Syafawi  

5. Perhatikan ayat berikut ini!  

 

Terjemahan dari ayat tersebut adalah .... 

A. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita 

B. Dari kejahatan makhluk-Nya  
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C. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul 

D. Dari kejahatan pendengki bila ia dengki 

6. Baca dan perhatikan bagian ayat berikut ini! 

 

Arti dari lafadz yang bergaris bawah pada bagian ayat tersebut adalah .... 

A. Orang yang paling taqwa di antara kamu 

B. Orang yang paling mulia di antara kamu 

C. Orang yang paling taat di antara kamu 

D. Orang yang paling beriman di antara kamu 

7. Perhatikan beberapa terjemahan ayat dalam Surat al-Ma‟un berikut! 

(1) Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat. 

(2) Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 

(3) Itulah orang yang menghardik anak yatim. 

(4) Orang-orang yang berbuat riya. 

Terjemah dari Surat al-Ma‟un ayat ke-3 terdapat pada nomor ... 

A. (4) 

B. (3) 

C. (2) 

D. (1) 

8. “... dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” Bacaan dari terjemah ayat 

tersebut yang benar adalah .... 

A.   

B.  

C.  

D.  

9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

(1) Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan shalat dan berqurban. 

(2) Allah menjelaskan hukuman terhadap pasukan bergajah yang menyerang Ka‟bah. 

(3) Allah memerintahkan kita berlindung kepada-Nya dari segala macam kejahatan. 

(4) Allah melarang kita bertoleransi dalam hal keyakinan dengan orang kafir. 

Pokok kandungan Surah al-Kafirun terdapat pada pernyataan nomor ... 

A. (4) 

B. (3) 

C. (2) 

D. (1) 
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10. Perhatikan kutipan ayat berikut! 

 

Pokok kandungan ayat tersebut adalah ....  

A. toleransi beragama dengan tidak saling memaksakan keyakinannya 

B. orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertaqwa 

C. berbuat riya termasuk golongan para pendusta agama 

D. perintah Allah SWT untuk tolong-menolong dalam kebaikan  

11. Perhatikan beberapa arti Asma‟ul Husna berikut! 

(1) Maha Adil 

(2) Maha Agung 

(3) Maha Mendengar 

(4) Maha Kekal 

Yang merupakan arti dari                   terdapat pada nomor ....  

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

12. Perhatikan ilustrasi berikut! 

Rizal adalah seorang pelajar yang mandiri. Dia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. 

Dalam kehidupan sehari-hari, Rizal tidak pernah bergantung kepada orang lain. Semua dia 

selesaikan sendiri semampunya, dan hanya meminta pertolongan orang lain jika Rizal merasa 

butuh bantuan saja. 

Sikap Rizal adalah mencerminkan pengamalan nilai Asma‟ul Husna .... 

A. al-Qayyum 

B. al-„Adl 

C. al-Mumit 

D. al-Wahhab 

13. Perhatikan tugas-tugas malaikat berikut ini! 

(1) Mencabut nyawa 

(2) Menanyai dalam kubur 

(3) Mencatat amal kejelekan 

(4) Mencatat amal kebaikan 

Yang merupakan tugas Malaikat Raqib adalah nomor .... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 
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14. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 

(1) Laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. 

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

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

(4) Laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan diberi kebebasan, wahyu tersebut disampaikan atau tidak. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan pengertian Rasul Allah terdapat pada nomor …  

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

15. Perhatikan nama-nama nabi dan rasul berikut ini! 

(1) Nabi Muhammad SAW 

(2) Nabi Adam AS 

(3) Nabi Nuh AS 

(4) Nabi Musa AS 

(5) Nabi Ayyub AS 

Yang termasuk Rasul Ulul „Azmi adalah nabi nomor .... 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (3), dan (4) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (3), (4), dan (5) 

16. Perhatikan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani berikut! 

(1) Kitab Zabur 

(2) Kitab Taurat 

(3) Kitab Injil 

(4) Kitab al-Qur‟an 

Rasul Allah yang menerima kitab suci nomor 2 dan 4 adalah .... 

A. Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW 

B. Nabi Daud AS dan Nabi Muhammad SAW 

C. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa AS  

D. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa AS  

17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

(1) Dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 

(2) Melatih kedisiplinan, kesabaran dan memiliki jiwa social. 

(3) Hidup manusia menjadi tertata karena memiliki pedoman. 

(4) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Pernyataan yang merupakan hikmah beriman kepada kitab suci terdapat pada nomor .... 

A. (1) dan (2)  

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

D. (3) dan (4) 

18. Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya, kecuali Allah SWT. Pada hari itu, 

semua makhluk akan mati, kemudian Allah SWT membangkitkannya kembali dan dikumpulkan di 

Padang Mahsyar. Semua manusia ditimbang dan dihitung segala perbuatannya di dunia, kemudian 

mereka akan mendapatkan balasan sesuai amal dan ibadahnya.  

Adapun hari perhitungan amal manusia semasa hidup di dunia disebut dengan .... 

A. Yaumul Hisab 

B. Yaumul Jaza‟ 

C. Yaumul Mahsyar 

D. Yaumul Ba‟ts 

19. Lysa adalah anak yang rajin. Setiap hari ia membersihkan rumah dan mencuci baju sendiri. Ia 

selalu menyiapkan pelajaran sekolah pada malam hari. Cita-citanya ingin menjadi hamba Allah 

yang shalihah. Ia sangat rajin beribadah. Shalat lima waktu tidak pernah ia tinggalkan. Dalam 

berbuat sesuatu, ia pun sangat berhati-hati karena ia tidak ingin dibenci oleh Allah SWT. 

Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir adalah ....  

A. rajin membersihkan rumah dan mencuci baju 

B. rajin beribadah kepada Allah 

C. rajin menyiapkan pelajaran sekolah 

D. ia tidak ingin dibenci oleh Allah 

20. Perhatikan dan cermati beberapa pernyataan berikut! 

(1) Dinda tetap bahagia dan bersyukur kepada Allah ketika adiknya terlahir laki-laki. 

(2) Kurniawan belajar setiap hari agar bisa lulus ujian kelas 6. 

(3) Seorang Imam masjid dikabarkan meninggal dunia dalam keadaan bersujud. 

(4) Pak Rama giat bekerja untuk menafkahi keluarganya. 

Pernyataan tersebut yang berkaitan dengan Takdir Mu‟allaq terdapat pada nomor .... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

21. Cermati beberapa definisi berikut ini!  

(1) Sikap menghargai orang lain sebagaimana menghargai diri sendiri 

(2) Merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak sombong. 

(3) Berbicara dan bersikap yang sesuai dengan kenyataan. 

(4) Membeli sesuatu dan memakainya sesuai dengan kebutuhan. 

Yang termasuk definisi rendah hati terdapat pada nomor ... 

A.  (1) 

B.  (2) 

C.  (3) 

D.  (4) 
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22. Perhatikan beberapa perilaku berikut ini! 

(1) Alfian menyisakan uang sakunya Rp. 1.000,- setiap hari untuk ditabung. 

(2) Luky mempersilahkan Dani menyampaikan pendapatnya pada saat diskusi kelompok. 

(3) Fitri berangkat sekolah sendiri walaupun ada pembantu yang siap mengantarnya. 

(4) Firman menyapa dan berbicara kepada gurunya dengan sopan dan lemah lembut. 

Perilaku yang sesuai dengan sikap santun terdapat pada nomor .... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

23. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

(1) Mematuhi nasehat dan perintahnya dengan baik.  

(2) Memberinya uang agar bahagia. 

(3) Tidak membantah dan tidak mengeluh. 

(4) Mendo‟akannya setiap hari. 

Ciri-ciri anak yang patuh kepada orang tua terdapat pada nomor ... 

A. (1) dan (3) 

B. (2) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

24. Baca dan cermati beberapa pernyataan berikut ini! 

(1) Tidak akan mendapatkan nilai yang baik. 

(2) Banyak orang yang tidak percaya. 

(3) Dimarahi oleh guru di sekolah. 

(4) Allah SWT akan menyiksanya di neraka. 

Akibat dari berperilaku tidak jujur terdapat pada nomor ... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (4) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

25. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini! 

(1) Hidup menjadi tenang karena kebutuhan tercukupi. 

(2) Tidak mudah putus asa, walaupun berkali-kali gagal. 

(3) Dipercaya dan dihormati oleh orang lain. 

(4) Memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan semakin luas. 

Dari beberapa pernyataan tersebut, yang termasuk hikmah gemar membaca terdapat pada nomor ... 

A. (1)  

B. (2) 
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C. (3) 

D. (4)  

26. Perhatikan beberapa sikap anak berikut ini! 

(1) Setiap istirahat sekolah, Brenda membaca buku di perpustakaan. 

(2) Fitri tetap masuk sekolah walaupun pagi itu hujan deras.  

(3) Andika belajar setiap hari tanpa putus asa.  

(4) Setiap hari Roihan menyisakan uang sakunya untuk ditabung.  

Ciri-ciri anak yang memiliki sikap pantang menyerah terdapat pada nomor ... 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (2) dan (4)  

D. (3) dan (4) 

27. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 

(1) Mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros 

(2) Tidak sombong dan disayangi banyak orang 

(3) Tidak pernah mengeluh dalam beribadah dan beramal shalih 

(4) Dihargai dan dapat hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama 

Hikmah berperilaku hidup sederhana terdapat pada pernyataan nomor .... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (4) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

28. Perhatikan beberapa ciri perilaku berikut ini! 

(1) Melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan dan pujian 

(2) Beramal dengan sungguh-sungguh agar mendapat nilai yang baik  

(3) Semuanya dilakukan semata-mata karena perintah Allah SWT 

(4) Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain 

Perilaku yang menunjukkan ciri-ciri orang yang ikhlas terdapat pada nomor .... 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (4) 

D. (2), (3), dan (4) 

29. Cermati beberapa perbuatan berikut ini! 

(1) Rizky membantu ayahnya mencuci mobil tanpa pamrih. 

(2) Sonia mendengarkan curahan hati temannya dengan hingga selesai. 

(3) Amel mengucapkan “terima kasih” kepada Imel yang telah membantunya. 

(4) Ahmad mempersilahkan Charles pergi ke Gereja untuk beribadah. 

Dari beberapa perbuatan tersebut, yang menunjukkan perilaku toleran terdapat pada nomor ...  

A. (4) 

B. (3) 
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C. (2) 

D. (1) 

30. Perhatikan beberapa contoh perbuatan berikut ini! 

(1) Andien membantu kakek buta menyeberang jalan. 

(2) Doni menyuruh Awan membersihkan kelas padahal ia sendiri malas melakukannya. 

(3) Andika membiarkan adik kelasnya terjatuh dari sepeda. 

(4) Lorenza merasa kasihan dan iba melihat nenek tua sedang berjualan koran di jalan raya. 

Perbuatan yang bertentangan dengan perilaku simpatik terdapat pada nomor ... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3)  

D. (3) dan (4) 

31. Sebelum melaksanakan shalat, Rifqi berwudlu terlebih dahulu. Ia mulai dengan membaca 

basmalah sambil membasuh telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, membasuh muka, 

membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, mengusap daun telinga, 

membasuh kaki sampai mata kaki dan berdo‟a. Adapun yang termasuk rukun wudlu adalah ... . 

A. membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan 

B. berkumur-kumur dan membasuh muka 

C. membasuh kedua tangan sampai siku-siku dan mengusap sebagian kepala 

D. membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan berdo‟a 

32. Ada bermacam-macam air di dunia ini, di antaranya adalah: air hujan, air sungai, air kelapa, air 

laut, air teh, air kopi, air sumur, dan air selokan. Dari beberapa macam air tersebut, yang bisa 

digunakan untuk berwudlu adalah ... . 

A. air hujan, air kelapa, dan air laut 

B. air hujan, air sungai, dan air sumur 

C. air sungai, air laut, dan air selokan 

D. air hujan, air sumur, dan air teh 

33. Shalat adalah ibadah kepada Allah SWT berupa gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram 

dan diakhiri dengan salam. Shalat harus memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut ini yang termasuk rukun 

shalat adalah ... .  

A. niat, takbiratul ihram dan membaca surat dalam al-Qur‟an      

B. takbiratul ihram, membaca do‟a iftitah dan Surat al-Fatihah 

C.  takbiratul ihram, sujud, dan duduk tasyahud awal 

D. takbiratul ihram, ruku‟, dan sujud      

34. Perhatikan dan cermati beberapa pernyataan dalam tabel berikut! 

Ibadah Hikmah Ibadah 

1 Melatih berperilaku sosial dan diselamatkan dari segala keburukan 

2 Melapangkan rejeki dan menenangkan hati dan jiwa 

3 Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kurang berkecukupan 

4 Mencegah dari perbuatan keji dan munkar 

5 Meningkatkan ketaqwaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT 
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Pada tabel tersebut, yang merupakan hikmah shalat terdapat pada ibadah nomor .... 

A. 4 dan 5 

B. 3 dan 4 

C. 2 dan 3 

D. 1 dan 2 

35. Secara bahasa, ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut istilah, ibadah 

adalah merendahkan diri kepada Allah SWT dan ketaatan yang dilaksanakan sesuai perintah-Nya 

dengan kecintaan yang sangat tinggi. Adapun pengertian ibadah puasa yang benar adalah ....  

A. ibadah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam 

B. memberikan sebagian harta dan tenaga untuk berjuang di jalan Allah SWT 

C. melaksanakan ibadah pergi ke Baitullah bagi yang mampu 

D. menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam 

36. Puasa merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam. Dengan berpuasa, 

seseorang akan mendapatkan banyak manfaat dan pasti memperoleh predikat taqwa. Agar 

puasanya diterima oleh Allah SWT, maka seseorang harus memenuhi beberapa ketentuan dalam 

syariat Islam. Adapun yang merupakan rukun puasa adalah .... 

A. beragama Islam dan baligh  

B. makan sahur sebelum terbit fajar 

C. berniat pada malam hari  

D. menjaga lisan dari perbuatan tidak terpuji 

37. Perhatikan beberapa pernyataan pada tabel berikut ini! 

Nomor Uraian 

1 Shalat yang dilakukan sesudah Shalat Isya‟ hanya pada Bulan Ramadlan 

2 Shalat yang dilakukan pada malam hari sepanjang tahun 

3 Shalat yang dilakukan sesudah Shalat Isya‟  

4 Shalat yang dilakukan pada waktu dluha  
 

Pernyataan yang menunjukkan waktu Shalat Tarawih yang benar terdapat pada nomor .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4  

38. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini! 

(1) Berwudlu terlebih dahulu 

(2) Berniat di malam hari 

(3) Harus sudah masuk waktunya 

(4) Membaca al-Qur‟an dengan tartil 

Tata cara dalam bertadarus al-Qur‟an yang paling tepat terdapat pada nomor .... 

A. (1) dan (3) 

B. (1) dan (4) 

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

39. Perhatikan dan cermati beberapa pernyataan berikut ini! 

(1) Penerima zakat boleh siapa saja, sedangkan shadaqah ada ketentuan. 

(2) Zakat hukumnya wajib, sedangkan shadaqah hukumnya sunnah. 

(3) Jumlah zakat sesuai nishabnya, sedangkan shadaqah 2,5%. 

(4) Waktu pembayaran zakat ditentukan, sedangkan shadaqah bisa kapan saja. 

Perbedaan antara zakat dan shadaqah yang paling tepat terdapat pada nomor ... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3)  

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

40. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. Di Indonesia saat ini masih banyak 

penduduknya yang hidup miskin. Berbagai cara dan upaya pemerintah lakukan untuk mengatasi 

hal tersebut. Salah satunya dengan menggalakkan kewajiban zakat bagi umat Islam. Diharapkan 

dari solusi tersebut, kemiskinan di Indonesia semakin menurun. 

Narasi tersebut menunjukkan salah satu dari ... zakat. 

A. hukum 

B. manfaat 

C. waktu 

D. syarat 

41. Nabi Muhammad adalah keturunan dari Bani Hasyim yang terlahir di Mekkah pada tanggal 12 

Rabi‟ul Awwal tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Adapun Kakek 

beliau adalah .... 

A. Abu Thalib 

B. Abu Jahal 

C. Abdul Mutthalib 

D. Abdul Manaf 

42. Perhatikan beberapa peristiwa berikut ini! 

(1) Dapat membelah bulan menjadi dua. 

(2) Orang yang sudah meninggal dapat dihidupkan kembali. 

(3) Onta yang besar dan sehat keluar dari batu yang besar. 

(4) Laut Merah menjadi terbelah ketika terpukul oleh tongkatnya. 

Peristiwa yang menunjukkan mukjizat dari Nabi Musa AS yaitu nomor ... 

A. (4) 

B. (3) 

C. (2) 

D. (1) 
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43. Perjuangan para nabi dan rasul Allah sangat luar biasa. Mereka memiliki keteguhan dan ketabahan 

yang tinggi dalam menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan. Semakin berat ujian 

yang mereka terima, semakin rajin pula mereka dalam beribadah.  

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Nabi Ayyub AS adalah .... 

A. dihina, difitnah, bahkan hampir dibunuh oleh orang-orang kafir 

B. melawan Raja Mesir yang sangat kejam dan sombong 

C. terkena penyakit kulit yang parah selama 7 tahun   

D. diserahi saudaranya menjaga Kaum Bani Israil yang kembali menyembah berhala 

44. Sunan Drajat merupakan salah seorang dari Wali Songo yang ikut menyebarkan Islam di 

Indonesia. Dia adalah putra dari Sunan Ampel. Adapun wilayah penyebaran agama Islam yang 

dilakukan oleh Sunan Drajat adalah di .... 

A. Surabaya 

B. Lamongan 

C. Gresik 

D. Tuban 

45. Perhatikan tabel nama-nama negara berikut ini! 

Nomor Nama-Nama Negara 

1 Palestina  

2 Saudi Arabia (Mekkah) 

3 Lebanon (Ba‟labak) 

4 Irak 
 

Berdasarkan tabel di atas, negara tempat dakwahnya Nabi Daud AS adalah nomor .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

46. Akhlaq mulia para nabi Allah wajib kita teladani. Mereka selalu berperilaku jujur, amanah, rendah 

hati, sabar menghadapi umatnya yang durhaka, taat kepada Allah, kuat beribadah dan berpuasa. 

Dari beberapa akhlaq terpuji tersebut, yang merupakan perilaku menonjol yang patut diteladani 

dari Nabi Muhammad SAW adalah .... 

A. kuat dalam beribadah terutama saat malam dan berpuasa separuh tahun 

B. walaupun kaya raya, beliau tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada Allah 

C. sejak kecil selalu berperilaku jujur dan amanah sehingga mendapat gelar al-Amin 

D. sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kebaikan 

47. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini! 

(1) Hendaklah seorang muslim mengerjakan shalat dan berqurban. 

(2) Seorang muslim yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji. 

(3) Allah melarang hamba-Nya berbuat syirik. 

(4) Hendaklah seorang muslim ber-amar ma‟ruf nahi munkar. 
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Pernyataan yang menunjukkan pesan Luqman kepada anaknya yang benar adalah nomor ... 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

48. Nabi Isa AS adalah putra Maryam. Nabi Isa AS diutus oleh Allah SWT sebagai nabi dan rasul. Dia 

mengajak umatnya dengan gigih untuk menyembah Allah SWT, walaupun tidak banyak dari 

mereka yang setia menjadi pengikutnya. Adapun kaum atau pengikut Nabi Nabi Isa AS adalah .... 

A. Hawariyyun 

B. „Aad 

C. Tsamud 

D. Bani Israil 

49. Perhatikan dan cermati tabel berikut ini! 

No. Nama-Nama Sahabat  Abjad Gelar/Julukan 

1 Abu Bakar A Babul „Ilmi 

2 Umar bin Khattab B Ash-Shiddiq 

3 Utsman bin „Affan C Al-Faruq 

4 Ali bin Abi Thalib D Dzunnuroin 
 

Berdasarkan tabel tersebut, pasangan nama sahabat Rasulullah dan gelarnya yang tepat adalah .... 

A. 1 - A                                                                          

B. 2 - C  

C. 3 - B 

D. 4 - D 

50. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 (tujuh) pemuda yang beriman kepada Allah SWT dan seekor anjing, 

yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama 309 tahun Hijriyah atau 300 tahun Masehi. 

Mereka bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman seorang Raja. Kisah ini 

bersumber dari al-Qur‟an di dalam Surat al-Kahfi. Adapun raja yang kejam saat itu bernama .... 

A. Dikyanus 

B. Martinus 

C. Daminus  

D. Kastunus 

 

 


