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TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

LEMBAR SOAL 

Mata Uji   : Pendidikan Agama Islam 

Kode Soal  : P – 1 

Jenjang   : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Hari/Tanggal  : Sabtu/ 2 April 2016 

Waktu   : 120 menit 

PETUNJUK UMUM 

1. Isikan identitas Anda pada Lembar Jawaban Uji Coba Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(LJUSBN) Pendidikan Agama yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B. 

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. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau 

tidak lengkap. 

7. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

8. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.  

9. Apabila ada jawaban yang dianggap salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai 

bersih, kemudian hitamkanlah kotak pada huruf jawaban lain yang Anda anggap benar.  

Contoh :  a. sebelum menjawab a  b  c    d 

        b. sesudah menjawab a  b  c  d 

        c. sesudah diperbaiki a  b  c  d 

 

10. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran. 

 

***** 
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SOAL 

 

 

 

1.  
َثَۡورُۡٱلۡ  َۡوثُلََٰ نَىَٰ ث  نََحٖةۡمه ۡأَج  ۡأُْوَليَٰٓ ئََكَةُۡرسًُلا

َٰٓ َملََٰ َضَۡجاَعَلۡٱل  َر  َتَۡوٱۡل  َوَٰ َۡفَاَطَرۡٱلسهَمَٰ دُّۡلَِله َۡحم  َعَۚ بََٰ

….. 
 Pada ayat di atas menunjukkan bahwa : … 

A. Malaikat diciptakan Allah SWT dari cahaya. 

B. Malaikat selalu taat pada perintah Allah SWT 

C. Malaikat diciptakan Allah SWT memiliki sayap 

D. Malaikat jibril bertugas menyampaikan wahyu 

 

2. Perhatikan tabel berikut…. 

No Malaikat Tugas 

1. 

2. 

3. 

4. 

Jibril 

Mikail 

Isrofil 

Izroil 

a. membagi rizki 

b. meniup trompet 

c. mencabut nyawa 

d. menyampaikan wahyu 

 

Pasangan yang tepat nama malaikat dan tugasnya …. 

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

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

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

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

 

3. Perhatikan pernyataan dibawah ini ! 

 1. Membaca Al Qur’an dalam segala kesempatan di kala suka maupun duka 

 2. Berusaha mengkoleksi lukisan dan tulisan-tulisan Al Qur’an sebanyak-banyaknya 

 3. Senantiasa berusaha untuk memahami arti dan isi kandungannya 

       4. Berusaha mengamalkan isi kandungan AlQur’an 

      Sikap yang bukan menunjukkan perilaku mencintai Al Qur’an terdapat pada nomor…. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

4. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini ! 

1) Aturan-aturan yang terkandung didalamnya pada umumnya hanya sesuai dengan masa dan 

tempat kitab-kitab itu diturunkan. 

2) Meyakini bahwa teks asli dari kitab yang telah lalu telah hilang sama sekali dan bahasanya telah 

mati sejak beberapa abad yang silam. 

3) Rasa kesadaran diri sendiri bahwa kita sebagai umat Islam harus tahu dan  mengerti untuk apa 

kitab kitab itu dirunkan ke bumi ini.  

4) Umat Islam tidak wajib percaya akan adanya kitab Allah selain al Qur’an, karena isinya 

bertentangan dengan al-Qur’an. 

 

Dari beberapa pernyataan di atas yang bukan merupakan contoh perilaku beriman kepada kitab – 

kitab Allah adalah … 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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5. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 

1. Bersholawat kepada Nabi dan Rosul  

2. Selalu mengikuti perkembangan trend masa kini  

3. Rajin membaca al-Qur’an dan melaksanakan sunah-sunah Rasul 

4. Berperilaku jujur terhadap orang tua dan guru  

5. Mengidolakan tokoh serta artis terkenal yang dikagumi banyak orang 

 

Dari pernyataan diatas yang merupakan prilaku beriman kepada rasul adalah … 

A. 1, 2, 3 

B. 2, 3, 4 

C. 2, 4, 5 

D. 1, 3, 4 

 

6. Siti Khadijah tidak pernah merasa ragu untuk melepaskan barang dagangannya kepada Nabi untuk 

diperdagangkan di wilayah yang jauh dari Makkah. Hal itu disebabkan oleh karena Nabi selalu 

mampu menjaga kepercayaan yang diberikan Siti Khadijah kepada beliau. 

 

Sifat wajib bagi Rasul yang terkandung dalam ilustrasi di atas adalah … 

A. Siddiq 

B. Amanah 

C. Tabligh 

D. Fathanah 

 

7. Setiap amal perbuatan manusia akan dihitung berdasarkan jumlah amal yang diperolehnya. 

Manusia yang banyak beramal saleh akan mendapat balasan berupa kebahagiaan di surga. Adapun 

bagi orang yang timbangan amalnya kurang akan mendapatkan balasan di neraka.  

 

Peristiwa penimbangan amal disebut ... 

A. Yaumul Makhsyar  

B.  Yaumul Hisab  

C.  Yaumul Ba’as 

D. Yaumul Barzakh  

 

8. Perhatikan kejadian alam berikut ini! 

1) Banyak petani gagal panen karena kemarau panjang karena peredaran bumi sudah tidak teratur 

yang sudah  mendekati keruntuhannya 

2) Banyak  binatang aneh yang bisa berbicara  kepada manusia 

3) Banyak gunung meletus dan membawa korban yang tidak sedikit  

4) Banyak kebakaran hutan yang menghanguskan perkebunan pemerintah dan milik rakyat 

Yang termasuk tanda-tanda kiamat kubra adalah … 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3   

C. 3 dan 4 
D. 2 dan 4            

9. Andi adalah anak yang malas sejak ia mengenal game online. Tetapi ia sadar, semenjak mengenal 

game online, dia menjadi lupa waktu dan peringkatnya menurun. Karena  Andi sudah kelas 9, dia 

sadar bahwa sebentar lagi akan mengikuti ujian Nasional. Andi termotivasi untuk berubah dan 

harus mulai belajar dengan giat. Andi semakin rajin sholat, berdoa dan belajar dengan giat, ia sadar 

bahwa kalau ada usaha Allah SWT, akan merubah nasibnya.  

Dari illustrasi diatas, sikap yang ditunjukkan Andi adalah wujud iman kepada ... 

A. Sunnatullah 

B. Qadha’ 

C. Qadar 

D. Nasib 
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10. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja kerasnya 

2) Menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang diperbuat 

3) Berprasangka baik kepada Allah atas musibah yang menimpanya 

4) Yakin bahwa musibah yang menimpanya sudah tertulis di lauhul mahfudz 

5) Hidup menjadi tenang, karena segala yang terjadi sudah diatur oleh Allah 

6) meyakini bahwa nasip yang didapatkannya merupakan azab Allah 

 Pernyataan yang menunjukkan hikmah beriman kepada qadha dan qadar terdapat pada nomor.. 

A. 1, 2, 3 

B. 2, 3, 4 

C. 3, 5, 6 

D. 3, 4, 5 

 

11. Islam mengajarkan umatnya bersikap terhadap perbedaan keyakinan. Sikap yang harus ditunjukkan 

terhadap perbedaan agama dan keyakinan adalah . . . . 

A. memaksa orang lain mengikuti agama kita  

B. mengejek dan menjelek-jelekkan keyakinan orang lain  

C. mengganggu orang lain dalam menjalankan ajaran agamanya  

D. menghormati dan menghargai perbedaan yang ada  

 

12.  Ketika membangun masyarakat Madinah, Rasulullah Saw. menghadapi masyarakat yang beraneka 

ragam agama dan suku. Untuk membangun masyarakat agar dapat hidup berdampingan maka 

disusunlah undang-undang yang disebut Piagam Madinah. Nilai-nilai Akhlak terpuji yang beliau 

lakukan agar tercipta kerukunan ummat adalah ... . 

A. Nonmuslim wajib mengormati umat Islam   

B. Toleransi dalam kehidupan beragama 

C. Diberikan kebebasan berbuat apa saja   

D. Kaum Yahudi harus masuk Islam 

 

13. Bila kita amati ayat dari QS Lukman ayat  : 14  di bawah ini merupakan potongan ayat yang perlu 

dilengkapi keberadaannya,  

   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ………..ۡۡ

 

Kelengkapan  potongan ayat diatas adalah ... . 

A. أَِن ٱشُكر ِلي 

B.  ِلُهُۥ فِي َعاَمين  َوفَِصَٰ

C.  َِلدَيك  َوِلَوَٰ

D. إِلَيَّ ٱلَمِصير 
 

14. Perhatikan beberapa perilaku berikut ! 

(1) Mengerjakan tugas sekolah dengan baik 

(2) Memberi bingkisan yang menarik 

(3)  Mendengarkan penjelasan Bapak/Ibu Guru 

(4) Masuk sekolah tepat waktu 

(5) .Bersikap tawadhu kepada Bapak/Ibu guru 

 

Dari beberapa perilaku diatas, yang merupakan perilaku taat kepada Bapak/ibu Guru adalah.... 

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (1), (2), (4), (5) 

C. (2), (3), (4), (5) 

D. (1), (3), (4), (5) 

 



5 | UJI COBA U S B N  P A I / P 1 /  S M P  T . P .  2 0 1 5 / 2 0 1 6  

 

 

15. 

 

 

  Pada potongan QS Al –mujadalah 11  diatas  mengandung bacaan mad …. .   

A.Jaiz munfashil 

B.wajib mutashil 

C.Thobi’i 

D.Far’i 

 

16.  
    

 Islam mewajibakan ummatnya untuk menuntut ilmu meskipun sampai tempat yang jauh. 

Rasulullah mencontohkan sampai Negeri Cina, padahal pada waktu itu Rasulullah belum pernah 

sama sekali ke Negeri Cina.  
Berdasarkan hadits di atas perilaku yang diamanatkan oleh Rasulullah saw atas adalah …  

A. Belajar yang baik dan negara tempat sekolah yang terbaik di dunia adalah ke Negara Cina 

B. Seorang pelajar muslim harus mengerti bahwa Negeri Cina itu tempat menuntut ilmu yang 

terbaik 

C. Cina merupakan Negara pertama yang harus dikunjungi dalam mencari ilmu  

D. Islam mendorong kita untuk selalu belajar kemanapun sampai temapat/waktu yang tidak 

terbatas 

 

17. Perhatikan Q.S. An-Nisa’ ayat 146 berikut ! 

ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ  ۡۡ ۡۡ

ۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡ

 

Hukum bacaan tajwid yang tepat pada bagian ayat yang bergaris bawah di atas adalah .... 

A. Idzgham bi ghunnah                        

B. B. Ikhfak                    

C. C. Idhar                       

D. D. Iqlab 

18. Rumah dan seluruh harta benda Pak Ahmad hancur dalam musibah tanah longsor di Sukabumi 

beberapa hari yang lalu. Namun beliau mengihlaskannya. Beliau yakin itu semua atas kehendak 

Allah SWT.dan dibalik musibah itu pasti ada Hikmahnya dan yang penting dirinya dan 

keluarganya selamat. 

 Sikap yang Pak Ahmad menunjukkan sfat ........ 

A. Disiplin      

B. Pasrah  

C. Tawadhu’      

D. Sabar 

 

19.   

 

 

 

Ayat yang bergaris bawah yang merupakan bacaan Alif Lam Syamsiyah adalah….. 

A. 1,2                              

B. 1,3 

C. 3,4                              

D. 2,4 
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20. Perhatikan arti Q.S. Al – Isra/17 : 27 di bawah ini : 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 

berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada 

keduanya perkataan yang baik.” 

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah Swt. mewajibkan kita untuk …. 

A. berbuat baik kepada orang tua jika mereka sudah tua 

B. menghargai orang tua jika mereka muslim 

C. biasa-biasa saja kepada orang tua 

D. berbuat baik kepada orang tua 

 

21.  

 

 

Hadits Nabi SAW diatas adalah larangan untuk…. 

         A. Mengkonsumsi Miras/Narkoba   

         B. Mengundi Nasib 

         C. Berjudi       

         D. Bertengkar 

 

22. Menjelang ujian nasional, Fulan belajar dengan giat. Dia mengikuti bimbingan belajar yang ada 

disekolahnya maupun yang diluar sekolah. Selain belajar dengan giat, Fulan tidak lupa untuk 

beribadah dengan rajin kepada Allah. Puasa senin dan kamis tidak pernah dia tinggalkan, shalat 

berjamaah telah menjadi kegiatan rutin setiap harinya. Shalat malam tidak penah sekalipun dia 

tinggalkan. Harapan dari yang semua Fulan kerjakan itu adalah agar dia lulus ujian nasional. 

Akan tetapi dia sudah pasrahkan apapun hasil dari ujian nasional nanti kepada Allah, yang 

penting dirinya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. 

 Dari cerita diatas manakah yang termasuk perbuatan yang merupakan ciri dari sikap tawakal yang 

ditunjukkan oleh Fulan... 

 A. Fulan belajar dengan giat 

 B. Fulan mengikuti bimbingan belajar 

 C. Fulan selalu shalat malam dan puasa senin-kamis 

 D. Fulan memasrahkan hasil ujian nasional kepada Allah Swt 

 

 

23.           Perhatikan kondisi di bawah ini ! 

No Hadas 

1 wanita keluar darah haidh  

2 wanita keluar darah nifas 

3 wanita keluar darah 

istihadhoh 

4 ibu melahirkan 

5 lelaki keluar air mani 

 

 

 Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib ditunjukkan oleh nomor  

 A.  1, 3, 4 dan 5 

 B.  1, 2, 4 dan 5 

 C.  1, 2, 3 dan 4 

 D.  1, 2, 3, 4, dan 5 
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24. Bacalah ilustrasi berikut ! 

       Ketika bangun dari tidurnya dan hendak melaksanakan sholat subuh, Rasyid   

       menyadari bahwa saat tidur dia mimpi basah. Ia ingin bersuci tapi tidak ada air di di  

       rumahnya.  

 

       Berdasarkan ilustrasi tersebut , sholatnya Rasyid tidak sah bila ia belum bersuci  

       terlebih dahulu dengan  cara  ... 

A. tayamum 

B. berwudlu 

C. mandi 

D.   istinja’ 

 

25. Perhatikan ilustrasi berikut berkaitan dengan sholat berjamaah! 

Ketika sholat duhur bapak Edy menunaikannya secara berjamaah di Masjid Al-Akbar 

Surabaya.Beliau melihat berbagai macam latar belakang makmum yang ada disana. Namun satu 

hal yang terjadi adalah terjalin keakraban dan saling berjabatan tangan satu sama lainnya setelah 

sholat berjamaah selesai.  

  

Berdasarkan ilustrasi diatas nilai yang terkandung adalah…  

A. mengajarkan hidup disiplin. 

B. menjalin silaturrahim antar sesama. 

C. menahan diri dari kemauan sendiri. 

D. menjalin persatuan dan kebersamaan. 

        

26.Perhatikan pernyataan berikut ! 

(1) Mengetahui syarat dan rukun shalat 

(2) Mengetahui jumlah shaf dalam shalat berjamaah 

(3) Mempunyai pengetahuan yang paling luas dalam komunitasnya 

(4) Paling fasih membaca al-Qur’an 

(5) Mengetahui arah kiblat 

(6) Mampu membaca surat al-Fatihah dengan benar 

 

Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam ketentuan  syarat-syarat menjadi imam shalat adalah 

…. 

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

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

C. (1), (4) dan (5) 

D. (1), (5) dan (6) 

  

27.Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Ahmad yakin şalat tharawih berjamaah itu lebih baik dari shalat sendirian 

(2) Dani senang dengan shalat sunat Istisqa’ berjamaah karena banyak teman 

(3) Manaf meyakini bahwa shalat kusuf tidak perlu berjamaah karena terlihat orang lain 
(4) Rudi meyakini bahwa shalat berjamaah  yang benar dapat mencegah perbuatan tercela 

(5) Karena besarnya pahala, Robet akan shalat dhuha berjamaah setiap waktu di mana saja 

(6) Nanang mengerti bahwa shalat sunnat Idul Fitri dapat menahan dari kemauan sendiri (egois) 

 

Dari pernyataan di atas, hikmah shalat sunah berjamaa’ah ditunjukkan oleh.... 

A. Ahmad, Rudi dan Nanang 

B. Nanang, Dani dan Manaf 

C. Dani Manaf dan Robet 

D. Manaf, Rudi dan Robet 
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28. Macam-macam shalat Sunnah antara lain: 

1. Shalat tahajud   4. Shalat tasbih 

2. Shalat sunnah rawatib  5. Shalat idain 

3. Shalat istisqo’   6. Shalat istikhoroh 

Dari beberapa nama-nama shalat Sunnah di atas yang dilakukan secara munfarid adalah … . 

A. 1,3 dan 4   

B. b. 2,4 dan 5   

C. c. 1,2 dan 6   

D. d. 4,5 dan 6  

 

29.Perhatikan shalat-shalat fardlu berikut ini! 

(1) Shalat Dhuhur 

(2) Shalat Asar 

(3) Shalat Maghrib 

(4) Shalat Isya 

(5) Shalat Shubuh 

 

Dari macam-macam shalat di atas, shalat yang dapat dilaksanakan secara qasar adalah …. 

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

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

C. (1),(2) dan (5) 

D. (2),(3) dan (5) 

 

30. Amirah setelah selesai melaksanakan salat Asar langsung melaksanakan salat Zuhur begitu juga 

setelah melaksanakan salat Isya langsung melaksanakan salat Magrib. Atau sebaliknya Amirah, 

setelah selesai melaksanakan salat Zuhur langsung melaksanakan salat Asar begitu juga setelah 

melaksanakan salat Magrib langsung melaksanakan salat Isya. 

Pernyataan tersebut merupakan tata cara salat.... 

A. Qasar 

B. Jamak takhir 

C. Jamak takdim 

D. Jamak 

 

31. Kalimat berikut ini berkaitan dengan ibadah sholat jum’at 

      1. Memuji kepada Allah SWT. 

      2. Membaca sholawat kepada nabi Muhammad saw. 

      3. Dilaksanakan pada waktu Dzuhur 

      4. Suci dari hadats dan najis 

      5. Membaca satu atau beberapa ayat Al Qur’an 

      6. Mendo’akan kaum muslim 

      Kalimat atau pernyataan tersebut diatas yang merupakan rukun khutbah adalah….. 

A. 1, 2, 3, 4      

B. 2, 3, 4, 5 
C. 1, 2, 5, 6      

D. 1, 2, 5, 6 

 

32.Pak Ali termasuk salah seorang yang tidak sempat menikmati pendidikan di bangku sekolah, namun  

beliau rajin melaksanakan shalat jum’at. Setiap khutbah beliau selalu mendengarkan dengan baik 

dan menerapkannya dalam  kehidupan  sehari-hari. Pak Ali merasa banyak hikmah yang diperoleh 

dari shalat jum’at tersebut. Berikut ini merupakan hikmah shalat jumat, kecuali….. 

A. Menjalin ukhuwah islamiyah diantara kaum muslim 

B. Terwujudnya saling pengertian dan kepedulian sesame muslim 

C. Tampaknya perbedaan antara yang kaya dan yang miskin 

D. Menambah wawasa ilmu pengetahuan agama 
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33. Perhatikan pernyataan  berikut ini: 

      1. Menyadari bahwa manusia tempat salah da lupa  

 2. Memperoleh kepuasan bathin berkaitan dengan anugerah  yang diterima dari Allah SWT. 

      3. Mengakui kesalahan yang silakukan dan segera minta maaf 

      4.Memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat  dari siksanya 

      5. Terhindar dari sifat sombong  dan angkuh 

      Pernyataan di atas yang merupakan hikmah dari sujud syukur terdapat pada nomor …. 

A. 1, 3, 5    

B. b. 2. 4, 5   

C. c. 1, 2, 3   

D. d.2, 3, 5   

                                                                        

34  Apabila kita  ragu terhadap jumlah roka’at  sholat yang  sudah dikerjakan.  Sebagai solusinya kita 

melaksanaka  lakukan sujud …. 

A. Syukur    

B. b. Sahwi   

C. c.Tilawah   

D. d.Taubat 

 

35.  Melaksanakan puasa  romadhon  hukumnya wajib bagi setiap umat islam.manfaat atau hikmah  

       Puasa adalah...... 

1. Melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan 

2. Mensucikan  diri/ jiwa dan harta benda 

3. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama terutama kepada fakir miskin 

4. Mengendalikan hawa nafsu 

5. Meningkatkan iman dan taqwa  serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada 

Allah SWT 

        Hikmah tersebut ditunjukkan nomor :       ......... 

A. 1, 2, 3   

B. b. 2, 4, 5   

C. c. 1, 3, 4   

D. d, 1  3, 5.  

 

36. Selain puasa wajib ada juga puasa  sunnah  yang memiliki faedah atau hikmah tersendiri sesuai 

Dengan macam puasa sunnah itu sendiri. Misalnya hikmah puasa Nisfu sa’ban  adalah....... 

A. Diampuni dosa-dosanya dua tahun (1 th yang lalu dan 1 th yang akan datang) 

B. Diakhiri tahun yang  lalu dan diawali tahun yang baru dengan amalan  kebaikan . 

C. Diampuni dosa-dosa kita satu tahun yang akan datang oleh Allah SWT. 

D. Dimudahkan oleh Allah dalam mencari rizki yang halal dan barokah 

 

  37. Perhatikan  tabel  berikut ini: 

No Macam Makanan  Hukum Makanan 

1. Bakso urat sapi A      Mubah/boleh 

2. Swike goreng B      Halal 

3. Belut goreng C      Haram 

4. Tempe/tahu goreng d      Makruh 

 

        Hukum dari macam makanan diatas yang tepat adalah....... 

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

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

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

D. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A 
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38 

   

 

Dari potongan ayat tersebut diatas adalah menjelaskan  .... 

A. segala yang baik itu halal dan segala yang buruk itu haram 

B. halal dan haramnya makanan tergantung orangnya masing-masing 

C. Semua jenis minuman memabukkan hukumnya haram 

D. Allah mengharamkan daging babi 

39. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang ketentuan penyembelihan hewan berikut ini! 

1) Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal 

2) Menggunakan alat penyembelihan yang tajam 

3) Penyembelih adalah orang Islam, baligh dan berakal 

4) Menyembelih dari arah belakang leher 

5) Hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat 

6) Menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya 

Dari pernyataan-pernyataan di atas yang menunjukkan tata cara menyembelih hewan menurut 

agama Islam yang benar adalah.... 

A. 1, 2, 3, dan 5  

B. 1, 3, 5, dan 6 

C. 2, 3, 4, dan 5 

     D. 2, 4, 5, dan 6 

40. Perhatikan pernyataan berikut  ini! 

1) Membaca basmalah, sholawat dan takbir tiga kali 

2) Mendapatkan Ridho dari Allah dan mendatangkan rizki yang halal 

3) Menghadapkan hewan ke arah kiblat  

4) Menajamkan alat penyembelihan 

Pernyataan di atas yang termasuk hikmah penyembelihan hewan dengan tepat adalah… 

A. 1  

B. 2 

C. 3 

D. 4 

41. Di majlis taklim  Pak Amir dalam ceramahnya selalu mengingatkan kepada jamaahnya jika  

mampu berkurban  untuk segera melaksanakannya, karena  kurban merupakan perintah Allah  

yang hukumnya sunnah muakkad. 

Dari ilustrasi tersebut dapat diambil  dampak positif ( hikmah) tentang kurban adalah... 

A. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim As. 

B. Untuk mendekatkan diri /taqarrub kepada Allah Swt. 

C. Mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. 

D. Mendidik kita untuk peduli kepada sesama. 

42.  Karena ingin melaksanakan perintah Nabi SAW. tentang aqiqah, Pak Rahman menjual satu-

satunya sepeda yang dimilikinya untuk membeli kambing. Padahal tanpa sepeda itu, ia tidak dapat 

lagi bekerja sebagai penjual bakso keliling yang selama ini menjadi  mata pencaharian 

keluarganya. 

Tindakan Pak Rahman  tersebut... 

A. Boleh saja dilakukan  

B. Sebaiknya tidak dilakukan 

C. Tidak boleh dilakukan     

D. Harus dilakukan 

 

 

 

43. Perhatikan tabel di bawah ini! 

Tabel 4 

Rukun Haji dan Artinya 



11 | UJI COBA U S B N  P A I / P 1 /  S M P  T . P .  2 0 1 5 / 2 0 1 6  

 

NO. Rukun Haji  Artinya  

1. Ihram  A. Berlari-lari dari bukit Safa ke Marwa  

2. Wukuf   B. Hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah  

3. Tawaf  C. Mencukur sekurang-kurangnya tiga helai rambut 

4. Sa’i  D. Berniat melaksanakan haji 

5. Tahallul  E. Mengelilingi ka’bah sebanyak tujuh kali 

Pasangan yang benar antara rukun haji dan artinya adalah …. 

A. 1D, 2B, 3E, 4A, 5C 

B. 1C, 2D, 3E, 4B, 5A 

C. 1E, 2A, 3B, 4C, 5D 

D. 1A, 2C, 3D, 4E, 5B 

 

44. Perhatikan pernyataan tentang ketentuan umrah berikut: 

1) Agar jamaah lebih nyaman dalam melaksanakan rangkaian ibadah umrah, disunahkan memakai 

minyak wangi dan memotong kuku. 

2) Rukun umrah meliputi ihram serta berniat, tawaf (mengelilingi ka’bah), sai di antara bukit Safa 

dan Marwah, bercukur atau bergunting dan tertib. 

3)  Salah satu hikmah melaksanakan ibadah umrah adalah menjalin ukhuwah dan bertukar 

informasi di antara umat Islam di seluruh dunia. 

 4) Denda yang harus dikeluarkan oleh jamaah umrah yang bersetubuh sesudah tahalul pertama 

adalah menyembelih seekor kambing atau puasa tiga hari. 

5)  Jika seorang jamaah umrah bersisir dan memakai minyak rambut, maka umrah yang dilakukan 

tidak  sah, dan yang bersangkutan harus membayar dendam (dam). 

Dari pernyataan di atas, ketentuan umrah yang benar ditunjukkan pada pernyataan nomor… 

A. 1, 2, 3   

B. 2, 3, 4 

C. 3, 4, 5 

D. 1, 4, 5 

45. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut: 

1. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang membawa risalah untuk seluruh umat 

manusia sampai akhir jaman. 

2. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan keteladanan akhlak yang mulia dalam berhubungan 

dengan umat lain agama. 

3. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada 

Allah SWT dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebaliknya ia mengingatkan kepada mereka yang 

berbuat kemusyrikan, kejahatan dan kemaksiatan agar menghentikannya. 

4. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa kedamaian, ketentraman, dan kemaslahatan bagi 

seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan nasab, pangkat, ras, suku, bangsa dan 

agama. 

Pernyataan berikut ini yang menunjukan misi dakwah Nabi Muhammad saw sebagai uswatun 

hasanah adalah ditunjukkan pada nomor.... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

46.  Perhatikan Tabel berikut ini! 

Tabel 5 

Peristiwa dan Lokasi 

Peristiwa Lokasi peristiwa 

1. Tempat nabi Muhammad saw menerima wahyu 

yang pertama 

a. Gua hiro’ 

2. tempat Rasulullah SAW pertama kali 

menyebarkan ajaran islam secara sembunyi –

sembunyi 

b. rumah Al-Arqam Bin Abil-

Arqam al-Akhzumi 
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3. tempat menempel undang undang pemboikotan c. Dinding ka’bah 

4. tempat umat Islam terkurung d. Syiib  

Pasangan yang tepat untuk peristiwa dan lokasi peristiwa tersebut adalah.... 

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

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

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

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

47. Pasca peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw dan para sahabat ke kota Madinah, Nabi Muhammad 

saw melaksanakan pembangunan.  Untuk membangun jiwa kemandirian para sahabat Anshar dan 

Muhajirin, Rasulullah saw mempersaudarakan sahabat Anshar dengan Muhajirin.  Sehingga 

persaudaraan tersebut juga merembet ke dalam tata kelola penghidupan seluruh masyarakat 

Madinah.  Para sahabat Anshar lebih banyak yang bekerja sebagai petani, sedangkan sahabat 

Muhajirin banyak yang bekerja sebagai pedagang.  Dengan demikian, alur perdagangan menjadi 

lebih pendek, sehingga perdagangan dengan luar Madinah menjadi semakin meningkat dan secara 

otomatis meningkatkan pula devisa Madinah. 

 Yang bukan termasuk nilai-nilai yang dapat dipetik dari narasi di atas adalah …  

 A.  Kerjasama 

 B.  Jujur 

 C.  Kerja keras 

 D.  Putus Asa 

 

48. Sejak Rasulullah bersama para sahabat dan keluarganya menetap di Madinah, Rasul  mulai sibuk 

membangun masyarakat agar dapat hidup dengan seimbang antara dunia akhirat .Karena itu, yang 

dibangun tidak hanya aspek keimanan tetapi juga semua aspek kehidupan seperti bidang ekonomi 

dan perdagangan.Yang bukan termasuk kegiatan wirausaha Nabi Muhammad Saw dalam 

membangun kota Madinah adalah : 

A. pendirian bank Islam 

B. perintah kepada umat Islam untuk malas bekerja 

C. pendirian perusahaan berdasar Islam 

D. pendirian pasar 

 

49. Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan muslim pada Masa Bani Abbasiyah. Beliau dikenal 

sebagai kartografer (pembuat peta) tertua. Tumbuhnya ilmu ini berawal dari kisah perjalanan.  

Pada saat itu beliau mampu menggambar daerah Timur Tengah, India, Ceylon, Malaya, Indonesia, 

Cina, Korea, Afrika dan Eropa.  

Dari narasi di atas, keahlian Al-Khawarizmi di bidang ilmu… 

A. Matematika 

B. Kimia 

C. Sejarah 

D. Geografi 

 

50. Di Sulawesi dan Maluku kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam 

terlebih dahulu. Di pulau sumatera dan Jawa kepentingan politik kerajaan Islam berpengaruh 

terhadap penyebarannya. Dampak positif dari jalur politik ini adalah sebagai berikut, kecuali... 

A. Kemenangan kerajaan Islam secara politik banyak menarik penduduk kerajaan yang bukan 

Islam untuk memeluk agama Islam. 

B. Kemenangan banyak kerajaan Islam mengurangi pengaruh kerajaan Hindu Budha.  

C. Kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan yang belum Islam. 

D. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerahnya. 

 

 

 

********************************************* 


