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LEMBAR SOAL 
UJI COBA UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam    
Alokasi Waktu : 120 menit 

=============================================================================== 
PETUNJUK UMUM 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional (LJUSBN) yang 

tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUSBN. 
2. Berilah tanda silang (X) di depan nama mata pelajaran pada LJUSBN. 
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut 
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir terdapat 4 (empat) pilihan jawaban 
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya 
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak 

lengkap 
7. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan 
8. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat hitung lainnya 
9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian 
10. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret  
 
1. Bacalah ayat berikut! 

                                    

               

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat : 3) 
 

Isi pokok yang terkandung pada ayat di atas adalah .... 
A. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal 
B. Allah Menciptakan manusia laki-laki dan perempuan 
C. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa 
D. Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan kenal mengenal. 

 
2. Perhatikan ayat berikut! 

                               

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan telah . . . 
 
Kalimat pelengkap arti ayat di atas adalah .... 
A. Ku izinkan kamu memeluk Islam   C.  Ku cukupkan semua keinginanmu 
B. Ku ridhai Islam menjadi agama bagimu  D.  Ku Islamkan kalian semua di jalan-Ku 

 
3. Pahami ayat berikut! 

         

Arti ayat yang tepat adalah .... 
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A. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus 
B. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 
C. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah 
D. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 

 
4. Perhatikan tabel berikut! 

Surat Al Fatihah ditunjukkan nomor .... 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 

 
5.       Arti ayat di samping adalah .... 

 
A. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa 
B. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 
C. Kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 
D. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. 

 

 
6. . . .    lanjutan ayat di samping adalah .... 

 
 
A.         C.    

 
 

B.         D.   
 
 
7. Perhatikan tabel ayat berikut! 

Yang termasuk Surat Al Ikhlas ditunjukkan nomor .... 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 

 
8.          Hukum bacaan ayat yang bergaris bawah adalah .... 
 

A. Idzhar Khalqi     C.  Idgham bila gunnah 
B. Ikhfa’ Hakiki      D.  Idgham bigunnah 

 

9. Perhatikan tabel ayat berikut! 

I.            

II.       

III.          

IV.             

I.         

II.            

III.       

IV.       

I.          

II.               

III.          
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Yang termasuk Surat Al ‘Alaq ditunjukkan nomor .... 
A. I dan II 

B. II dan III 
C. I dan III 
D. II dan IV 

 
 
 
10.       Hukum bacaan ayat yang bergaris bawah adalah .... 
 

A. Iqlab       C.  Idgham bigunnah 
B. Ikhfa’ hakiki      D.  Idzhar Khalqi 

 
11.      Arti ayat di samping yang tepat adalah .... 

 
A. Orang-orang yang berbuat riya 
B. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 
C. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 
D. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 

 
12. Perhatikan tabel ayat di bawah ini! 

Yang termasuk Surat Al Fiil ditunjukkan nomor .... 
A. I dan II 
B. II dan III 
C. I dan III 
D. II dan IV 

 
 
 

 
13. Setiap orang beriman pasti ada halangan, rintangan, dan cobaan yang diberikan Allah SWT untuk 

mengukur kemampuan makhluk-Nya dalam menerima cobaan. 
 

Sikap orang Islam dalam menerima Qadar Allah tersebut adalah ... . 
A. putus asa  B.  bersabar   C.  marah   D.  bersyukur 

 
14. Hari kiamat disebut juga hari akhir karena berakhirnya dunia beserta isinya dan seluruh manusia 

dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam. Untuk diperlihatkan balasan perbuatannya, mereka 
dikumpulkan di suatu tempat untuk menerima balasan sewaktu di dunia. Hari itu dinamakan ... . 
A. Yaumul Hisab      C.  Yaumuddin 
B. Yaumul Akhir      D.  Yaumul Mahsyar 

 

15. Malaikat yang bertugas menurunkan hujan dan rezeki kepada makhluk Allah SWT adalah ... . 
A. Malaikat Israfil     C.  Malaikat Izrail 
B. Malaikat Mikail     D.  Malaikat Ridwan 

 

16. Kitab suci yang turun sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu adalah ... . 
A. Zabur   B.  Injil   C.  Taurat   D.  Al-Quran 

 

17. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah SWT  memberikan ketentuan dan ketetapan yang di 
dalamnya terdapat kehendak-Nya untuk semua makhluk. Contoh Qada’ adalah ... . 
A.  Setiap orang bernyawa pasti mati 
B.  Orang yang bodoh dapat pandai karena rajin belajar dan berdoa 
C.  Orang miskin, kaya karena ikhtiar dan berdo’a 

IV.             

I.        

II.            

III.           

IV.              
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D.  Orang sakit, sehat karena rajin berobat 
 
18. (1) Meskipun tidak pernah sakit keras, ayah Fulan meninggal di usia 40 tahun. 

(2) Ani anak yang rajin belajar sehingga dia mendapat peringkat pertama di kelasnya. 
(3) Anton bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dia menjadi kaya. 
(4) Pak Mukmin rajin berobat sehingga penyakit keras yang dideritanya pun berangsur pulih. 
 
Dari pernyataan di atas, yang termasuk contoh Qada’ adalah .... 
A. (1)   B.  (2)    C. (3)    D.  (4) 

19. Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah mengatur kehidupan di alam semesta tersebut 
dengan ketentuan dan ketetapan yang sempurna. Tanpa dipengaruhi oleh siapapun sehingga semua yang 
diciptakan-Nya tidak ada yang tidak bermanfaat bagi kehidupan makhluk-Nya. 
 

Sifat jaiz bagi Allah SWT berdasarkan hal di atas adalah ... . 
A. Allah bebas berbuat sesuatu 
B. Allah terikat dengan makhluk-Nya 
C. Kekuasaan Allah SWT terbatas oleh Malaikat-Nya 
D. Perbuatan Allah SWT ditentukan oleh makhluknya 

 
20. Perhatikan tabel berikut! 

Nama Nabi Kitab yang Diturunkan 
Musa Taurat 
. . . Zabur 
Isa Injil 
Muhammad SAW Al-Qur’an 

 
Nama nabi yang tepat untuk mengisi tabel yang belum lengkap di atas adalah .... 
A. Idris   B.  Nuh   C.  Daud   D.  Ibrahim 

 

21. Sepuluh tahun beliau di Negeri Madyan, berniat kembali ke Mesir bersama keluarganya. Di tengah 
perjalanan, beliau menerima wahyu dari Allah SWT tepatnya di Bukit Tursina. Beliau adalah .... 
A. Nabi Nuh  B.  Nabi Musa   C.  Nabi Ibrahim  D.  Nabi Isa 

 

22. Hari kiamat atau hari akhir bagi orang Islam wajib kita percayai. Namun waktunya hanya Allah-lah yang 
mengetahuinya. Salah satu tanda-tanda besar hari kiamat itu sudah dekat adalah ... . 
A.  pembunuhan merajalela    C.  ilmu agama sudah tidak dianggap penting 
B.  banyak terjadi gempa bumi    D.  matahari terbit dari arah barat 
 

23. Nabi Muhammad SAW terlahir yatim (ayahnya meninggal dunia) pada saat beliau masih dalam kandungan. 
Beliau diasuh selama 4 tahun oleh seorang perempuan dusun yang bernama ... . 
A.   Siti Aminah  B.  Siti Khadijah  C.  Siti Maryam  D.  Halimatus Sakdiah 
 

24. Istri Nabi Muhammad yang menyaksikan pertama kali beliau mendapat wahyu dari Allah SWT di Gua Hira 
adalah .... 

A. Siti Aisyah  B.  Siti Maryam  C.  Siti Khadijah  D.  Siti Sarah 
 

25. Nabi Ibrahim a.s. bermimpi kemudian menceritakan kepada anaknya Ismail, bahwa Allah SWT menyuruh 
Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ismail pun menjawab, “Laksanakanlah apa yang 
diperintahkan Allah kepadamu, Wahai Ayahku.”. 
 

Hikmah yang dapat dipetik dari sepenggal kisah di atas adalah .... 
A. Kejahatan seorang ayah kepada anaknya 
B. Ketaatan seorang anak kepada ayahnya 
C. Kesalahan yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya 
D. Kedengkian seorang anak kepada ayahnya 

 

26. Perhatikan pernyataan berikut! 
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(1) Mendapat wahyu di Bukit Tursina 
(2) Mendapat wahyu di Gua Hira 
(3) Putra kesayangannya meninggal dalam keadaan kafir 
(4) Menderita penyakit kulit. 
 
Diantara pernyataan di atas, yang berhubungan dengan kisah Nabi Nuh a.s. adalah .... 
A. (1)       C.  (3) 
B. (2)       D.  (4) 

 
 
27. Perhatikan kisah nabi dan rasul berikut! 

(1) Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau dalam kandungan. 
(2) Sepuluh tahun beliau di Negeri Madyan, berniat kembali ke Mesir bersama keluarganya. Di tengah 

perjalanan, beliau menerima wahyu dari Allah SWT tepatnya di Bukit Tursina. 
(3) Beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim a.s. ayahnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya, 

namun pada saat disembelih, Allah menggantinya dengan seekor domba. 
(4) Setelah mengucapkan kata-katanya tenggelamlah Kan'aan disambar gelombang yang ganas dan 

lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya, tergelincirlah ke bawah lautan air mengikut kawan-
kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. 

 

Diantara kisah di atas, yang berhubungan dengan kisah Nabi Musa a.s. adalah .... 
A. (1)   B.  (2)    C.  (3)    D. (4) 

 
28. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang arif, bijaksana dan adil dalam mengendalikan 

roda pemerintahan. Bahkan ia rela keluarganya hidup dalam serba kekurangan demi menjaga kepercayaan 
masyarakat kepadanya tentang pengelolaan kekayaan negara. Bahkan Umar bin Khattab sering terlambat 
salat Jum'at hanya menunggu bajunya kering, karena dia hanya mempunyai dua baju. 

 
Sifat terpuji yang dapat ditiru dari Kisah Umar bin Khattab di atas adalah .... 
A. Kesederhanaan      C.  Kedzaliman 
B. Kesombongan      D.  Kenistaan 

 

29. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, dia sangat tidak mau mengikuti 
ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Hal tersebut diakibatkan karena .... 

A. Abu Lahab mengaku dirinya nabi. 
B. Abu Lahab sangat membenci agama Islam. 
C. Abu Lahab lebih berkuasa daripada Rasulullah. 
D. Abu Lahab senang melihat Rasulullah sengsara. 

 

30. Perjuangan Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari antara 
lain adalah ... . 
A.  saling tolong menolong     C.  hidup berdampingan 
B.  membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW  D.  bekerja sama 
 

31. Perilaku Nabi Muhammad SAW yang sopan, santun, jujur, dan ramah membuat bangsa quraisy tertarik dan 
masuk Islam. Karena kejujurannya, beliau diberi gelar ... . 
A.  Assidiq   B.  Al Kazzab   C.  Al Hasad   D.  Al Amin  
 

32. Kegigihan Kaum Muhajirin dalam mempertahankan Islam harus kita .... 
A. Puji    B.  teladani   C.  abaikan   D.  hargai 

 

33. Sikap yang dilakukan Kaum Anshar pada waktu Rasulullah SAW berhijrah adalah .... 
A. Tolong menolong terhadap kaum Muhajirin 
B. Membenci dan mengusir Kaum Muhajirin 
C. Memberikan keterbatasan bagi Rasulallah untuk berdakwah 
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D. Menjadikan Kaum Muhajirin sebagai musuh karena mereka membenci Rasulullah SAW. 
 

34. Cara menghindari sifat dengki adalah ... . 
A.  merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT 
B.  merasa diri paling baik di mata manusia 
C.  merasa diri paling kuat ibadah 
D.  senang melihat orang lain sengsara 
 

35. Cara yang dilakukan untuk menghindari sifat bohong adalah .... 
A. Berjanji di mana-mana     C.  merasa diri paling hebat 
B. Berbicara tanpa melihat kondisi diri    D.  berbicara seperlunya saja 

 
36. Allah SWT bersifat Maha Pengampun atas dosa-dosa yang dilakukan kseluruh hamba-hamba-Nya asalkan 

dia bertaubat dan .... 
A. Mengulangi perbuatan dosa lagi   C.  Melakukan hal-hal yang dibenci Allah SWT 
B. Tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi  D.  Melaksanakan apa yang dilarang Allah SWT 

 
37. Sikap yang dapat dicontoh dari Nabi Ibrahim a.s. dalam meyakini kekuasaan dan keesaan Allah SWT 

adalah .... 
A. Meyakini bahwa ada Tuhan yang lebih hebat dari apa yang ada di muka bumi. 
B. Meyakini bahwa semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sama. 
C. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. 
D. Meyakini bahwa apa yang dilihat itu merupakan Allah. 

 
38. Perilaku Nabi Ayyub a.s. yang patut ditiru adalah .... 

A. Kekuasaannya      C.  ketakutannya 
B. Kesabarannya      D.  penyakitnya 

 
39. (1) Takbiratul ihram 

(2) Membaca tasbih 
(3) Membaca Surah-surah pendek Al-Qur’an 
(4) Niat shalat 
 
Dari pernyataan di atas, yang merupakan rukun shalat adalah ... . 
A.  (1) dan (2)  B.  (2) dan (3)   C.  (3) dan (4)   D.  (1) dan (4) 

 
40.      Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dzikir sesudah shalat 

di samping adalah .... 
 
 
 
41. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) suci dari hadas dan najis 
(2) mengerti syarat,rukun dan sunnah dalam shalat 
(3) Takbiratul Ihram 
(4) Membaca Surat Al-Fatihah 
 
Pernyataan di atas yang termasuk syarat sah shalat adalah .... 
A. 1 dan 2  B.  1 dan 3   C.  2 dan 3   D.  3 dan 4 

 
42. (1)  niat puasa pada malam hari 

(2)  beragama Islam 
(3)  segera berbuka apabila sudah adzan 
(4)  mengakhirkan makan sahur 
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الَةُ  َ  تِ  الصَّ َام َدْ  ق    ق

 

Yang termasuk rukun puasa di atas adalah ... . 
A.  (1)   B.  (2)    C.  (3)    D.  (4) 
 

43. Rukun Islam ketiga adalah puasa pada bulan Ramadhan. Menunaikan ibadah puasa sangat bermanfaat bagi 
kita dan banyak sekali hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah ... . 
A.  melatih kita agar tidak boros    C.  mendidik agar hidup sederhana 
B.  melatih kita agar hidup mewah   D.  mendidik agar hidup sederhana 
 

44.       Arti bacaan Iqamah di sampin adalah ..... 
 
A. Marilah kita shalat     C.  Shalat lebih baik daripada tidur 
B. Marilah menuju kemenangan   D.  Shalat akan ditegakkan 

 
45.    . . .   lanjutan adzan pada waktu Subuh di samping adalah .... 

 
A.      B.      C.      D.   

 
46. Shalat Tarawih adalah satu-satunya shalat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Waktu dilaksanakan 

shalat tarawih adalah ... di Bulan Ramadhan 
A. Setelah shalat maghrib     C.  Siang hari 
B. Sebelum shalat Isya’      D.  Setelah Shalat Isya’ 

 

47. Shalat sunnah yang dikerjakan tiap bulan Ramadhan adalah ... . 
A. shalat witir       C.  shalat sunnah bakdiah 
B. shalat tahajjud      D.  shalat tarawih 

 

48. Zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan ummat Islam yang mampu dan yang cukup nisabnya, karena 
zakat merupakan rukun Islam ke empat. Zakat yang berhubungan dengan harta disebut ... . 
A. zakat rikaz       C.  zakat perniagaan 
B. zakat fitrah       D.  zakat maal 

 

49. Pak Mukim seorang PNS dan istrinya ibu rumah tangga biasa, mempunyai 4 orang anak, tiap akhir puasa 
dibayarkan zakat fitrahnya tiap orang 2,5 kg. 
 

Zakat fitrah yang akan dikeluarkan Pak Mukim adalah sebanyak ... . 
A. 7,5 kg        C.  12,5 kg 
B. 10 kg        D.  15 kg 

 
50. Ibu Ayu mempunyai 85 gram emas murni. Wajib zakat emas tersebut 2,5%, maka zakat emas yang wajib 

dikeluarkan Ibu Ayu adalah .... 
A. 2 gram 
B. 2,125 gram 
C. 2,5 gram 
D. 3 gram 
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My Profil 
 

 
 
 

Nama Lengkap  : Usman Jayadi, S.Pd 
Tempat dan Tanggal Lahir : Batunyala, 22 Juli 1987 
Alamat    : Jalan Lestari No.2 Pejarakan Karya, Ampenan, Kota Mataram, NTB 
HP    : 08174752808 
Email    : ujayadi@gmail.com / ampenanduaempat@yahoo.com 
Web    : www.sd24ampenan.blogspot.com 
 
 


