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LEMBAR SOAL 
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) 

TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) 
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 

 
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam 
Alokasi Waktu  :  120 menit 

 
PETUNJUK UMUM 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan 

menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 
2. Berilah tanda silang (X) di depan nama mata pelajaran pada LJUN. 
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.   

 
Hukum bacaan yang bergaris bawah pada ayat di atas adalah …. 
A. Idgham bigunnah 
B. Idgham bilagunnah 
C. Idzhar khalqi 
D. Ikhfa’ hakiki 

 
2. Perhatikan ayat berikut! 

           . . .                

Ayat yang tepat untuk melengkapi surat Al Ikhlas di atas adalah …. 
 
A.   
 
 
B.  

 
 

C.  
 
 

D.  
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3. Perhatikan ayat berikut! 

                                     

                 

Arti ayat ke-2 Surat di atas adalah …. 
A. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. 
B. Tidaklah bermanfaat harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 
C. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 
D. Dan  istrinya, pembawa kayu bakar. 

 

4. Perhatikan ayat berikut! 

          . 

Arti ayat di atas adalah …. 
A. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku 
B. Dan kamu tidak pernah  menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 
C. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 
D. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 

 

5. Perhatikan tabel ayat berikut ini! 

1.               

2.          

3.          

4.           

 

Ayat di atas yang termasuk Surah An Nashr adalah nomor …. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

6. Perhatikan ayat Surah Al Qadr berikut! 

1.           

2.          

3.          

4.        

5.                 
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Urutan ayat pada Surah Al Qadr di atas yang tepat adalah …. 
A. 3 – 1 – 2 – 4 – 5 
B. 3 – 2 – 1 – 4 – 5 
C. 3 – 5 – 1 – 4 – 2 
D. 3 – 2 – 1 – 5 – 4 

 

7. “Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah” 
Ayat yang mempunyai arti tersebut di atas adalah …. 

A.           

B.         

C.          

D.        

 

8. Cermati ayat berikut! 

                  

Hukum bacaan yang bergaris bawah pada ayat di atas adalah …. 
A. Ikhfa’ Syafawi 
B. Idzhar Syafawi 
C. Idhgam Mimi 
D. Idzhar Khalqi 

 

9. “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, 
dan telah Ku-ridhai ….” 
 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi arti ayat terakhir Surah Al Maidah di atas adalah …. 
A. Islam itu menjadi agama kaum beriman. 
B. Islam itu menjadi musuh agama yang lain. 
C. Islam itu menjadi agama bagimu. 
D. Islam itu menjadi petunjuk bagi yang sesat. 

 

10. Perhatikan tabel ayat berikut! 

1.        

2.           

3.                     

4.                    

 

Yang termasuk ayat Al Qur’an Surah Al Hujurat ayat 13 adalah …. 
A. 4 
B. 3 
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C. 2 
D. 1 

 
11. 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 narasi di atas adalah …. 
A. Allah terikat dengan makhluk-Nya 
B. Allah bebas berbuat sesuatu 
C. Kekuasaan Allah SWT terbatas oleh Malaikat-Nya 
D. Perbuatan Allah SWT ditentukan oleh makhluknya 

 

12. Perhatikan tabel berikut! 
No. Nama Malaikat Tugas 
1. Jibril Menjaga pintu syurga 
2. Mikail Memberi rizki 
3. Izrail Meniup sangkakala 
4. Raqib Mencatat perbuatan baik 
5. Atid Mencatat perbuatan buruk 
6. Ridwan Menyampaikan wahyu 
7. Malik Menjaga pintu neraka 

 

Pasangan nama malaikat beserta tugasnya yang tepat adalah nomor …. 
A. 1, 2, 3, dan 7 
B. 2, 4, 6, dan 7 
C. 3, 4, 5, dan 7 
D. 2, 4, 5, dan 7 

 

13. Perhatikan tabel berikut! 
Nama Rasul Nama Kitab Suci 

Isa . . . 
Muhammad . . . 
Musa  . . . 
Dawud . . . 

 

Urutan nama kitab yang diterima rasul di atas adalah …. 
A. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur’an 
B. Zabur, Injil, Taurat, Al-Qur’an 
C. Injil, Al-Qur’an, Taurat, Zabur 
D. Al-Qur’an, Injil, Zabur, Taurat 

 

14. Perhatikan nama kitab suci berikut! 
I. Injil 
II. Taurat 
III. Zabur 
IV. Al-Qur’an 
 

Kitab suci yang terakhir diturunkan adalah …. 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
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15. Perhatikan nama nabi dan rasul berikut! 
(1) Adam   (5)  Khidir 
(2) Idris   (6)  Syith 
(3) Zulkarnaen  (7)  Yusha’ 
(4) Hud   (8)  Saleh 
 
 

 
Di antara nama nabi dan rasul di atas yang wajib diketahui adalah …. 
A. (1), (3), (5), dan (7) 
B. (1), (2), (4), dan (8) 
C. (1), (5), (6), dan (7) 
D. (1), (3), (6), dan (7) 

 

16. Perhatikan nama rasul berikut! 
(1) Adam 
(2) Daud 
(3) Musa 
(4) Ibrahim 
(5) Nuh 
(6) Yusuf 
(7) Muhammad 
(8) Isa 
 

Rasul yang mendapat gelar “Ulul Azmi” adalah …. 
A. (3), (4), (5), (7), dan (8) 
B. (1), (3), (5), (6), dan (7) 
C. (1), (4), (5), (6), dan (8) 
D. (3), (4), (6), (7), dan (8) 

 

17. Perhatikan nama hari akhir berikut! 
(1) Yaumul Qiyamah 
(2) Yaumul Jaza’ 
(3) Yaumul Ba`ats 
(4) Yaumul Mizan 

 

Hari pembalasan merupakan arti hari akhir nomor …. 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 

 

18. Hari kiamat disebut juga hari akhir karena berakhirnya dunia beserta isinya dan seluruh manusia 
dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam. Untuk diperlihatkan balasan perbuatannya, manusia 
dikumpulkan di suatu tempat untuk menerima balasan amal sewaktu di dunia. Hari itu dinamakan ... . 
A. Yaumul Mahsyar 
B. Yaumuddin 
C. Yaumul Akhir 
D. Yaumul Hisab 
 

19. Sebelum Allah menciptakan makhluk-Nya, Allah SWT memberikan ketentuan dan ketetapan yang di 
dalamnya terdapat kehendak-Nya untuk semua makhluk. Contoh Qada’ adalah ... . 
A. Orang yang bodoh dapat pandai karena rajin belajar dan berdoa 
B. Orang miskin, kaya karena ikhtiar dan berdo’a 
C. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian 
D. Orang sakit, sehat karena rajin berobat 
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20. Dalam usianya yang lanjut, Pak Hasan divonis menderita penyakit stroke. Kata dokter, usia Pak Hasan tidak 
akan lama lagi. 
 

Sikap Pak Hasan dalam meyakini dan menerima qada’ dan qadar Allah adalah …. 
A. Menerima dengan yakin apa yang divonis dokter kepadanya. 
B. Memarahi dokter karena merasa ditakut-takuti. 
C. Memusuhi Allah karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan. 
D. Bertawakkal kepada Allah dengan jalan beusaha dan berdoa. 

 
21. Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim piatu. Beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu 

Thalib. Abu Thalib dikenal sebagai orang baik dan salah seorang pemuka suku Quraisy. Namun ia pun 
sangat miskin sehingga tak mampu menanggung beban keluarganya yang besar. Muhammad (SAW) 
terpaksa mencari pekerjaan sebagai buruh; di usianya yang baru sepuluh tahun; agar dapat menghidupi 
dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi penggembala ternak milik orang lain, di daerah gurun Makkah yang 
amat sangat panas. Ia makan dari tetumbuhan liar yang terdapat di gurun dan meminum susu dari kambing 
atau domba yang di gembalakannya. Dengan bertelanjang kaki dan mengenakan pakaian yang tak cukup 
untuk sekedar menutupi tubuhnya, ia habiskan waktu seharian di gurun pasir. Biasanya ia kembali ke rumah 
sang paman di malam hari untuk sejenak bermalam disana. 
 
Sifat terpuji yang patut diteladani dari kisah masa kecil Rasulullah SAW di atas adalah …. 
A. Kesombongan dan kemanjaan 
B. Kemandirian dan kerja keras 
C. Keserakahan dan keegoisan 
D. Kepatuhan dan kesombongan 

 
22. Keberanian Nabi Musa ditunjukkan ketika ia dari Madyan untuk kembali ke Mesir. Nabi Musa ketika itu 

datang kepada Fir’aun dan mengajaknya untuk menyembah Allah. Dengan lantang dan penuh keberanian ia 
berdakwah kepada Fir’aun yang terkenal sangat kejam itu. Beliau tidak takut akan ancaman dan siksaan dari 
Fir’aun dan para tentaranya. Keberanian itu muncul di hati Nabi Musa sebab ia yakin bahwa apa yang 
disampaikannya adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah. 
 
Perilaku terpuji yang dapat diteladani dari kisah Nabi Musa di atas adalah …. 
A. Berani membela kebenaran. 
B. Bertaubat ketika merasa salah. 
C. Melawan dengan kekerasan. 
D. Berbuat berdasarkan kehendak sendiri. 

 
23. Nabi Isa mendapatkan tantangan yang berat dari kaumnya dalam berdakwah. Meskipun demikian dia tetap 

menyampaikan wahyu yang diterimanya. Nabi Isa telah berdakwah bertahun-tahun namun pengikutnya 
hanya sedikit, walau begitu dia tetap bersabar dan selalu mengajak orang-orang ke jalan yang benar. 
Keadaan yang demikian ini tidak menyurutkan iman Nabi Isa, bahkan dia semakin bertambah imannya 
ketika cobaan-cobaan itu menimpanya. 
 
Sikap terpuji yang dapat diteladani dari kisah Nabi Isa di atas adalah …. 
A. Memiliki jiwa penolong 
B. Mempunyai cita-cita besar 
C. Mengangkat harga diri dan keluarganya. 
D. Memiliki iman yang kuat 
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24. Karena bencinya terhadap Rasulullah SAW, Abu Lahab dan istrinya melakukan berbagai kedengkian 
terhadap Rasulullah SAW, diantaranya sengaja menebar duri di jalan yang sering dilalui Rasulullah dengan 
tujuan supaya kaki Rasulullah berdarah, menyiram kotoran unta ke badan Rasulullah SAW, dan menyebar 
fitnah agar semua orang membenci Rasulullah SAW. 
 
Di bawah ini merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari sifat dengki seperti yang 
dilakukan Abu Lahab dan istrinya di atas adalah …. 
A. Merasa kehidupan ini hanya sementara dan selalu memohon ampun kepada Allah. 
B. Merasa bahwa kehidupan ini akan berjalan selama-lamanya dan dilalui dengan kekayaan. 
C. Merasa bahwa kehidupan ini menuntut kita untuk bersaing dengan orang lain. 
D. Menganggap rendah orang lain, dan selalu meyombongkan diri di manapun berada. 

  
25. Setelah Rasulullah SAW wafat, muncul sebagian orang yang mengakui dirinya nabi. Salah satu diantaranya 

adalah Musailamah Al Kadzab. Salah satu kebohongan Musailamah Al Kadzab adalah menyusun syair yang 
diakuinya berasal dari Allah SWT. 

 
Di bawah ini merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari sifat bohong seperti yang 
dilakukan oleh Musailamah Al Kadzab adalah …. 
A. Merasa ingin menang sendiri 
B. Merasa bahwa Allah Maha Mengetahui 
C. Merasa mempunyai ilmu tinggi 
D. Menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. 

 
26. 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.” 
 
Perilaku terpuji yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ismail di atas adalah …. 
A. Kepatuhannya terhadap orang tua 
B. Kedzalimannya terhadap orang tua 
C. Kemunafikannya terhadap orang tua 
D. Kedurhakaannya terhadap orang tua 

 
27. Abu Bakar as Siddiq adalah seorang yang rendah hati, lemah lembut, dan tidak pernah berlaku angkuh, 

apalagi bertindak sewenang-wenang, baik semasa jaman jahiliyah maupun sesudah beliau masuk Islam, 
lebih-lebih sesudah menjadi Khalifah (Pemimpin umat Islam). Kalau ada orang yang memujinya, dia hanya 
berkata, “Ya Allah, Engkau lebih mengetahui tentang diriku daripada aku sendiri.” Kalau pada saat naik 
unta, kebetulan tali kendalinya jatuh, maka dia sendiri yang turun untuk mengambilnya. Ia tidak pernah 
menyuruh orang lain untuk mengambilnya. 
 
Perilaku terpuji Khalifah Abu Bakar as Siddiq berdasarkan cerita di atas adalah …. 
A. Pembohong, Pendengki, Penghasut, serakah, dan lebih mementingkan dirinya sendiri 
B. Berlaku dzalim kepada rakyat, tidak suka membantu kaum yang lemah, dan korupsi. 
C. Bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, keras hati, dan sombong. 
D. Rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, dan tidak bertindak sewenang-wenang. 

 
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. Kedzalimannnya 
B. Kesombongannya 
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C. Kesederhanaannya 
D. Keserakahannya. 

 
29. Permusuhan Quraisy terhadap Muhammad SAW dan kaum Muslimin semakin keras. Akhirnya Rasulullah 

SAW mengajak pengikutnya yaitu Kaum Muhajirin berhijrah ke Yatsrib didasarkan atas perintah Allah 
SWT melalui Rasulullah SAW dan dengan keyakinan yang kuat bahwa Islam akan mengalami kemajuan 
yang pesat di Yatsrib nantinya. Dengan bermodal keyakinan akan pertolongan Allah SWT, merekapun 
berjalan tanpa ada rasa takut sedikitpun dari ancaman suku Quraisy yang sangat membenci Islam. 
 
Sifat terpuji yang dapat kita tiru dari perilaku kaum Muhajirin adalah …. 
A. Keyakinan kuat bahwa Rasulullah akan membantu mereka apabila diserang kaum Quraisy 
B. Ketaatannya kepada pemimpin kaum Quraisy yang sangat membenci agama Islam 
C. Kemauannya yang kuat ingin mempersatukan kaum Quraisy dengan kaum Anshar. 
D. Keyakinannya akan pertolongan Allah SWT dan kegigihannya dalam membela agama Islam 

 
30. Perjuangan Kaum Anshar sangat mulia. Mereka menyambut Kaum Muhajirin dengan senang hati dan 

memperlakukannya seperti saudara sendiri. Mereka berbagi tempat tinggal dan harta benda. Merekapun 
tidak takut miskin jika hartanya dibagikan kepada Kaum Muhajirin. 
 
Sifat terpuji yang dapat kita tiru dari Kaum Anshar terhadap Kaum Muhajirin adalah …. 
A. Permusuhan yang dapat mengakibatkan jatuhnya Islam 
B. Kebaikan dengan mengharapkan imbalan yang lebih 
C. Kepedulian yang mengakibatkan  mereka jatuh miskin. 
D. Persaudaraan yang dapat menguatkan ajaran Islam 

 
31. Shalat akan diterima apabila syarat dan rukun shalat kita kerjakan dengan sempurna. Berikut ini yang 

merupakan sunnah shalat adalah …. 
A. Takbiratul ihram 
B. Membaca surah Al Fatihah 
C. Duduk di antara dua sujud 
D. Membaca do’a iftitah 

 
32. Berikut ini yang merupakan syarat sahnya shalat adalah …. 

A. Beragama Islam, bersungguh-sungguh, harus berjamaah. 
B. Niat, menutup sebagian aurat, menghadap kiblat, dalam keadaan junub. 
C. Suci dari hadats besar atau kecil, menutup aurat, niat, menghadap kiblat 
D. Mengetahui waktu shalat, ada imam dan makmum, menggunakan wangi-wangian. 

 
33. Cermati lafadz do’a di bawah ini! 

1
. 

 

3
. 

 
2
. 

 

4
. 
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Yang termasuk bacaan do’a sesudah shalat adalah nomor …. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
34. Lafadz adzan setelah     adalah …. 

 
A.   

 
B.   

  
C.    

 
D.  
 

35. Ketentuan puasa ada 5 yaitu : Syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah puasa, yang membatalkan puasa, dan 
orang yang boleh berbuka puasa. 
 

Yang termasuk rukun puasa adalah …. 
A. Mengakhirkan makan sahur, Menyegerakan berbuka, berbuka dengan yang manis. 
B. Makan dan minum dengan sengaja, berubah akal, haid, nifas. 
C. Niat dan menahan diri dari berberapa hal yang dapat membatalkan puasa. 
D. Berdo’a sewaktu berbuka puasa, berbuka dengan kurma, dan makan sahur. 

 

36. Ketentuan puasa ada 5 yaitu : Syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah puasa, yang membatalkan puasa, dan 
orang yang boleh berbuka puasa. 
 

Yang dapat membatalkan puasa adalah …. 
A. Mengakhirkan makan sahur, Menyegerakan berbuka, berbuka dengan yang manis. 
B. Niat dan menahan diri dari berberapa hal yang dapat membatalkan puasa. 
C. Berdo’a sewaktu berbuka puasa, berbuka dengan kurma, dan makan sahur. 
D. Makan dan minum dengan sengaja, berubah akal, haid, nifas. 

 

37. Di sekeliling kita saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka 
bekerja dengan gigih hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Terkadang untuk sekolah saja mereka tidak 
mempunyai biaya. Mereka menjadi pengamen, tidur di emperan toko, bahkan merekapun tinggal di kolong 
jembatan. 
 

Salah satu hikmah ibadah puasa berdasarkan narasi di atas adalah …. 
A. Mendidik kita untuk merasakan penderitaan kaum miskin 
B. Melatih kita agar hidup disiplin 
C. Melatih kita agar hidup sehat dan penuh perjuangan 
D. Dapat menyembuhkan penyakit berbahaya yang terdapat dalam tubuh kita. 

 

38. Shalat sunnah adalah shalat yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, sedangkan apabila tidak 
dilaksanakan tidak mendapat apa-apa. Shalat sunnah banyak macamnya, di antaranya shalat rawatib yang 
dilaksanakan sebelum dan sesudah shalat fardhu. Shalat tahajjud dilaksanakan pada sepertiga malam. Dan 
masih banyak lagi shalat sunnah lainnya, termasuk shalat sunnah tarawih. 
 

Pengertian Shalat sunnah tarawih yang benar adalah …. 
A. Shalat sunnah yang dilaksanakan sebagai penutup shalat malam. 
B. Shalat sunnah yang dilaksanakan setelah shalat Isya’ pada bulan Ramadhan. 
C. Shalat sunnah yang dilaksanakan pada saat matahari tergelincir. 
D. Shalat sunnah yang dikerjakan setelah berbuka puasa pada bulan Ramadhan 
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39. Dzikir, do’a, wirid, dan istighfar adalah amalan yang sangat besar pahalanya apabila dilaksanakan. Salah 
satu amalan yang sering dilaksanakan pada bulan Ramadhan adalah …. 
A. Khataman Al Qur’an 
B. Lomba membaca Al Qur’an 
C. Tidur di siang hari. 
D. Tadarus Al Qur’an 

 
40. Ibu Laili memiliki simpanan perhiasan 60 gram emas murni. Harga emas per gramnya Rp. 450.000,-. Besar 

zakat mal yang wajib dikeluarkan Ibu Laili tiap tahunnya adalah …. 
A. Rp. 67.500,- 
B. Rp. 167.500,- 
C. Rp. 1.675.000,- 
D. Rp. 16.750.000,- 

 
 

41. Rasa dendam yang membara mendorong iblis untuk datang menggoda Adam dan Hawa. Iblis menggoda 
keduanya dengan cara licik, Dia tahu ada satu jenis buah yang dilarang Allah untuk dimakan Adam dan 
Hawa. Dia mengatakan kepada keduanya bahwa buah yang dilarang itu adalah buah keabadian. Buah itu 
sangat lezat . Jika dimakan akan menjadikannya kekal di surga. Adam tidak percaya dengan keterangan 
iblis. Adam mengatakan bahwa Allah SWT telah melarang memakannya. Namun, iblis terus berusaha 
meyakinkan keduanya. Iblis menipu mereka dengan mengatakan Allah SWT telah membolehkan Adam 
memakan buah itu. Maka Adam dan Hawa terbujuk dan akhirnya mereka memakan buah yang dilarang 
Allah itu. 
 
Penyebab Adam dan Hawa diturunkan ke dunia berdasarkan cerita di atas adalah …. 
A. Mengikuti perintah Iblis untuk tinggal di dunia. 
B. Memakan buah yang dilarang Allah SWT. 
C. Iblis memerintahkan Adam dan Hawa tinggal di dunia. 
D. Allah yang memerintahkan Adam dan Hawa tinggal di dunia. 

 
42. Setelah berumur 5 tahun dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, Muhammad SAW diantarkan kembali kepada 

ibunya, Aminah. Ketika Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau diajak ibunya untuk ziarah ke makam 
ayahnya yang berada di Yasrib (Madinah). Dalam perjalanan pulang menuju Makkah, Ibunya sakit keras 
dan meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang 
bernama Abdul Muthallib. Setelah berselang 2 tahun, kakenya yang mengasuh dengan kasih sayang itu 
akhirnya wafat, dan Muhammad SAW diasuh pamannya yang bernama …. 
A. Abu Jahal 
B. Abu Lahab 
C. Abu Nuwas  
D. Abu Talib 

 
43. Sejak kecil Nabi Ibrahim AS dikenal sebagai anak yang pandai dan tajam pemikirannya. Oleh karena itu, 

Nabi Ibrahim AS sering bertanya tentang siapa sebenarnya Tuhan itu. Ia pun bertafakur mencari Tuhan. 
Dilihatnya bintang, bulan, dan matahari, semuanya tidak kekal. Kemudian Nabi Ibrahim AS berkata kepada 
umatnya: “Aku menghadapkan diri kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung 
kepada agama yang benar, dan aku bukan termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan.” 
 
Hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim a.s. di atas adalah …. 
A. Mengikuti apa yang disembah oleh Bapaknya Azar dan kaumnya. 
B. Menjadikan Raja Namrud sebagai Tuhan dan membeuat sesembahan dengan batu. 
C. Mengakui bahwa Allah adalah kekal dan Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi. 
D. Menjadikan bintang, bulan dan matahari sebagai Tuhannya. 
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44. Perhatikan kisah nabi dan rasul berikut! 
(1) 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. 
(2) Beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim a.s. ayahnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya, 

namun pada saat disembelih, Allah menggantinya dengan seekor domba. 
(3) Beliau adalah putra dari Ishak bin Ibrahim a.s. Meskipun diuji Allah SWT dengan kekurangan harta dan 

penyakit keras yang tidak dapat disembuhkan, namun beliau tetap yakin dan tabah bahwa Allah SWT 
yang akan menolongnya. 

(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 kawankawannya 
dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. 

 
Di antara kisah nabi dan rasul di atas, kisah nabi Ayub adalah nomor …. 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
 

45. 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. 
 

Cerita di atas berhubungan dengan kisah …. 
A. Nabi Adam AS 
B. Nabi Ibrahim AS 
C. Nabi Ismail AS 
D. Nabi Musa AS 

 

46. Perhatikan kisah-kisah Khulafaur rasyidin berikut ini! 
(1) Pemberantasan nabi palsu 
(2) Pemberantasan kaum muslimin 
(3) Terjadinya perang badar 
(4) Terjadinya pemerintahan yang korupsi 

 

Peristiwa yang terjadi pada masa khalifah Abu Bakar as Siddiq adalah nomor …. 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 

 

47. Karena bencinya terhadap Muhammad SAW suatu ketika Abu Lahab membuat sebuah lobang yang berisi 
kotoran unta di dalamnya dengan harapan ketika Rasulullah melewati jalan tersebut maka Rasulullah akan 
terjebak ke dalam lobang tersebut. 
 

Perilaku Abu Jahal di atas merupakan contoh sikap …. 
A. Pemaaf 
B. Dengki 
C. Munafik  
D. Sabar 
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48. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak orang yang mengakui dirinya nabi. Misalnya Musailamah al 
Kadzab. Dia membuat syair yang diakuinya wahyu dari Allah SWT. 
 

Perilaku Musailamah al Kadzab di atas adalah contoh sifat …. 
A. Dengki 
B. Hasut 
C. Bohong 
D. Dendam 

 

49. Sikap tolong menolong yang patut ditiru dari Kaum Muhajirin adalah …. 
A. Mengajak kaum Anshar memeluk agama Islam 
B. Ikut membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam 
C. Melawan kaum kafir Quraisy yang menghalanginya menujunya Madinah 
D. Membujuk kaum Anshar untuk menolong Rasulullah SAW yang diserang kafir Quraisy 

 

50. Perjuangan Kaum Anshar sangat mulia. Mereka menyambut Kaum Muhajirin dengan senang hati dan 
memperlakukannya seperti saudara sendiri. Mereka berbagi tempat tinggal dan harta benda. Merekapun 
tidak takut miskin jika hartanya dibagikan kepada Kaum Muhajirin. 
 

Sikap ikhlas yang dapat diteladani dari kaum Anshar adalah …. 
A. Berbagi suka dan duka dengan kaum Muhajirin 
B. Membenci kaum Muhajirin 
C. Membantu kafir Quraisy melawan kaum Muhajirin 
D. Mengusir kaum Muhajirin.  
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KUNCI JAWABAN 
 

1. C 
2. B 
3. B 
4. A 
5. A 
6. D 
7. C 
8. B 
9. C 
10. A 

11. B 
12. D 
13. C 
14. D 
15. B 
16. A 
17. B 
18. D 
19. C 
20. D 

21. B 
22. A 
23. D 
24. A 
25. B 
26. A 
27. D 
28. C 
29. D 
30. C 

31. D 
32. C 
33. B 
34. A 
35. C 
36. D 
37. A 
38. B 
39. D 
40. A 

41. B 
42. D 
43. C 
44. C 
45. D 
46. A 
47. B 
48. C 
49. B 
50. A 
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