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SOAL
ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Mata Diklat
Kelas/ Semester
Jurusan
Hari/ Tanggal
Waktu

LEMBAR SOAL
: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
: X/I
:
:
:

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e sesuai dengan jawaban yang paling tepat!

1.

2.

3.

4.

)ال٢٦١( َي َو َم َماتِي ِ َّّلِلِ َر ِّب ا ْن َعانَ ِميه
ُ ُصالتِي َوو
َ س ِكي َو َم ْحيَا
َ َّقُ ْم إِن
)٢٦١( َسهِ ِميه
َ 
ْ ش ِزي َك نَهُ َوبِ َذنِ َك أُ ِم ْزتُ َوأَوَا أَ َّو ُل ا ْن ُم
Ayat Al – Qur‟an tersebut biasanya dibaca dalam
mengerjakan sholat yang disebut…
a. Takbirotul ikhrom
d. iktidal
b. Do‟a qunut
e. Do‟a iftitah
c. Do‟a diantara dua sujud
Dalam qur‟an surat
Al-an‟am ayat 162-163
dikatakan
“sesungguhnya
sembahyangku,
abadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah,
Tuhan semesta alam” ini menunjukkan bahwa……
a. Manusia tidak diberi kebebasan hidup.
b. Manusia diberi kebebasan hidup seluas –
luasnya tanpa batas.
c. Manusia hanya pasrah saja kepada Allah
d. Segala aktivitas manusia mempunyai nilai
ibadah
e. Tanggung jawab manusia hidup didunia
sangat berat.
Orang yang berlaku ikhlas disebut….
a. Mukmin
d. Mukhlis
b. Munafik
e. Muslim
c. Muhsin
Dalam Al-qur‟an disebutkan bahwa iblis setan tidak
akan sanggup menyesatkan kepada orang –
orang……
a. Mukmin
d. Muhsin
b. Murtad
e. Mukhlis
c. Musyrik

5.

6.

7.

8.

Yang tidak termasuk rukun islam adalah….
a. Mengucapkan syahadad
b. Mendirikan sholat
c. Menunaikan zakat
d. Membayar sedekah
e. Menunaikan haji bagi yang mampu.
Dibawah ini adalah ciri – ciri pelaku bisnis yang
tidak ikhlas beribadah, kecuali…..
a. Tidak beriman kepada kitab – kitab Allah
b. Tidak mau mendengarkan ayat – ayat Allah
c. Tidak mengetahui agama yang lurus
d. Senantiasa berusaha dengan sabar dan
qonaah
e. Menyekutukan Allah
Secara etimoligis (bahasa) Iman berasal dari bahasa
arab yaitu…
a. Amana, yamana, iman
b. Amana, yu‟minu, imanan
c. Aminu, yu‟minu, imanan
d. Amana, yu‟minu, iman
e. Amanan, yu‟minu, amana
Hubungan iman dan takwa adalah…..
a. Orang yang beriman pasti sudah bertakwa
b. Orang yang bertaqwa belim tentu belum
tentu beriman kepada Allah.
c. Orang yang bertakwa belum tentu
melaksanakan perintah Allah
d. Orang yang bertakwa pasti beriman kepada
Allah
e. Orang yang beriman belum pasti
melaksanakan perintah Allah
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Berikut ini tidak termasuk pengertian iman kapada
Allah adalah mempercayai…..
a. Adanya Allah
d. Kesempurnaan Allah
b. Kemuliaan Allah
e. Allah jauh dari sifat - si
c. Keesaan Allah
fat kekurangan.
Lawan sifat Bashor adalah…
a. Summum
d. Maut
b. Umyun
e. Karahah
c. Jahlun
Lawan sifat Al Irodah adalah….
a. Summum
d. Maut
b. Umyun
e. Karahah
c. Jahlun
Makhluk ghoib yang sebagian dari mereka ada yang
beriman kepada Allah dan ada yang kafir adalah….
a. Iblis
d. Arwah
b. Jin
e. Setan
c. Malaikat
Salah satu contoh sifat jaiz bagi Allah adalah……
a. Mengetahui perbuatan manusia
b. Menciptakan manusia
c. Mengasihi manusia
d. Membalas amal manusia
e.Mengawasi manusia
Yang tidak termasuk terbatas oleh ruang dan waktu
adalah….
a. Rosulullah
d. Allah SWT
b. Malaikat
e. Alam semesta
c. Jin dan Manusia
Allah SWT berdiri sendiri, maka Allah wajib
bersifat…
a. Wahdaniyyah
d. Irodad
b. Mukhollafatu lilhawadits
c. Qudrat
e. Wujud
Sumber hukum islam yang kedua adalah…..
a. Al – qur‟an
d. Hadits
b. Ijma‟
e. Qiyas
c. Ajtihad
Kesepakatan para ulama‟ dalam menetapkan halal
dan haramnya suatu makanan termasuk…..
a. Hadits
d. Maslahatul marsalah
b. Istishlah
e. Ijma‟
c. Qiyas
Hokum yang berkaitan dengan mu’amalah adalah
sebagai berikut, kecuali…
a. Berkaitan dengan kehidupan rumah tangga
b. Berkaitan dengan perjanjian
c. Berkaitan dengan gugat – menggugat
d. Berkaitan dengan jinayat
e. Berkaitan dengan hak asasi
Dari segi bahasa Al – qur’an artinya…

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

a. Bacaan
d. dibaca
b. Kabar
e. Bacalah
c. Berita
Kata Hadits menurut bahasa artinya adalah…
a. Bacaan
d. Bacalah
b. Kabar
e. Baru
c. Sumber hukum
Bersungguh – sungguh dalam mencurahkan pikiran
untuk menetapkan suatu hokum disebut….
a. Zikir
d. Ijtihad
b. Berdo‟a
e. Qiyas
c. Hadits
Berikut ini adalah lima hokum islam (taklifi),
kecuali…
a. Wajib
d. Mubah
b. Sunnah
e. Subhat
c. Makruh
Maksud Nabi Muhammad SAW berdakwah diam –
diam adalah…
a.Tidak bersaudara
d. Perorangan
b. Bersembunyi
e. Berbisik - bisik
c. Malam hari
Tempat Rosulullah SAW menerima wahyu pertama
kali adalah….
a. Gua jabbal Nur
d. Gua Makkah
b. Gua Hiraa‟
e. Gua Madinah
c. Gua Jabbal Rahman
Paman Nabi Muhammad SAW yang menentang
dakwah Rosulullah SAW adalah….
a. Abdul Muntholib
d. Abu Habbasy
b. Abu Thalib
e. Abu Bakar
c. Abu Lahab
Yang dimaksud dengan berhala sesembahan kaum
Qurays adalah….
a. Dewa
d. Patung
b. Api
e. Keris
c. Boneka
Ayah kandung Nabi Muhammad SAW adalah…..
a. Abdullah bin Abu Thalib
b. Abdullah bin Abdul Muntholib
c. Abdullah bin Umar
d. Abdullah bin Abdul Malik
e. Abdullah bin Ali Habays
Karyawan siti khodijah yang menemani Nabi SAW
saat berdagang (berbisnis) adalah….
a. Ali
d. Maemunah
b. Halimah
e. Majenun
c. Maysaroh
“Allah SWT maha berkehendak atas segala sesuatu,
dan kehendak-Nya tanpa paksaan dari pihak lain,
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30.

31.

32.

33.

Ia cukup mengatakan “Jadilah” maka jadilah apa
yang dikehendaki-Nya” adalah kata kunci dari
sifat….
a. Kudrat
d. Bashar
b. Irodah
e. Qidam
c. Wujud
Mencari – cari kesalahan orang lain dan
menggunjing adalah membicarakan aib dan
keburukan seseorang, sedang ia tidak hadir. Hal
tersebut merupakan bentuk – bentuk….
a. Sanjungan
d. Gosip
b. Pengecut
e. Ngerumpi
c. Kemunafikan
Demokrasi berasal dari kata “ Demos” dan “kratos”
sehingga Demokrasi berarti….
a. Pemerintahan dari rakyat dan rakyatlah yang
memegang kedulatan
b. Kedaulatan berada ditangan pemerintah
c. Rakyat hendaknya menaati seluruh keputusan
pemerintah
d. Rakyat berada diatas segala – galanya.
e.Pemerintash berbagi kekuasaan dangan rakyat.
Kata Musyawarah berasal dari bahasa….
a. Bahasa latin
d. Bahasa Cina
b. Bahasa inggris
e. Bahasa Arab
c. Bahasa sang sekerta
Lafal
a.
b.
c.
d.
e.

34.

   artinya…..

Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka
Bersikap keras lagi berhati kasar
Mohonkanlah ampun bagi mereka
Dan bermusyawarohlah dengan mereka
Maafkanlah mreka

Lafal

35.

36.

37.

38.

39.

40.

  artinya…..

b. Bersikap keras lagi berhati kasar
c. Dan bermusyawarohlah kepada mereka
d. Apabila kamu telah membulatkan tekad
e. Mereka bertawakkallah kepada Allah SWT
Allah menciptakan Malaikat dari….
a. Nar
d. Tanah
b. Nur
e. Tin
c. Ma‟un
Malaikat „atid adalah malaikat yang bertugas….
a. Menggiring manusia kafir ke neraka
b. Mencatat dan membukukan segala ucapan dan
amal perbuatan jahat menusia sekecil apapun
c. Meniup sangkakala menjelang hari kematian
d. Mengadili di pengadilan Akhirat
e. Menemani Nabi Muhammad saat isro‟ mi‟roj.
Sebagai orang aslam yang beriman, iman kepada
malaikat hukumnya….
a. Fardu kifayah
d. Fardu „ain
b. Sunnah
e. Mubah
c. Sunnah mu‟akad
Hikmah bariman kepada malaikat, yaitu……
a. Meningkatkan iman dan takwa
b. Meningkatkan amal sholeh
c. Waspada/berhati – hati
d. Tenang dan tentram
e. Semuanya benar
Iri hati, dengki, ria‟, dan zalim termasuk penyakit…
a. Agama
d. Iman
b. Masyarakat
e. Akidah
c. Hati
Riya‟ barati…..
a. Takabbur
d. Hasud (dengki)
b. Sombong
e. Iri
c. Pamer

a. Berlaku lemah lembut terhadap mereka
B. Jawablah pertanyaan – partanyaan dibawah dengan benar !
41. Sebutkan 3 hal yang menyebabkan amal tidak ikhlas..
42. Sebutkan 10 asama‟ Allah (Asmaul Husna) beserta artinya…
43. Tiliskan pengertian (proses) di ciptakannya manusia…
44. Tuliskan ayat Al – qur‟an yang pertama kali turun…..
45. Berilah arti ayat Al - Qur‟an bErikut

ِ َ ِيك لَه وبِ َذل
ِِ
ِ ِّ الِت ونُس ِكي وََْمياي وَمََ ِاِت لِلَّ ِه ر
ِ َ قُل إِ َّن
)٢٦١( ني
َ ت َوأَنَا أ ََّو ُل الْ ُم ْسلم
ُ ك أُم ْر
َ ب الْ َعالَم
َ
َ ُ َ )ال َش ِر٢٦١( ني
ََ َ َ ُ َ ص
ْ
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