
ULANGAN AKHIR SEMESTER 2
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Hari/Tanggal
Waktu

LEMBAR SOAL
Pend. Agama lslam
IX/2
Senin, 19 Maret 2012
10.00 - 11.30 (90 menit)

II PAGI II

PETUNJUK UMUM:
1. Tulis nomor Anda pada lembar jawaban komputer (UK)!
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawabnya'
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah!
4. Kerjakan pada UK yang disediakan!
5. Hitamkanlah bulatan pada huruf jawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 2BI
6. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah maka hapus lah jawaban yang salah tersebut sampai

bersih, kemudian hitamkan bulatan pada huruf jawaban lain yang Anda anggap benar'
CONTOH:

A. Sebelum dijawab a b c d

0 0 0 0
B. Sesudah dijawab a b c d

0 • 0 0
C. Sesudah diperbaiki a b c d

0 0 0 •
PETUNJUK KHUSUS:
Hitamkanlah bulatan pada huruf A, B, C, atau D yang Anda anggap benar pada lembar jawaban!

4. Allah SWT berfirman dalam surat AI-Insyirah :

/ /.,/ ,....,,--;., -;;;-

1. .D.k~\ lS~\
/' ., /' .....• /., ., .•.... ----;

2. ~..l.,a0IJ~.:.J \

3. :BJ~~(-~::,
4. ~j-,~ (. ::;,

1. Allah SWT berfirman dalam surat AI-Insyirah :

Susunan yang benar surat AI-Insyirah adalah
A. 2 - 4 - 1 - 3 C. 3 - 4 - 1 - 2.
B. 1-4-2-3 D. 3-1-2-4

2. Berikut ini potongan ayat AI-Qur'an:

Susunan yang benar
. tersebut adalah.
A. 1-3-2-4
B. 1 - 4 - 2 - 3

dari potongan-potongan ayat

C. 3 - 4 -1 - 2.
. D. 3 - 1 - 2 - 4

Potongan ayat di atas mengandung hukum bacaan.
A. Izhar C. Ikhfa
B. Idgham D. Iqlab

3. .Berikut ini beberapa potongan ayat AI-Qur'an:
/

1. t' 3. 0•.u
/

~\
" ,

2. 4. ;. "'l
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Ayat-ayat tersebut yang merupakan surat.AI-lnsyirah
ayat empat terdapat pada nomor..... .
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Allah Meninggikan derajat orang beriman dan

berilmu pengetahuan beberapa derajat.
2. Allah meninggikan sebutan nama nabi Muhammad

SAW karena sabar menghadapi cobaan.
3. Allah melindungi kota Mekkah dan Madinah

karena merupakan tempat yang suci. ~:
4. Allah mengingatkan untuk selalu berusaha

walaupun kita telah selesai mengerjakan suatu
pekerjaan/urusan.
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Dari pernyataan di atas manakah yang merupakan isi
kandungan surat AI-Insyirah ayat 7 adalah nomor
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

6. Allah SWT berkenan meringankan beban yang
dipikulkan kepada utusanNya. Pernyataan tersebut
sesuai dengan surat Allnsyirah ayat ....
A. 1 - 2 C. 3 - 4
B. 2 - 3 D. 4 - 5

7. Allah SWT. berfirman dalam surat AI-Insyirah :

Firman Allah tersebut berisi perintah untuk ....
A. berikhtiar C. berdo'a
B. bertawakkal D. bersabar

13. Perhatikan potongan hadits berikut:

~

J......"..... J _
o .....- •• \ \ 0 ~ 1;.~~

oo/' ~

... maka bersihkan lingkungan"
Berdasarkan potongan hadits ini hendaknya kita
menjaga lingkungan dari ...
A. penggunaan obat terlarang
B. pencurian kendaraan bermotor
C. orang asing yang tak dikenal
D. pendatang haram tak memiliki KTP

14. Perhatikan beberapa perilaku di bawah ini!
1. Selalu membersihkan kamar tidur setelah bangun
2. Selalu menjaga hati untuk tidak berbuat dengki

kepada orang lain
3. Selalu membersihkan lingkungan tempat tinggal

supaya tidak terjadi banjir
4. Selalu taat dan patuh kepada orang tua

Dari pernyataan di atas perilaku yang mencerminkan
kebersihan lahiriah ditunjukkan pada nomor
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

15. Berikut ini adalah contoh perilaku bersih kecuali ....
A. membersihkan halaman sekolah
B. menjaga kebersihan ruang belajar
C. mensucikan diri itu penyempurna Iman
D. membuang sampah pada tempatnya

16. Rasulullah SAW bersabda:
J .....•_,...-: "" ".J -;;..... J // J J .....• \\,.11~'9\ t;J\ 1~'::C:)~~ \ 0 ;I~::;~ ').:.:il........ U-.o ••••.• ~ ••••••.• \ ..-

Balasan bagi orang yang senantiasa menjaga
kebersihan berdasar hadits tersebut adalah.
A. masuk surga C. kebaikan
B. keberkahan D. kesehatan

17. Segala sesuatu yang akan terjadi pada semua makhluk-
Nya telah diputuskan oleh Allah SWT. Pernyataan ini
merupakan pengertian dari ....
A. qadha C. nasib
B. qadar D. taqdir

18. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Semangat berikhtiar
2. Memperbanyak sadaqah
3. Bertawakkal kepada Allah
4. Sabar ketika mendapat cobaan

Pernyataan tersebut yang bukan merupakan tanda-
tanda orang yang beriman kepada qadha qadar
terdapat pada nomor
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

19. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 11 Allah SWT berfirman:
J.w'J ~/ .,/ \ 1...•....)I,~1\~ \

\-. .• \.,0 • )lojl~ rS> ~YJ. ~ J-i;..:...>~
'Y,/ , "'ul;

~;.

D. )~

C. sebagian dari iman
D. buah dari iman

'5l;~1i /
~. -A.

J ;lb/i" . . ... . - -

1.

Ayat tersebut, yang berisi tentang bersikap optimis
terdapat pada nomor
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

8. Nilai ahiakui karimah dari surat AI-Insyiroh yang paling
penting ialah.
A. sabar C. disiplin
B. teliti D. jujur

9. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Cepat mengeluh ketika mendapat masalah
2. Buruk sangka kepada Allah terhadap segala

pemberian.
3. Tabah atas cobaan yang diberikan Allah SWT
4. Bermohon kepada selain Allah SWT

Dari pernyataan di atas manakah sikap yang sesuai
dengan QS Allnsyirah ditunjukkan pada nomor ...
A.. 1 C. 3
B. 2 D. 4

10. Pelengkap dari pernyataan berikut ini adalah ....

4.

3.

2.

. /

B. ~
/

11. Rasulullah SAW bersabda
, \ ~'~~Jt.f.:u\01 .

Arti po'1ongan hadits tersebut adalah: "Sesungguhnya
Allah SWT itu ....
A. mulia C. bersih
B. baik D. Indah

12. Perhatikan hadits berikut:
" J/ /' -;;;/'o L;;5 :; \ -: ;;j \1lJ \

..•..• .. ,/ ~
Hadits tersebut mempunyai arti, bahwa kebersihan
adalah ....
A. sempurnanya iman
B. sebaik-baik iman
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28. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahi:

~

/ (> J -"Jo;;'-:-" ~"J\ J'i4.i\J., ~.
// ....."'-

Menurut ayat tersebut, sesungguhnya Allah SWT tidak
menyukai orang-orang yang mempunyai sifat
A. hasad C. iri hati
B. takabbur D. fitnah

29. Sikap takabbur akan tercermin dalam sikap dan
perilakunya. Berikut ini yang bukan merupakan tanda-
tanda orang yang takabbur adalah.
A. memuji diri sendiri
B. merendahkan orang lain
C. memalingkan muka ketika bertemu
D. menghindar bertemu lawannya

30. Sikap takabbur termasuk ~khlakul madzmumah yang
", akan berakibat negatif pada dirinya. Salah satu dari

akibat tersebut adalah ....
A. merenggangkan tali silaturrahmi
B. dipendekkan umurnya
C. dijauhkan dari keberuntungan
D. susah dalam mencari rizki

31. Dalam surat AI.Mukmin Allah SWT berfirman:

34. Perhatikan nama-nama shalat sunnah berikut:
1. Tahajud 3. Duha
2. Istikharah 4. Istisqa'

Nama-nama shalat sunnah tersebut yang terdapat
rangkaian khutbah, adalah pada nomor ....
A 1 C. 3
B. 2 D. 4

35. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah
2. Harus ada hewan qurban
3. Dilaksanakan sebelum dua khutbah
4. Memakai pakaian yang bagus

Pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan
ketentuan salat Idhul Adha ditunjukkan pada nomor ...
A. 1 C 3
B. 2 D. 4

20. Allah SWT berfirman:

'":' I(-Of {I ~ J/2iJ101
~ ~ ,...-

Artinya "Sesungguhnya Allah .... orang-orang
yang tawakkal".

Yang tepat untuk melengkapi arti ayat tersebut adalah

A. mengampuni C. mencintai
B. menyayangi D. meridhoi

21. Berserah diri kepada Allah SWT setelah berusaha
dengan sungguh-sungguh, dalam ilmu tauhid dina':lakan

A. tafakkur C ikhtiar
B. tabah D. tawakkal

22. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Kemiskinan 3. Rasa takut
2. Kematian 4. Jodoh

Manakah dari pernyataan tersebut yang termasuk
takdir mubram adalah nomor ...
A. 1 dan 2 C 2 dan 3
B. 1 dan 3 D. 2 dan 4

23. Perhatikan contoh-contoh taqdir berikut:
1. Hari kiamat 3. Jenis kelamin
2. Kepandaian 4. Kematian

Contoh taqdir tersebut, yang merupakan salah satu
contoh taqdir muallaq adalah nomor
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

,.... .•..• JJn ,/ /~/ -::-:;
/'/~L)')\:'~""~L:Y~/~oJ .. "/,,:"".\\'\~ y--- . G ,/cr), .J.'Y u.
\" v "/ •..•. ,/ ""

Ayat tersebut antara lain berisi tentang balasan bagi
orang yang takabbur, yakni ....
A. dilaknat Allah SWT C. dikucilkan pergaulan
B. dibenci manusia D. dimasukkan neraka

P 32 Shalat sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW:24. ernyataan berikut ini adalah fungsi iman kepada. .
1. Rawatib 3. Istisqa

Takdir, kecuali .... 2 "h' d
A. menyadari perlunya manusia berusaha dalam . a aJu 4. Witir

kehidupan Nama-nama shalat tersebut yang harus dikerjakan
B. manusia semakin giat beribadah dan berdo'a secara berjamaah, ditunjukkan pada nomor.
C. mensucikan diri itu penyempurna iman A. 1 C. 3
D. membuat percaya akan kemampuan diri sendiri B. 2 D. 4

25. Sifat takabbur termasuk akhlaq madzmumah. 33. Dari bermacam shalat sunnah, yang hendaknya
Secara bahasa kata takabbur berarti .... dikerjakan secara sendiri (munfarid) adalah ....
A. membesarkan diri C. menyenangkan diri a. kusuf C. Idul Fitri
B. menyesuaikan diri D. meninggikan diri b. Idul Adha D. dhuha

26. Badu anak seorang pengusaha besar, setiap pergi ke
sekolah dia selalu diantar sopirnya. Suatu ketika dia
melihat gurunya berjalan di trotoar jalan sedangkan
jalan becek dan tergenang air namun dia malah
menyuruh sopir untuk memacu kendaraannya lebih
cepat tanpa menghiraukan gurunya yang terkena
cipratan air dari ban mobilnya sikap Badu tersebut
dinamakan ....
A. takabur C. suudzan
B. ghibah D. namimah

27. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Tidak shalat berjamaah
2. Tidak berdo'a terus menerus
3. Tidak shalat lima waktu
4. Tidak puasa terus menerus

Pernyataan tersebut yang merupakan salah satu
contoh takabbur kepada Allah, adalah pada nomor ....
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4
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44. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang
diantara kamu masuk ke dalam masjid, janganlah ia
duduk sebelum shalat dua rekaat" ..
Shalat yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah
shalat ....
A. tahiyatul masjid c. rawatib
B. dhuha d. tashbih

45. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Untuk mendekatkan diri kepada Allah
2. Supaya dimudahkan segala urusan
3. Untuk melengkapi kekurangan yang pada salat

fardu
4. Supaya disayang Allah

Dari pernyataan di atas hikmah salat sunat adalah
ditunjukkan pada nomor.
A. 1 dan 2 C. 2 dan 3
B. 1 dan3 D. 2dan4

46. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Budaya lslam yang telah bercampur. dengan

budaya lokal
2. Budaya lokal yang sudah mendarah daging pada

kehidupan masyarakat lndonesia
3. Budaya Isl,;'m yang berasal dari Arab
4. Budaya lslam yang dikemas lalu dilaksanakan

dengan mistis.

Dari pernyataan di atas pengertian tradisi lslam yang
tepat ditunjukkan pada nomor.
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

47. Perhatikan contoh-contoh kebudayaan yang
tumbuh di masyarakat lndonesia:
1. Dansa 3. Musik Gambus
2. Pesta minuman keras 4. Wayang Golek

Berbagai budaya nusantara tersebut, .yang sesuai
dengan ajaran lslam adalah pada nomor
A. 1 dan 2 C. 2 dan 3
B. 1dan3 D. 3dBn4

48. Beberapa contoh kebudayaan di Jakarta:
1. Gambang Kromong 3. Ondel-ondel
2. Marawis "4. Lenang

Salah satu contoh kebudayaan di Jakarta yang
bernuansa lslam adalah pada nomor
A. 1 C. 3
B.2 D. 4

C. 3
D. 4

C. tahajud
D. istikharah

A. 1
B. 2

38. Lafadz do' a yang diajarkan Rasulullah sebagai
berikut

;;,i1S~::>'~IQ~j4])~~~~II~~~;!;jl5:::~1
Penggalan lafadz tersebut merupakan do'a ketika
mengerjakan shalat ....
A. witir
B. dhuha

41. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Hanya boleh dikerjakan pada bulan Ramadhan
2. Bilangan rakaatnya berjumlah ganjil
3.. Paling sedikit dikerjakan satu rekaat.
4. Dikerjakan setelah shalat 'Isya.

Pernyataan tersebut yang bukan merupakan
ketentuan dalam shalat witir adalah nomor
A. 1 C 3
B. 2 D. 4

36. Ketika terjadi' gerhana bulan maka umat lslam
disunahkan melaksanaka salat sunat
A. islisqa C. kf,~suf
B. kusuf D. istikharah

37. Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengerjakan
shalat sunnah rawatib qobliyah. Yang dimaksud shalat
sunnah rawatib qobliyah menurut ilmu fiqih adalah
shalat sunnah yang dikerjakan ....
A. setelah berwudhu
B. setelah melaksanakan shalat tahiyatul masjid
C. sebelum melaksanakan shalat fardhu
D. setelah melaksanakan shalat fardhu

39. Ketika terjadi kemarau panjang maka imam meng-
umumkan untuk berpuasa dua hari dan hari berikutnya
seluruh warga diajak kelapangan untuk bersama-sama
melaksanakan salat dua'r~kaat dengan memakai
'pakaian yang sederhana .dan membawa serta hewan
ternaknya. Salatnya dilakukan itu dinamakan salat ....
A. khusuf C. tarawih
B. istisqa D. idain

40. Perhatikan pilihan jumlah rakaat salat di bawah ini!
1. 5 rakaat 3. 9 rakaat
2. 7 rakaat 4. 11 rakaat

Dari pernyataan jumlah rakaat salat witir di atas paling
banyak dikerjakan sebanyak ditunjukkan pada nomor

4) Marawis
5) Tari Yapong

49. Yogyakarta kaya akan budaya nusantara, salah
satunya adalah budaya yang bernuansa lslam yang
selalu dilaksanakan oleh keraton Yogyakarta pada
setiap bulan Maulud. Nama budaya tersebut adalah ....
A. Gema Maulud C. Mauludan
B. Grebeg Keraton D. Sekaten

50. Perhatikan beberapa contoh seni budaya yang ada
di Nusantara berikut ini!
1) Qasidahan
2) Tari Saman
3) Tari Jaipong

Di antara seni budaya tersebut yang mengalami
akulturasi dengan tradisi lslam adalah ....

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

shalat tahajud
shalat dhuha

c.
d.

42. Pada sebagian malam kita disunnahkan shalat tahajud.
Waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat
tersebut adalah ....
A. malam hari setelah shalat 'Isya
B. sepertiga awal malam setelah shalat 'Isya
C. sepertiga akhir malam setelah 'Isya ..
D. menjelang shalat Subuh.

43. Hasan baru saja lulus SMP. Ia memperoleh nilai
, yang sangat memuaskan, namun la bingung dalam
menentukan sekolah selanjutnya, ke SMA, MA
a'tau SMK. Dalam keadaan seperti itu, guru agama
memberikan nasehat agar mengerjakan. shalat sunnah
mohon petunjuk kepada Allah swr Nama shalat yang
dimaksud adalah ....
A. shalat lail
B. shalat istikharah

4 UAS/ Pend. Agama Islam Kelas ]X1Pagi/JU/2012


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

