
ULANGAN AKHIR SEMESTER 2
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Hari/Tanggal
Waktu

LEMBAR SOAL
Pend.Agama kristen
1X/2
Senin, 19 Maret 2012
10.00 - 11.30 (90 menit)
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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 LJK yang disediakan!
5. Hilamkanlah bulalan pada huruf jawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 2B!
6. Apabila ac!a jawaban yang Anda anggap salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai

bersih, kemudian hilamkan 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:
HifamkanJahbulatan pada hurufA, B,.~, a~a.uDy~ng An~a.anJ1,g:pc:b_~'!a.rpadaJefTlbarjawa/)an! .

1. Menurut kitab Kejadian 3 : 9, bahwa Tuhan telah
merencanakan kehadiran gerejaNya di dunia ini sejak
dari awalnya .. maka istilah gereja dalam Perjanjian Baru
adalah ....
A. Kuriake C. Iqgreya
B. Jahwei D. Eklesia

2. Aku akan mendirikan jemaatKu dan alam maut tidak akan
menguasainya. Maka istilah gereja dalam bahasa Ibrani
adalah
A. Kuriake C. Qahal
B. Eklesia D. Kyoohel

3. Gereja adalah milik Allah sendiri. Hendaklah tidak
seorangpun yang merasa sebagai pemilik gereja. Maka
arti kata Kuriake adalah ....
A. milik atau kepunyaan Allah
B. persekutuan orang percaya
c. dipanggil ke luar
d. memanggil dan mengumpulkan

4. Allah yang merencanakan, merancang, mendirikan,
memimpin dan menguduskan gerejaNya dan Dialah yang
memiliki gereja, maka menjadi penggerak utama gereja
lahir di Yerusalem adalah ....
A. para Nabi C. Tuhan
B. Roh Kudus D. malaikat

5. Gereja mula-mula terbentuk pada ....
A. saat berkumpul
B. saat turunnya Roh Kudus
C. pantaikosta
D. pesepakatan

6. Arti hari raya Pentakosta pada umat Yahudi adalah untuk
merayakan ....
A. turunnya Roh kudus Chasil panen
B. terbentuknya gereja D. hari ke lima puluh
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7. Pada hari ke 3, la bangkit dari kematian dan naik ke
surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kudus.
Pada saat kenaikanNya ke surga, la menjanjikan Roh
Kudus akan turun kepada murid.muridNya dan menjadi
saksiKu di Jerusalem,Yudea, Samaria sampaike seluruh
ujung bumi. Tanda-tanda pada saat Roh Kudus turun atas
murid-muridNya dengan cara ....
A. berbahasa Roh C. berbahasa lidah
B. pencurahan RohNya D. bernyanyi dan berdoa

8. Telapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus
turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiKu di
Jerusalem,Yudea, Samaria sampai ke seluruh ujung
bumi.( Kis 1 : 8) Tugas Roh Kudus menurut bahasa ini
adalah ....
A. memerdekakan C. menguatkan
B. mengampuni D. melayani

9. Pentakosta menurut tradisi kekristenan adalah ....
A. turunnya Roh kudus C. terbentuknya Kristen
B. hari ke lima puluh D. mempersatukan jemaat

10. Arti Pentakosta adalah ....
A. turunnya Roh kudus C. terbentuknya kristen
B. hari ke lima puluh D. mempersatukan jemaat

11. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Gereja adalah gedungnya
2. Satu tubuh dalam Kristus
3. Kamu adalah tubuh Kristus
4. Jemaat adalah tubuhNya
5. gereja adalah saksi kasihNya
Dari pernyataan di atas yang benar tentang arti gereja
sebagai tubuh Kristus ada pada nomor ....
A. 1, 2 dan 3 C. 3,4 dan 5
B. 2, 3 dan 4 D. 2, 3 dan 5
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12. Yesus mengangkat tanganNya dan memberkati mereka,
la berpisah dengan mereka dan terangkat ke Sorga.
Tugas para murid setelah Yesus naik ke sorga adalah .....
A. tekun berdoa .
B. tekun bernyanyi dan berdoa
C. memberitakan injil, membaptis atas nama Tritunggal
D. senantiasa berada di dalam bait Allah

13. Sumber dan dasar persekutuan Jemaat adalah ....
A. roh Kudus C. Yesus Kristus
B. gereja D. Yerusalem

14. Salah satu contoh dari Tritugas gereja yaitu memberitakan
injil. Dalam bahasa Yunani disebut ....
A. Diakonia C. Didakhe
B. Marturia D. Koinonia

15. Tugas pertama gereja dalam persekutuan ialah
A. bersekutu dengan Kristus
B. persekutuan dalam doa
C. mewujudnyatakan kasih Tuhan terhadap sesama
D. gereja yang melayani dan menyatakan kasih

16. Perhatikan pernyataan di bawah inil
1. Mengasihi orang miskin
2. Kamulah bangsa yang terpilih
3. Saling menguatkan
4. Bangsa yang kudus
5. Dapat menghargai perbedaan
Dari pernyataan di atas yang benar tentang manfaat
persekutuan jemaat yang berdasarkan kasih ada pada
nomor ....
A. 1, 3, dan 5 . C. 3, 4 dan 5
B. 2,4 dan 5 D. 2,4 dan 5

17. Gereja harus hidup dengan identitas Kristus. Gereja
harus memberi kesaksian tentang pola hidup Kristus. Hal
ini tertulis dalam kitab ....
A. Mateus 1 : 8 C. Yohanes 1; 8
B. Lukas 1: 8 D. Kisah para Rasul 1 : 8

18. Injil adalah kabar gembira karena injil memuat berita
adanya pengampunan dosa bagi orang berdosa. Injil
berasal dari kata Yunani yaitu ....
A. Euanggelium C. Syaraka
B. Tetelestai D. Alatala

19. Setelah Yesus bangkit dari kematian, la menampakkan
diri kepada murid-muridNya dan kepada orang banyak
dan menyampaikan amanat kepada mereka. Isi amanat
tersebut adalah ....
A. pergilah,beritakan bahwa Aku sudah bangkit
B. pergilah, jadikan semua bangsa muridKu dan

baptislah merl'ka dalam nama Bapa, Anak dan Roh
Kudus dan ajarlah mereka .

C. pergilah ke seluruh dunia, bahwa Aku akan
menyertaiMu dan ajarlah mereka melalukan sesuatu
yang Kuperintahkan kepadamu

D. pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan berita
injil, bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang bangkit dari
antara orang mati. .

20. Perhatikan pernyataan di bawah ini:
1. Memberitakan Injil
2. Membaptis mereka
3. Ajarlah mereka
4. Dengan atas nama Allah Tritunggal
5, Pergilah ke selu~uh dunia
Ada beberapa hal yang sangat penting dalGm Amanat
Agung Yesus dan yang benar adalah ....
A. 2, 4 dan 5 '.. ",",' 9,,: 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5 >'D. 2, 3 dan 4

21. Perhatikan pernyataan di bawah Inll
1. Kepunyaan sendiri menjadi kepunyaan bersama
2. Tidur bersama dan bekerja bersama
3. Bekerjasama dan berdoa bersama

2

4. Memecahkan roti secara bergilir dan makan'
bersama-sama

5. Menjual harta miliknya dan membagi,bagikan
kepada semua orang

Dari pernyataan di atas yang benar tentang ciri-ciri
kehidupan jemaat perdana Uemaat mula-mula) ada pada
nomor ....
A. 1, 3 dan 5 C. 1, 4 dan 5
B. 2, 3 dan 4 D. 3, 4 dan 5

22. Injil yang berarti kabar gembira, dan inti Injil yang harus
diberitakan adalah tentang.
A. kabar gembira
B. Yesus Kristus
C. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
D. pengampunan dosa bagi orang berdosa

23. Tugas dan panggilan gereja yang ke tiga adalah diakonia.
Diakonia artinya adalah
A. persekutuan C. memberitakan injil
B. melayani D. pengajaran

24. Yang dimaksud dengan melayani ialah ... kasih Tuhan
terhadap sesama menjadi kemuliaanNya.
A. percaya C. mewujudnyatakan
B. merespon D. menerima

25. Pelayanan gereja bukanlah untuk mencari keselamatan,
tetapi karena gereja telah memperoleh keselamatan se-
cara Cuma-Cuma, maka alasan gereja melayani adalah ....
A. Allah sendirilah yang mencari manusia
B. supaya jemaatnya bertambah banyak
C. karena gereja telah memperoleh keselamatan

secara Cuma-Cuma
D. karena Allah terlebih dahulu mencari dan

menyelamatkan manusia.
26. Gereja adalah pelayanan. Tujuangereja melayani adalah.

A. supaya banyak. anggota jemaatnya
B. menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus
C. supaya orang Kristen percaya pada Tuhan
D. supaya jangan ada yang pindah agama ( gereja)

27. Sifat pelayanan gereja adalah ....
A. mencari dan menyelamatkan jiwa
B. mengunjungi rumah jemaatnya
C. mengadakan kebaktian padang
D. berkotbah dan bernyanyi

28. Cara kita melayani Tuhan Yesus menurut kitab Mateus 25
: 45 adalah ....
A. berdoa dan bernyanyi
B. mengampuni kesalahan orang lain kepada kita
C. mengasihi orang yang paling hina
D. tidak balas dendam

29. Persekutuan yang dibangun dan dilaksanakan antara
warga jemaat yang satu dengan yang lainnya harus
didasarkan pada; .
A. kasih philia C. k8Sih stroge
B. kasih eros D. kasih agape

30. Gereja mempunyai Dogma masing-masing tetapi inti
pengajaran gereja adalah
A. Yesus Kristus
B. ajaran gereja tersebut
C. aturan dan peraturan gereja
D. baptisan

31. Perhetlkan pernyataan di bawah Inll
1. Melaksanakan lomba CCA
2. Merencanakan kegiatan penanaman pohon
3. Merencanakan lomba VG dan PS
4. Melaksanakan kunjungan kepada orang sakit
5. Kebaktian padang
Dari pernyataan di atas yang benar tentang contoh
program pada bidang koinonla ada pada nomor ....
A. 2, 4 dan 5 C. 3, 4 dan 5
B. 1,3 dan 5 D. 2,3 dan 4
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pertama

C. ciptaan Allah
D. percaya

Kristen pada abab

2.
3.

2.
3.

42. Yesus berkata kepada orang banyak, katanya "Akulah
terang dunia, barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan
berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai
terang hidup". Nats ini menggambarkan kehidupan
gereja. Hal tersebut dapat dibaca dalam kitab
A. Mateus 8: 12 C. Johanes 8: 12
B. Lukas 8: 12 D. Markus 8: 12

43. Ketika Yesus melihat or~ng banY'lk itu, naiklah Dia ke
atas bukit dan setelah la duduk, Yesus mengajar mereka,
katanya" Kamu adalah garam dunia dan terang dunia",
hal.ini dapat kita baca dalam kitab .....
A. Mateus 5: 13.16 C. Markus 5: 13,,16
B. Lukas 5: 13-16 D. Johanes 5: 13.16

44. Salah satu contoh sikap siswa' Kristen di lingkungan
sekolah yang menjadi garam dan terang dunia adalah ....
A. berbicara dan berprilaku yang baik
B. mencoret dinding kelas
C. ikut tawuran
D. membuat guru kesal

45. Perhatikan pernyataan di bawah inil
1. Melaksanakan jam piket
2. Membersihkan ruangan kelas
3. Terpancing untuk jalan-jalan
4. Membentuk VG lingkungan
5. Aksi menolak narkoba
Dari pernyataan di atas, yang benar tentang peran siswa
sebagai garam dan terang dunia ada pada nomor ....
A. 1, 3 dan 5 C. 1, 2 dan 5
B. 2,3 dan 4 D. 3,4 dan 5

46. Memang dahulu kamu adalah ... tetapi sekarang kamu
adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai
anak.anak terang.
A. manusia
B. kegelapan

47. Penggerak utama agama
adalah
A. Tuhan C. para Nabi
B. Roh Kudus D. Allah

48. Nama kota yang pertama sekali disebut Kristen adalah
kota ....
A. Jerusalem C. Antiokia
B. Sidom D. Garasa

49. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Orang percaya tidak memakai telentanya untuk

keperluan orang lain
Adanya kejahatan di dalam dunia
Umat Allah tidak diizinkan mengadakan persekutuan
dengan Allah

4. Materialisme lebih menguasai manusia daripada
spiritualisme

5. Hilangnya rasa percaya kepada Tuhan
Dari pernyataan di atas, yang benar tentang tantangan
yang datang dari luar gereja ada pada nomor ....
A. 1,2, 3 benar C. 3, 4, 5 benar
B. 2, 3, 4 benar D. 1, 3, 5 benar

50. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Orang percaya tidak memakai telentanya untu~

keperluan orang lain
Adanya kejahatan di dalam dunia
Umat Allah tidak setia dalam persekutuan dengan
Allah

4. Materialisme lebih menguasai manusia daripada
spiritualisme

5. Hilangnya rasa percaya kepada Tuhan
Dari pernyataan di atas, yang benar tentang tantangan
yang datang dari dalam gereja ada pada nomor ....
A. 1, 2, 3 benar C. 3, 4, 5 benar
B. 2, 3, 4 benar D. 1, 3, 5 benar

A. menghitung uang persembahan
8. menyampaikan khotbah
C. merencanakan reatret
D. memainkan musik gereja

33. Kita harus belajar dan berusaha untuk melakukan segala
sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia dan salah
satu tugas pelayanan pada saat Ibadah disebut" ....
A. Douleuo C. latreo

.B. Diakoneo 0.' Merencanakan reatreat
34. Gereja harus juga menyadari bahwa la adalat! . surat

Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh siapapun.
Yang dimaksud dengan surat Kristus yang terbuka adalah

A. menjadi pembawa kabar gembira dan damai
sejahtera kepada orang lain.

B. karena gereja memenuhi kebutuhan rohani
C. karena kebutuhan rohani tidak bisa diabaikan
D. karena gereja lebih peduli kepada anggotajemaatnya

35. Perhatikan pernyataan di bawah inil
1. Mempersiapkan diri dengan baik
2. Merencanakan kegiatan penanaman pohon
3. Melaksanakan Firman dalam kehidupan sehari-hari
4. Menjaga diri sepanjang jalan
5. Menyanyi dan berdoa secara baik
Dari pernyataan di atas, sikap yang benar pada saat
ibadah ada pada nomor ....
A. 1, 2 dan 3 . C. 3, 4 dan 5
B. 2, 3 dan 4 D. 2, 4 dan 5

36. Salah satu contoh ucapan yang baik dan benar kepada
teman adalah ....
A. menjadi garam dan terang
B. memberi salam kepada teman
C. mencemoh teman di kelas
D. mencaci maki teman

37. Perkembangan gereja adalah gereja yang bertambah
besar dan sempurna maka salah satu contoh alat-alat
kebaktian yang perlu dibawa ke gereja adalah
1. persembahan 3. alat musik
2. Alkitab 4. Alkitab dan buku nyanyian

A. C. 3
B. 2 D. 4

38. Bapa kami yang disorga, dikuduskanlah namaMu,
datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi
seperti sorga. Arti doa syafaat ini adalah
A. memohon berkat
B. memohon kehadiran
C. memohon perlindungan
D. memohon ampun

39. Kebersihan adalah sebagian' dari iman. Maka manfaat
lingkungan bersih adalah
A. agar bisa dibangun perumahan
B. suatu program remaja / pemuda Kristen
C. melestarikan alam sebagai ciptaan Allah
D. supaya air yang mengalir di sungai lancar

40. Tujuan memberikan bantuan' kemanusiaan dengan
mengurangi uang jajan adalah
A. biar tahu menghemat.
B. agar dapat pujian
C. membantu beban yang dipikul
D. kepedulian dengan berbagi kasih

41. Manfaat gereja dalam masyarakat adalah ....
A. mengajar anak
. B. menggembalakan
C. menggembalakan kaum muda
D. kepedulian terhadap janda-janda

-32.•.Salah satu contoh tugas remaja pada saat.ibadah adalah
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