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 URUSAN KURIKULUM SMPN 1 BANTARAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 

ULANGAN BLOK SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 1 BANTARAN 

TAHUN PELAJARAN 2005/2006 

 
MATA PELAJARAN : PEND. AGAMA ISLAM HARI/TANGGAL : SENIN, 9 JANUARI 2006 

KELAS : VII (TUJUH) WAKTU : 09.30 – 11.00 

 

A.  Pilihlah Jawaban Dengan Menghitamkan Kotak Di Bawah Huruf  Jawaban Yang Kamu Anggap 

Paling Tepat! 

 
1.  Surat Ad Duha diturunkan di ... 

 a. Madina      b. Mesir c. Mekah     d. Baghdad 
  

2.  Ad Duha artinya waktu ... 

 a. Sepeninggalan matahari naik 

 b. Matahari sepenggalan naik 

 c. Matahari sepenggal naik ke atas 

 d. Sepenggalan matahari naik dan turun 
 

3.  Ayat surat Ad Duha sebanyak ... 

 a. 11 ayat     b. 12 ayat c. 10 ayat     d. 13 ayat 
  

4. Orang yang sering membaca Al Quran, hatinya men- 

 jadi ... 

 a. tidak tenang c. jernih dan tenang 

 b. kusut d. emosional 

 

5. Terhadap pengemis kita dilarang ... 

 a. menyantuni c. menyebut-nyebut 

 b. menghardik d. memperhatikannya 

 

6.  Surat Ad Duha termasuk surat makiyah, maksudnya  

 Al Quran ... 

 a. sebagai pedoman orang Mekah 

 b. yang diturunkan di Mekah 

 c. sebagai ancaman bagi orang-orang Mekah 

 d. sebagai petunjuk bagi orang-orang Mekah 

 

7.  Membaca Al Quran dengan fasih dan tartil akan men- 

 dapat ... 

 a. syafaat dari Al Quran   

 b. sanjungan dari orang lain 

 c. kutukan dari orang yang tidak senang 

 d. segala usahanya akan terlambat 

 

8.  Orang yang membaca Al Quran dengan mengguna- 

 kan tajwid hukumnya ... 

 a. wajib ain c. makruh 

 b. wajib khifayah d. sunah 

 

9.  Alif lam bertemu dengan huruf Ba’ (    ) hukum baca- 

 annya ... 

 a. ikhfa’ syafawi c. izhar qamariyah  

 b. izhaar halqi d. idgam syamsiyah 

 

10. Suara ( lam mati / Alif lam ) dibaca jelas termasuk  

 ketentuan bacaan ... 

 a. idgam syamsiyah c. izhar qomariyah 

 b. izhar halqi d. idgam bigunah 

 

11. Alif lam bertemu dengan Tha’ (     ) disebut Alif lam  

 (       ) ...... 

 a. Syifa’iyah c. Gamamiyah 

 b. Qamariyah d. Syamsiyah 

12. Ilmu untuk mengetahui tentang bacaan Al Quran  

 disebut ilmu ... 

 a. tafsir c. hadis 

 b. fiqih d. tajwid 
 

13. Meyakini adanya Allah sebagai Maqha Pencipta, ka- 

 rena ada alam jagat raya. Hal ini merupakan dalil ... 

 a. qauli c. fi’li 

 b. aqli d. naqli 
 

14. Sifat-sifat yang tak mungkin bagi allah dan hanya  

 mungkin bagi manusia di sebut ... 

 a. jaiz bagi Allah c. wajib bagi Allah 

 b. mustahil bagi Allah d. mubah bagi Allah 
 

15. Pada saatnya nanti, seluruh alam akan mengalami ke- 

 hancuran, kecuali Allah swt, karena Allah memiliki  

 sifat ... 

 a. Qidam     b. Qudrat c. Wujud      d. Baqa’ 
  

16. Allah mendengar bisikan hati seorang hambanya, me- 

 nunjukkan Allah mempunyai sifat ... 

 a. Sama’      b. Kalam c. Bashor      d. Irodah 
  

17. Allah selalu mengawasi tindakan hambanya, karena  

 Allah memiliki sifat ... 

 a. Bashor      b. Ilmu c. Sama’     d. Wahdaniyah 

   

18. Qudroh adalah sifat wajib bagi Allah, Qudroh artinya ... 

 a. Berkehendak c. Berfirman 

 b. Berkuasa d. Mendengar 

 

19. Allah bersifat Qiyamuhu Binafsihi artinya ... 

 a. Mengetahui      c. Berdiri sendiri 

 b. Berbeda dengan mahluk d. Berkehendak 

 

20. Asmaulhusnah menurut artinya ... 

 a. nama-nama yang diabadikan 

 b. nama-nama yang dilestarikan 

 c. nama-nama yang baik 

 d. nama-nama yang layak 

 

21. Asmaul husnah yang terdapat dalam hadis berjumlah ... 

 a. 89 nama   b. 99 nama  c. 100 nama   d. 102 nama 

  

22. Di antara Asmaulhusnah ialah Al Aziz artinya ... 

 a. Maha Perkasa c. Maha Pemberi 

 b. Maha Bijaksana d. Maha Pengampun 

 

23. Asmaulhusnah merupakan ... 

 a. sebutan lain dari sifat- sifat Allah SWT  

 b. sebutan nain dari nama-nama Allah SWT 

 c. merupakan sifat-sifat Allah yang baik 

 d. tugas-tugas Allah sesuai dengan namanya 

 



 URUSAN KURIKULUM SMPN 1 BANTARAN 

24. Alwahab salah satu Asmaulhusnah yang artinya ... 

 a. Maha Adil c. Maha Bijaksana 

 b. Maha Perkasa d. Maha Pemberi 
 

25. Kelak dikemudian hari  Allah akan membuat kepu- 

 tusan secara adil sesuai dengan amal perbuatan, hal  

 ini karena Allah memiliki sebutan  ... 

 a. Alqoyum c. Al Wahab 

 b. Al Aziz d. Al Fatha 
 

26. Al Hadi artinya  .... 

 a. Maha Perkasa c. Maha Pemberi Petunjuk 

 b. Maha Pemberi d. Maha Berdiri Sendiri 
 

27. Di bawah ini nama-nama Allah yang baik, kecuali .. 

 a. Al Aziz c. Al Hadi 

 b. Al Qoyum d. Al Qosim 
 

28. Asmaulhusnah menurut istilah ialah ... 

 a. nama-nama setiap orang yang baik 

 b. nama-nama bagi Allah yang diabadikan 

 c. nama-nama bagi nabi Muhammad yang baik dan  

     mulia 

 d. nama-nama yang baik bagi Allah swt sebagai ke- 

           agungannya dan kesempurnaan baginya. 
 

29. Seorang siswa yang sering membantu temannya keti- 

 ka dalam kesulitan disebut ... 

 a. ahlakul mahmudah c. ahlakul syafiah 

 b. ahlakul mazmumahh d. ahlakul mudmainah 
 

30. Ahlakul mahmuda artinya ... 

 a. budi pekerti yang jelek  

 b. budi pekerti yang seimbang 

 c. budi pekerti yang terpuji 

 d. budi pekerti yang terburuk 

 

3l. Sedangkan Ahlakul Mazmumah ialah ... 

 a. budi pekerti yang mulia 

 b. budi pekerti yang tercela 

 c. budi pekerti yang terbaik 

 d. budi pekerti yang sangat baik 

 

32. Ahmad seorang siswa  yang suka membantu teman- 

 nya, termasuk ... 

 a. akhlakul mazmumah c. akhlakul mudmainah 

 b. akhlakul sayyiah d. akhlakul karimah 

 

33. Kepada bapak dan ibu guru kita harus ... 

 a. patuh c. menghormati 

 b. menghargai d. menghormati 

 

34. Orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan ... 

 a. satu profesi c. satu bangunan 

 b. satu tujuan d. satu rumah 

35. Salah satu ciri ramah dan sopan santun adalah apabila  

 bertemu dengan temannya adalah ... 

 a. memberi uang           c. memberi jamuan makanan 

 b. memberi salam         d. semuanya salah 

 

36. Sesama teman hendaknya saling ... 

 a. menghormati c. menghargai 

 b. menyayangi d. semuanya benar 

 

37. Sikap pemalas, maunya enak suka menggantungkan  

 orang lain, termasuk perwujudan ... 

 a. akhlak terpuji c. akhlak tercela 

 b. akhlak mulia d. akhlak karimah 

 

38. Di bawah ini adalah suatu kewajiban anak terhadap  

 kedua orang tua kecuali ... 

 a. berbakti c. menghormati 

 b. menyakiti d. menaati 

 

39. Dalam suatu hadis dijelaskan, bahwa bekerja untuk  

 kepentingan dunia seolah-olah ... 

 a. akan hidup selamanya 

 b. akan mati besok pagi 

 c. akan hidup diakhirat selamanya 

 d. akan hidup sementara 

 

40. Sedangkan untuk kepentingan akhirat, seolah-olah ... 

 a. akan hidup di akhirat besok 

 b. akan hidup di dunia selamnya 

 c. akan mati besok pagi 

 d. akan mati besok hari kiamat 

 

 

 

B. Jawablah Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan   

     Tepat Dan Singkat! 

 

41. Surat Ad Duha termasuk surat Makkiyah, apa  

 maksudnya? 

 

42. Apakah yang dimaksud dengan sifat wajib dan  

 sifat mustahil bagi Allah? 

 

43. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan Qiyamu- 

 hu Binafsihi dan berikan contohnya! 

 

44. Apakah yang dimaksud dengan Asmaul Husna  

 itu? 

 

45. Apakah yang dimaksud dengan setia kawan itu? 
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 

ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 1 BANTARAN 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

 
MATA PELAJARAN : PAI HARI/TANGGAL : Senin, 05  Januari 2009  

KELAS : VII WAKTU : 10.00 – 00.00 

 

A.  Pilihlah Jawaban Dengan Menghitamkan Kotak Di Bawah Huruf Jawaban  Yang Kamu Anggap    

Paling Tepat!  

 
1.   Nabi Muhamad Saw dilahirkan pada : 

a. 11 Rabiu awal  
b. 12 Rabiul Awal tahun gajah 
c. 12 Rabiul Awal di Madinah 
d. 2 Rabiul Awal tahun Gajah 

 
2.   Tempat Nabi menerima wahyu pertama : 
 a. Gua Tsur c. Arafah 
 b. Jabal Nur d. Gua Hira’ 
 
3.   Perjalanan Nabi malam hari dari masjidil Aqsha ke 

Sidratul Muntaha disebut: 
 a. Isra mi’raj c. Isra’ 
 b. Hijrah d. Miraj’ 
 
4.   Peristiwa turunnya Al-qur’an dinamakan: 
 a. Nuzulul Qur’an c. Isra’ mi’raj 
 b. Maulid Nabi d. Lailatul Qodar 
 
5.   Seseorang yang tidak tertarik pada tipu daya dunia 

adalah ciri orang yang. 
 a. Qonah c. Taat 
 b. Sabar d. Taqwa 
 
6.                                          ,            artinya  adalah 

a. Allah bersama orang-orang yang bertaqwa 
b. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah adalah 

orang yang sabar 
c. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang 

sabar 
d. Allah mencintai orang-orang yang beriman 

 
7.   Sabar itu setengah dari 
 a.Tawakkal c Islam 
 b. Iman d. Tawadhu’ 
 
8.   Ibadah yang diawali dengan Takbiratul ihram dan diakhiri 

dengan salam di sebut: 
 a. Doa c. Munajat 
 b. Shalat d. Dzikir 
 
9.   Menutup aurat dan menghadap kiblat termasuk: 
 a. Rukun shalat c. Batal shalat 
 b. Sunnah shalat d. Syarat shalat 
 
10. Yang termasuk sunnah shalat adalah: 
 a. Membaca iftita c. Wudhu 
 b. I’tidal d. Sujud 
 
11. Salah satu yang membatalkan shalat adalah: 
 a. Batuk c. Berbicara 
 b. I’tidal d. Bersin 

12. Rukun shalat yang terakhir adalah : 
 a. Tahiyat akhir c. Sujud 
 b. Membaca shalawat d. Salam 
 
13.                                           , 
  
 ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah bersifat : 
 a. Maha tahu c. Maha kuasa 
 b. Maha berkehendak d. Maha mendengar 
 
14. Yang bukan termasuk Asmaul Husna. 
 a. Al-amin c. Al-aziz 
 b. Al-hadi d. Al-wahab 
 
15. Al-khaliqu artinya. 
 a. Maha kasih c. Maha pencipta 
 b. Maha adil d. Maha mulia 
 
16. Kita disunnahkan mengamalkan Asmaul Husna ketika. 
 a. Membaca do’a c. Shalat 
 b. Berfikir d. Baca Al-qur’an 
 
17. Huruf Syansiah berjumlah 
 a. 14 huruf c. 12 huruf 
 b. 4 huruf d. 24 huruf 
 
18. Cara membaca Al-qomariyah Aliflam-nya. 
 a. Dilebur c. Jelas 
 b. Berdengung  d. Samar 
 
19. Al-Syamsiah disebut juga bacaan. 
 a. Ghunnah c. Idhar Safawi 
 b. Idgham mimi d. Idgham syamsiah 
 
20. Yang termasuk bacaan Idhar Qomariyah. 
 

a. c.  
 
b. d.  

 
 
21.                        ,           kata yang bergaris bawah terdapat: 

a. Alif lam syamsiyah 
b. Alif lam Qomariyah 
c. Qolqolah 
d. Idgham mimi 

 
22. Berikut yang tidak termasuk huruf Qomariyah adalah : 
 

a. c.  
 
b. d.  
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23. Dalam shalat berjamaah yang berdiri paling depan 

disebut : 
 a. Mukmin c. Imam 
 b. Makmum d. Ihsan 
 
24. Makmum yang datang terlambat setelah Imam telah 

shalat satu rakaat atau lebih, disebut: 
 a. Munfarid c. Masbuk 
 b. Muwakil d. Makmum 
 
25. Shalat yang dikerjakan sendirian disebut : 
 a. Munfarid c. Masbuk 
 b. Muwakif d. Fardhu 
 
26. Shalat berjamaah hkum adalah: 
 a. Wajib  

b.Fardhu ain 
c. Sunnah muakad  
d. Sunnah ghoiru Muakkad. 

 
27. Bila terjadi kesalahan pada man sedang makmumnya 

perempuan semua, maka cara mengingatkannya 
adalah. 
a. Membaca tasbih 
b. Membaca takbir 
c. Membaca talbiyah 
d. Menempuk tangan 

 
28.                                     ,                        dibaca ketika : 
 a. Ruku’ c. Sujud 
 b. I’tidal d. Salam 
 
29. Shalat berjemaah akan mendapatkan pahala. 
 a. 27 derajat c. 10 Derajat 
 b. 17 Derajat d. 100 Derajat 
 
30. Sebelum shalat jamaah didirikan disunnahkan 

mengumandangkan. 
a. Bedug  
b. Sirene 
c. Wudhu 
d. Azdan dan iqomah 

 
31. Shalat di bawah ini yang bacaannya dibaca sinna. 
 a. Ashar c. isya’ 
 b. Maghrib d. Subuh 
 
32. Pengertian thaharah menurut bahasa adalah: 
 a. Disucikan c. Bersuci 
 b. Suci d. Mensucikan 
 
33. Hal-hal yang menyebabkan tayyamum, kecuali: 
 a. Sakit c. Dalam perjalan b. 

Tidak ada air d. Udara dingin 

 
34. Bersuci dengan benda keras (padat) , disebut: 
 a. Ijtihad c. Istinjak 
 b. Istiwak d. Ijmak 
 
35. Yang termasuk hal-hal yang menyebabkan mandi wajib 

adalah 
a. Junub 
b. Selesai haid 
c. Keluar mani/sperma 
d. Jawaban a, b, c benar 

 
36. Satu kali tayyamum dapat digunakan shalat wajib. 
 a.   Satu kali  

b.   Dua kali  
a. Berkali-kali 
b. Jawaban a, b, c benar 

 
37. Darah haid, nifas dan wiladah termasuk hadast. 
 a. Besar c. Ringan 
 b. Kecil d. Sedang 
 
38.                        ,  
 Kelanjutan hadist diatas adalah: 
 

a. c.  
 
b.           d. . 

 
39. Membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, 

mengamalkan dengan perbuatan adalah pengertian: 
 a. Islam c. Ikhsan 
 b. Iman d. Taqwa 
 
40. Salah satu fungsi iman kepada Allah adalah: 

a. Agar tambah hartanya 
b. Banyak temannya 
c. Ikhlas beribadah 
d. Ibadahnya dipuji orang 

 
 
B.  Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan jelas.! 
 
41. Apakah yang dimaksud dengan kaum muhajirin dan 

kaum anshar? 
 
42. Sebutkan lima macam Asmaul Husna dengan artinya ! 
 
43. Sebutkan tiga sunnah shalat ! 
 
44. Jelaskan pengertian Qonaah !  
 
45. Terjemahkan ayat dibawah ini ! 
 

 

 

 

 



 URUSAN KURIKULUM SMPN 1 BANTARAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 

ULANGAN BLOK SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 1 BANTARAN 

TAHUN PELAJARAN 2005/2006 

 
MATA PELAJARAN : P A I HARI/TANGGAL : SENIN, 9 JANUARI 2006 

KELAS : VII ( TUJUH ) WAKTU : 09.30 – 11.00 

 

A.  Pilihlah jawaban dengan menghitamkan kotak di bawah huruf  jawaban yang kamu anggap paling 

tepat! 

 
1.  Surat Ad Duha diturunkan di ... 

 a. Madina      b. Mesir c. Mekah     d. Baghdad 

  

2.  Ad Duha artinya waktu ... 

 a. Sepeninggalan matahari naik 

 b. Matahari sepenggalan naik 

 c. Matahari sepenggal naik ke atas 

 d. Sepenggalan matahari naik dan turun 

 

3.  Ayat surat Ad Duha sebanyak ... 

 a. 11 ayat     b. 12 ayat c. 10 ayat     d. 13 ayat 

  

4. Orang yang sering membaca Al Quran, hatinya men- 

 jadi ... 

 a. tidak tenang c. jernih dan tenang 

 b. kusut d. emosional 

 

5. Terhadap pengemis kita dilarang ... 

 a. menyantuni c. menyebut-nyebut 

 b. menghardik d. memperhatikannya 

 

6.  Surat Ad Duha termasuk surat makiyah, maksudnya  

 Al Quran ... 

 a. sebagai pedoman orang Mekah 

 b. yang diturunkan di Mekah 

 c. sebagai ancaman bagi orang-orang Mekah 

 d. sebagai petunjuk bagi orang-orang Mekah 

 

7.  Membaca Al Quran dengan fasih dan tartil akan men- 

 dapat ... 

 a. syafaat dari Al Quran   

 b. sanjungan dari orang lain 

 c. kutukan dari orang yang tidak senang 

 d. segala usahanya akan terlambat 

 

8.  Orang yang membaca Al Quran dengan mengguna- 

 kan tajwid hukumnya ... 

 a. wajib ain c. makruh 

 b. wajib khifayah d. sunah 

 

9.  Alif lam bertemu dengan huruf Ba’ (    ) hukum baca- 

 annya ... 

 a. ikhfa’ syafawi c. izhar qamariyah  

 b. izhaar halqi d. idgam syamsiyah 

 

10. Suara ( lam mati / Alif lam ) dibaca jelas termasuk  

 ketentuan bacaan ... 

 a. idgam syamsiyah c. izhar qomariyah 

 b. izhar halqi d. idgam bigunah 

 

11. Alif lam bertemu dengan Tha’ (     ) disebut Alif lam  

 (     ) ...... 

 a. Syifa’iyah c. Gamamiyah 

 b. Qamariyah d. Syamsiyah 

 

12. Ilmu untuk mengetahui tentang bacaan Al Quran  

 disebut ilmu ... 

 a. tafsir c. hadis 

 b. fiqih d. tajwid 

 

13. Meyakini adanya Allah sebagai Maqha Pencipta, ka- 

 rena ada alam jagat raya. Hal ini merupakan dalil ... 

 a. qauli c. fi’li 

 b. aqli d. naqli 

 

14. Sifat-sifat yang tak mungkin bagi allah dan hanya  

 mungkin bagi manusia di sebut ... 

 a. jaiz bagi Allah c. wajib bagi Allah 

 b. mustahil bagi Allah d. mubah bagi Allah 

 

15. Pada saatnya nanti, seluruh alam akan mengalami ke- 

 hancuran, kecuali Allah swt, karena Allah memiliki  

 sifat ... 

 a. Qidam     b. Qudrat c. Wujud      d. Baqa’ 

  

16. Allah mendengar bisikan hati seorang hambanya, me- 

 nunjukkan Allah mempunyai sifat ... 

 a. Sama’      b. Kalam c. Bashor      d. Irodah 

  

17. Allah selalu mengawasi tindakan hambanya, karena  

 Allah memiliki sifat ... 

 a. Bashor      b. Ilmu c. Sama’     d. Wahdaniyah 

   

18. Qudroh adalah sifat wajib bagi Allah, Qudroh artinya ... 

 a. Berkehendak c. Berfirman 

 b. Berkuasa d. Mendengar 

 

19. Allah bersifat Qiyamuhu Binafsihi artinya ... 

 a. Mengetahui      c. Berdiri sendiri 

 b. Berbeda dengan mahluk d. Berkehendak 

 

20. Asmaulhusnah menurut artinya ... 

 a. nama-nama yang diabadikan 

 b. nama-nama yang dilestarikan 

 c. nama-nama yang baik 

 d. nama-nama yang layak 

 

21. Asmaul husnah yang terdapat dalam hadis berjumlah ... 

 a. 89 nama   b. 99 nama  c. 100 nama   d. 102 nama 

  

22. Di antara Asmaulhusnah ialah Al Aziz artinya ... 

 a. Maha Perkasa c. Maha Pemberi 

 b. Maha Bijaksana d. Maha Pengampun 

 

23. Asmaulhusnah merupakan ... 

 a. sebutan lain dari sifat- sifat Allah SWT  
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 b. sebutan nain dari nama-nama Allah SWT 

 c. merupakan sifat-sifat Allah yang baik 

 d. tugas-tugas Allah sesuai dengan namanya 

 

24. Alwahab salah satu Asmaulhusnah yang artinya ... 

 a. Maha Adil c. Maha Bijaksana 

 b. Maha Perkasa d. Maha Pemberi 

 

25. Kelak dikemudian hari  Allah akan membuat kepu- 

 tusan secara adil sesuai dengan amal perbuatan, hal  

 ini karena Allah memiliki sebutan  ... 

 a. Alqoyum c. Al Wahab 

 b. Al Aziz d. Al Fatha 

 

26. Al Hadi artinya  .... 

 a. Maha Perkasa c. Maha Pemberi Petunjuk 

 b. Maha Pemberi d. Maha Berdiri Sendiri 

 

27. Di bawah ini nama-nama Allah yang baik, kecuali .. 

 a. Al Aziz c. Al Hadi 

 b. Al Qoyum d. Al Qosim 

 

28. Asmaulhusnah menurut istilah ialah ... 

 a. nama-nama setiap orang yang baik 

 b. nama-nama bagi Allah yang diabadikan 

 c. nama-nama bagi nabi Muhammad yang baik dan  

     mulia 

 d. nama-nama yang baik bagi Allah swt sebagai ke- 

           agungannya dan kesempurnaan baginya. 

 

29. Seorang siswa yang sering membantu temannya keti- 

 ka dalam kesulitan disebut ... 

 a. ahlakul mahmudah c. ahlakul syafiah 

 b. ahlakul mazmumahh d. ahlakul mudmainah 

 

30. Ahlakul mahmuda artinya ... 

 a. budi pekerti yang jelek  

 b. budi pekerti yang seimbang 

 c. budi pekerti yang terpuji 

 d. budi pekerti yang terburuk 

 

3l. Sedangkan Ahlakul Mazmumah ialah ... 

 a. budi pekerti yang mulia 

 b. budi pekerti yang tercela 

 c. budi pekerti yang terbaik 

 d. budi pekerti yang sangat baik 

 

32. Ahmad seorang siswa  yang suka membantu teman- 

 nya, termasuk ... 

 a. akhlakul mazmumah c. akhlakul mudmainah 

 b. akhlakuk sayyiah d. akhlakul karimah 

 

33. Kepada bapak dan ibu guru kita harus ... 

 a. patuh c. menghormati 

 b. menghargai d. menghormati 

34. Orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan ... 

 a. satu profesi c. satu bangunan 

 b. satu tujuan d. satu rumah 

 

35. Salah satu ciri ramah dan sopan santun adalah apabila  

 bertemu dengan temannya adalah ... 

 a. memberi uang           c. memberi jamuan makanan 

 b. memberi salam         d. semuanya salah 

 

36. Sesama teman hendaknya saling ... 

 a. menghormati c. menghargai 

 b. menyayangi d. semuanya benar 

 

37. Sikap pemalas, maunya enak suka menggantungkan  

 orang lain, termasuk perwujudan ... 

 a. akhlak terpuji c. akhlak tercela 

 b. akhlak mulia d. akhlak karimah 

 

38. Di bawah ini adalah suatu kewajiban anak terhadap  

 kedua orang tua kecuali ... 

 a. berbakti c. menghormati 

 b. menyakiti d. menaati 

 

39. Dalam suatu hadis dijelaskan, bahwa bekerja untuk  

 kepentingan dunia seolah-olah ... 

 a. akan hidup selamanya 

 b. akan mati besok pagi 

 c. akan hidup diakhirat selamanya 

 d. akan hidup sementara 

 

40. Sedangkan untuk kepentingan akhirat, seolah-olah ... 

 a. akan hidup di akhirat besok 

 b. akan hidup di dunia selamnya 

 c. akan mati besok pagi 

 d. akan mati besok hari kiamat 

 

 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan   

     tepat dan singkat ! 

 

41. Surat Ad Duha termasuk surat Makkiyah, apa  

 maksudnya? 

42. Apakah yang dimaksud dengan sifat wajib dan  

 sifat mustahil bagi Allah? 

43. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan Qiyamu- 

 hu Binafsihi dan berikan contohnya! 

44. Apakah yang dimaksud dengan Asmaul Husna  

 itu? 

45. Apakah yang dimaksud dengan setia kawan itu? 
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 

ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 1 BANTARAN 

TAHUN PELAJARAN 2005/2006 

 
MATA PELAJARAN : PEND. AGAMA ISLAM HARI/TANGGAL : SENIN, 9 JANUARI 2006  

KELAS : III (TIGA) WAKTU : 09.30 – 11.00 

 

A.  Pilihlah jawaban dengan menghitamkan kotak di bawah huruf  jawaban yang kamu anggap paling 

tepat! 

 
1.  Rencana Allah yang  akan berlaku bagi semua makh-

luk-Nya dinamakan... 

 a. qadha      b. takdir c. qadar      d.qadrun 
 

2.  Semua yang terjadi dan berlaku di alam semesta  

 ini merupakan ... 

 a. tanda klebesaran Allah  

 b. ujian dari Allah 

 c. ketentuan Allah bagi makhlukNya 

 d. cobaan Allah atas makhlukNya 
 

3.  Takdir Allah yang tidak dapat diubah sekalipun deng- 

 an usaha dan doa disebut takdir ... 

 a. hakiki    b. mubram c. muallaq    d. tawakkal 
  

4.  Pak Imran telah 5 tahun menderita sakit, karena usa- 

 hanya berobat dengan sungguh sungguh ia sembuh  

 dari sakitnya. Hal ini merupakan contoh takdir ... 

 a. ikhtiar    b. mubram c. hakiki     d. muallaq 
  

5.  Manusia tidak ada yang mengetahui setelah adanya ... 

 a. kejadian c. penemuan 

 b. ketakutan d. penelitian 
 

6.  Berserah diri kepada Allah atas semua usaha yang di- 

 lakukan disebut ... 

 a. ikhtiar     b. tawakal c. sabar     d. berdoa 
  

7.  Jika kita gagal mencapai cita-cita, maka harus bersa- 

 bar dan terus berusaha jangan sampai ... 

 a. acuh tak acuh c. putus asa 

 b. pasrah d. putus hubungan 

 

8. Zakat yang berhubungan dengan harta benda disebut ... 

 a. zakat tahunan c. syarat zakat 

 b. zakat fitrah d. zakat mal 
 

9.  Salah satu rukun zakat adalah adanya pemberi zakat.  

 Orang yang memberi zakat disebut ... 

 a. muzakki c. mudzakir 

 d. mustahaq d. mustajab 
 

10. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut ... 

 a. mustahiq c. mustahid 

 b. mujtahid d. mustajib 
 

11. Dalam Surat Al Taubah 60 orang yang berhak mene- 

 rima zakat sebanyak ... 

 a. enam      b. tujuh c. delapan     d. sembilan 
   

12. Nisab zakat kambing adalah ... 

 a. 10 ekor    b. 20 ekor c. 30 ekor     d. 40 ekor 
   

13. Hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila  

 sudah mencapai ... 

 a. 200 kg     b. 250 kg c. 700 kg      d. 750 kg 
 

14. Zakat hasil pertanian yang diairi oleh hujan maka za- 

 katnya ... 

 a. 5 %           b. 10 %  c. 15 %      d. 20 % 

15. Secara umum Surat Al- Baqoroh 183 dan 184 berisi  

 perintah tentang ... 

 a. sholat      b. zakat c. puasa       d. haji 

 

16. Orang yang bepergian jauh boleh berbuka. Akan te- 

 tapi mereka ... 

 a. harus mengganti puasanya 

 b. tidak usah mengganti puasanya 

 c. membayar fidyah 

 d. meninggalkan puasa 

 

17. Memberi makan seorang miskin sebagai pengganti  

 puasa yang ditinggalkan disebut dengan ... 

 a. sedekah     b. hadiah c. amal jariah     d. fidiah 

   

18. Orang yang sudah lanjut usia termasuk orang yang  

 mendapat keringanan untuk ... 

 a. menjalankan puasa  c. meninggalkan puasa 

 b. menjalankan sholat  d. meninggalkan sholat 

  

19. Rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat iba- 

 dah seperti tercantum dalam surat Ali Imron 96  

 adalah ... 

 a. nabawi     b. ka’bah c. aqsha       d. istiqlal 

 

20. Utusan Allah yang mendapat perintah untuk memba- 

 ngun Ka’bah adalah nabi ... 

 a. Adam as c. Ibrahim as 

 b. Nuh as d. Musa as 

 

21. Rasulullah SAW selaku menganjurkan berbuat jujur,  

 karena kejujuran akan membawa ... 

 a. kehati-hatian c. kemesraan  

 b. kebanggaan d. kebahagiaan 

 

22. Karena kejujuran dan akhlaknya, Nabi Muhammad  

 SAW mendapat gelar ... 

 a. Al – Amin c. Al – Alim 

 b. As – Shiddiq d. Al – Aziz 

 

23. Gelar Nabi Muhammad SAW tersebut diberikan oleh ... 

 a. pamannya c. kakeknya 

 b. kaum Quraisy d. para sahabatnya 

 

24. Sikap dusta wajib ditinggalkan oleh seorang muslim,  

 karena dusta termasuk ... 

 a. tanda berilmu c. akhlak mahmudah 

 b. tanda beriman d. akhlak mahmudah 

 

25. Seseorang yang suka berdusta adalah salah satu tanda  

 orang ... 

 a. musyrik      b. kafir c. mustad      d. munafik 
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26. Seseorang yang melaksanakan perintah dan menjauhi  

 larangan Allah merupakan ciri orang ... 

 a. berpengetahuan c. beriman 

 b. berfikir d. berilmu 

 

27. Salah satu tanda taat kepada Allah adalah ... 

 a. bekerja dengan rajin 

 b. sholat lima waktu 

 c. belajar dengan tekun 

 d. memberikan hadiah 

 

28. Yang dimaksud dengan “birrul walidaini” adalah... 

 a. berbakti kepada kedua orang tua 

 b. menyambung silaturrahim 

 c. menolong karib kerabat 

 d. membantu Yatim piatu 

 

29. Bersikap lemah lembut dan merendahkan diri kepada  

 ayah dan ibu termasuk perbuatan ... 

 a. terpandang c. terpuji 

 b. tersayang d. tersanjung 

 

30. Jika seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya  

 adalah ... 

 a. berjabat tangan c. tersenyum 

 b. mengucapkan salam d. melambaikan tangan 

 

31. Ali seorang muslim dan ia sedang sakit, maka sebagai  

 muslim kita harus ... 

 a. membiarkannya  c. menemaninya 

 b. memaafkannya d. menjenguknya 

 

32. Mengelilingi ka’bah tujuh kali disebut ... 

 a. thawaf     b. ihram c. sa’i        d. tahallul 

 

33. Berlari – lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah dalam  

 rangkaian ibadah haji disebut ... 

 a. sa’i        b. miqat c. ifadah        d. thawaf 

   

34. Mengunjungi Baitullah di Mekah dengan tidak melak- 

 sanakan wukuf di Arafah disebut ... 

 a. haji       b. thawaf c. umrah      d. sa’i 
 

35. Wukuf merupakan pelaksanaan ibadah haji pada tang- 

 gal... 

 a. 7 Dzulhijjah  c. 9 Dzulhijjah 

 b. 8 Dzulhijjah  d. 10 Dzulhijjah 
 

36. Tempat untuk penyetoran ONH adalah ... 

 a. kantor perpajakan  

 b. bank yang ditunjuk pemerintah  

 c. kantor transmigrasi 

 d. bank kredit 

37. Pendaftaran haji dan umroh dilakukan di kantor ... 

 a. DEPDIKNAS kota/kabupaten 

 b. Depag kota/kabupaten 

 c. KUA kota/kabupaten 

 d. Pengadilan kota/kabupaten 

 

38. Di bawah ini yang bukan rukun haji adalah ... 

 a. ihram      b. thawaf c. wukuf        d. baligh 

   

39. Mencukur atau menggunting tiga helai rambut disebut ... 

 a. tahallul      b. ihram c. sa’i         d. qudum 

  

40. Melaksanakan haji wajib bagi yang mampu selama  

 hidup sebanyak ... 

 a. beberapa kali c. satu kali 

 b. tiga kali d. dua kali  

 

41. Memberi maaf atas kesalahan yang telah diperbuat  

 orang lain adalah ... 

 a. kebudayaan c. adat istiadat 

 b. sifat yang terpuji d. kebiasaan 

 

42. Waktu yang baik untuk meminta maaf menurut ajaran  

 Islam adalah ... 

 a. hari raya Idul Fitri c. ketika berbuat salah 

 b. hari raya Idul Adha d. setiap hari Jum’at 

 

43. Mohon maaf kepada Allah atas dosa yang dilakukan  

 disebut ... 

 a. syukur      b. dzikir c. doa        d. taubat 

  

44. Maaf memaafkan antar umat Islam dapat memperkuat ... 

 a. ukhuwah Islamiyah c. jasmani 

 b. pasukan Islam d. rohani 

 

45. Tatanan sekolah akan kokoh jika didukung oleh sis- 

 wanya yang mempunyai sikap ... 

 a. saling menentang c. saling bersaing 

 b. saling memaafkan d. saling berpendapat 

 

 

B. Jawablah Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan   

     Tepat Dan Singkat! 

 
46. Apakah yang dimaksud dengan takdir mubram dan  

 takdir muallak itu? 

47. Sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat! 

48. Apakah yang dimaksud dengan muzakki dan musta- 

 hik zakat itu? 

49. Apakah yang dimaksud dengan thawaf itu? 

50. Apakah yang dinamakan dengan taubat nasuha  

 itu?
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 

ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 1 BANTARAN 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

 
MATA PELAJARAN : PAI HARI/TANGGAL : Senin , 05 Januari 2009  

KELAS : IX WAKTU : 09.00 – 10.00 

 

A.  Pilihlah Jawaban Dengan Menghitamkan Kotak Di Bawah Huruf Jawaban  Yang Kamu Anggap 

Paling Tepat!  

 
1. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia, 

adalah … 
 a. Demak c. Aceh 
 b. Samudra Pasai d. Banjar 
 

2.   Masuknya agama Islam ke Indonesia melalui jalur…. 
 a. Organisasi c. Persatuan 
 b. Persaudaraan d. perdagangan 
 

3.   Kerajaan Islam Goa-Tallo berada di derah… 
 a. Jawa c. Sulawesi 
 b. Sumatra d. aceh 
 
4.   Berdirinya pusat-pusat kerajaan Islam merupakan bentuk 

pengaruh Islam, melalui jalur… 
 a. Perdagangan c. Pendidikan 
 b. Perkawinan d. Kesenian 
 

5.   Seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Demak 
adalah…. 

 a. Sunan Bonang c. Raden Patah 
 b. Sunan Kali Jaga d. Sunan Kudus 
 

6.   Penyembelihan hewan kamibing atas kelahiran anak 
adalah…. 

 a. Aqiqah c. Sodakoh 
 b. Infak d. qurban 
 
7.   Waktu penyembelihan hewan qurban adalah… 

a. 10-11 Dzulhijjah c. 10 Dzulhijjah 
b. 11-13 Dzulhijjah d. 10-12 Dzulhijjah 

 
8.   Aqiqah sebaiknya dilaksanakan … 
 a. Hari pertama kelahiran anak 
 b. Ruwatan usia 7 Tahun 
 c. Memberi nama usia 7 hari 
 d. Hari ke tiga sejak lahir 
 
9.   Salah satu keutamaan aqiqah adalah … 
 a. Wujud rasa syukur kepada Allah 
 b. Perasaan Iba kepada bayi 
 c. Bersenang-senang atas kelahiran anak 
 d. Rasa haru atas kelahiran anak. 
 
10. Qu’an surat Al-kausar –3 mengandung perintah…. 
 a.Aqiqah c. Kurban 
 b.Infak d. Sedekah 
 
11. Iman kepada hari akhir termasuk rukun Islam yang ke … 
 a. Tiga c. Lima 
 b. Empat d. Enam 

 
12. Dunia hancur, gunung meletus, planet berterbangan 

merupakan tanda-tanda … 
 a. Kiamat Sugra c. Yaumul barzah 
 b. Bencana alam d. Kiamat Kubra 
 

13. Pada hari kiamat semua yang hidup akan mati, yang paling 
akhir mati…. 

 a. Manusia      b. Malaikat c. Jin       d. Iblis 
   

14. Nama lain hari akhir… 
 a. Barzah c. Yaumul kiamat 
 b. Ghoib d. Pembalasan 
 

15. Manusia akan hidup kekal di … 
 a. Alam ruh c. Dunia 
 b. Alam barzah d. Akhirat 
 
16.                                         ,  
 Artinya ”dunia itu adalah … akhirat”. 
 a. Awal c. Akhir 
 b. Sebagian d. Ladang 
 

17. Bagi orang Muslim yang telah mampu dan memenuhi 
syarat menunaikan haji hukumnya … 

 a. Wajib c. Makruh 
 b. Sunnah d. Fardhu kifayah 
 

18. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan…. 
 a. Syawal c. Dzulhijja 
 b. Rajjab d. Dulqodah 
 

19. Syarat wajib haji ialah … 
 a. Berakal c. Bermukin 
 b. Mandiri d. Hamba sahaya 
 
20. Melaksanakan haji dan umrah secara bersama-sama 

disebut haji…. 
 a. Ifrad c. Tamahuk 
 b. Qiran d. Umrah 
 
21. Dibawah ini adalah rukun haji, kecuali…. 

a. Tawaf  
b. Sai 
c. Wukuf 
d. Melempar Jumrah 

 
22. 
 
  
 Ayat di atas menjelaskan kewajiban melaksanakan…. 
 a. Puasa c. Qurban 
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 b. Haji d. Umrah 
 
23.                                kelanjutan hadist disamping ialah… 
 
 a.  c.  
 

b. d.  
 
24. “Mencari ilmu satu hari lebih baik dari pada berpuasa tiga 

bulan”, ungkapan tersebut bersumber dari…. 
 a. Syair c. Al-qur’an 
 b. Hadist d. Ahli hikmah 
 
25. Manfaat ilmu pengetahuan bukan hanya untuk diri sendiri 

dan orang lain, tetapi bermanfaat hngga kehidupan di … 
 a. Masyarakat c. Hari kiamat 
 b. Lingkungan d. Akhirat 
 
26. Allah meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan 

orang yang diberi ilmu pengetahuan … 
a. Kedudukan mulia 
b. Bertempat di surga 
c. Berupa derajat 
d. Berupa pahala 

 
27. Berikut pendapat ulama yang mempunyai makna sama 

dengan hadist…. 
 a. Atsar c. Kabar 
 d. Sunnah d. Sanad 
 
28. Surat At-tin terdiri dari … 
 a. 6 ayat c. 8 ayat 
 b. 7 ayat d. 9 ayat 
 
29. Makhluk Allah yang paling sempurna adalah. 
 a. Manusia c. Jin 
 b. Malaikat d. Ifrid 
 
30 Hakim yang paling adil adalah…. 
 a. Allah c. Mahkamah Agung 
 b. Jaksa Agung d. Nabi 
 
31. Musuh manusia yang nyata dan membahayakan adalah…. 
 a. Orang kafir c. Diri sendiri 
 b. Setan d. Nafsu 
 

32. Jin diciptakan Allah dari. 
 a. Cahaya c. Tanah 
 b. Api d. Nur 
 

33. Allah memberikan pahala yang tak putus-putus kepada 
orang yang…. 
a. Islam 
b. Beriman 
c. Berbuat baik 
d. Beriman dan beramal sholeh 
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 

ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 1 BANTARAN 

TAHUN PELAJARAN 2005/2006 

 
MATA PELAJARAN : P A I HARI/TANGGAL : SENIN, 9 JANUARI 2006  

KELAS : III (TIGA) WAKTU : 09.30 – 11.00 

 

A.  Pilihlah jawaban dengan menghitamkan kotak di bawah huruf  jawaban yang kamu anggap paling 

tepat! 

 
1.  Rencana Allah yang  akan berlaku bagi semua makh-

lukNya di namakan 

 a. qadha      b. takdir c. qadar      d.qadrun 
  

2.  Semua yang terjadi dan berlaku di alam semesta  

 ini merupakan ... 

 a. tanda klebesaran Allah  

 b. ujian dari Allah 

 c. ketentuan Allah bagi makhlukNya 

 d. cobaan Allah atas makhlukNya 
 

3.  Takdir Allah yang tidak dapat diubah sekalipun deng- 

 an usaha dan doa disebut takdir ... 

 a. hakiki    b. mubram c. muallaq    d. tawakkal 
  

4.  Pak Imran telah 5 tahun menderita sakit, karena usa- 

 hanya berobat dengan sungguh sungguh ia sembuh  

 dari sakitnya. Hal ini merupakan contoh takdir ... 

 a. ikhtiar    b. mubram c. hakiki     d. muallaq 
  

5.  Manusia tidak ada yang mengetahui setelah adanya ... 

 a. kejadian c. penemuan 

 b. ketakutan d. penelitian 
 

6.  Berserah diri kepada Allah atas semua usaha yang di- 

 lakukan disebut ... 

 a. ikhtiar     b. tawakal c. sabar     d. berdoa 
  

7.  Jika kita gagal mencapai cita-cita, maka harus bersa- 

 bar dan terus berusaha jangan sampai ... 

 a. acuh tak acuh c. putus asa 

 b. pasrah d. putus hubungan 

 

8. Zakat yang berhubungan dengan harta benda disebut ... 

 a. zakat tahunan c. syarat zakat 

 b. zakat fitrah d. zakat mal 
 

9.  Salah satu rukun zakat adalah adanya pemberi zakat.  

 Orang yang memberi zakat disebut ... 

 a. muzakki c. mudzakir 

 d. mustahaq d. mustajab 
 

10. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut ... 

 a. mustahiq c. mustahid 

 b. mujtahid d. mustajib 
 

11. Dalam Surat Al Taubah 60 orang yang berhak mene- 

 rima zakat sebanyak ... 

 a. enam      b. tujuh c. delapan     d. sembilan 

   

12. Nisab zakat kambing adalah ... 

 a. 10 ekor    b. 20 ekor c. 30 ekor     d. 40 ekor 

   

 

13. Hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila  

 sudah mencapai ... 

 a. 200 kg     b. 250 kg c. 700 kg      d. 750 kg 

 

14. Zakat hasil pertanian yang diairi oleh hujan maka za- 

 katnya ... 

 a. 5 %           b. 10 %  c. 15 %      d. 20 % 

 

15. Secara umum Surat Al- Baqoroh 183 dan 184 berisi  

 perintah tentang ... 

 a. sholat      b. zakat c. Puasa       d. Haji 

 

16. Orang yang bepergian jauh boleh berbuka. Akan te- 

 tapi mereka ... 

 a. harus mengganti puasanya 

 b. tidak usah mengganti puasanya 

 c. membayar fidyah 

 d. meninggalkan puasa 

 

17. Memberi makan seorang miskin sebagai pengganti  

 puasa yang ditinggalkan disebut dengan ... 

 a. sedekah     b. hadiah c. amal jariah     d. fidiah 

   

18. Orang yang sudah lanjut usia termasuk orang yang  

 mendapat keringanan untuk ... 

 a. menjalankan puasa  c. meninggalkan puasa 

 b. menjalankan sholat  d. meninggalkan sholat 

  

19. Rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat iba- 

 dah seperti tercantum dalam surat Ali Imron 96  

 adalah ... 

 a. nabawi     b. ka’bah c. aqsha       d. istiqlal 

 

20. Utusan Allah yang mendapat perintah untuk memba- 

 ngun Ka’bah adalah nabi ... 

 a. Adam as c. Ibrahim as 

 b. Nuh as d. Musa as 

 

21. Rasulullah SAW selaku menganjurkan berbuat jujur,  

 karena kejujuran akan membawa ... 

 a. kehati – hatian c. kemesraan  

 b. kebanggaan d. kebahagiaan 

 

22. Karena kejujuran dan akhlaknya, Nabi Muhammad  

 SAW mendapat gelar ... 

 a. Al – Amin c. Al – Alim 

 b. As – Shiddiq d. Al – Aziz 

 

23. Gelar Nabi Muhammad SAW tersebut diberikan oleh ... 

 a. pamannya c. kakeknya 

 b. kaum Quraisy d. para sahabatnya 

 

24. Sikap dusta wajib ditinggalkan oleh seorang muslim,  
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 karena dusta termasuk ... 

 a. tanda berilmu c. akhlak mahmudah 

 b. tanda beriman d. akhlak mahmudah 

 

25. Seseorang yang suka berdusta adalah salah satu tanda  

 orang ... 

 a. musyrik      b. kafir c. mustad      d. munafik 

   

26. Seseorang yang melaksanakan perintah dan menjauhi  

 larangan Allah merupakan ciri orang ... 

 a. berpengetahuan c. beriman 

 b. berfikir d. berilmu 

 

27. Salah satu tanda taat kepada Allah adalah ... 

 a. bekerja dengan rajin 

 b. sholat lima waktu 

 c. belajar dengan tekun 

 d. memberikan hadiah 

 

28. Yang dimaksud dengan “birrul walidaini” adalah... 

 a. berbakti kepada kedua orang tua 

 b. menyambung silaturrahim 

 c. menolong karib kerabat 

 d. membantu Yatim piatu 

 

29. Bersikap lemah lembut dan merendahkan diri kepada  

 ayah dan ibu termasuk perbuatan ... 

 a. terpandang c. terpuji 

 b. tersayang d. tersanjung 

 

30. Jika seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya  

 adalah ... 

 a. berjabat tangan c. tersenyum 

 b. mengucapkan salam d. melambaikan tangan 

 

31. Ali seorang muslim dan ia sedang sakit, maka sebagai  

 muslim kita harus ... 

 a. membiarkannya  c. menemaninya 

 b. memaafkannya d. menjenguknya 

 

32. Mengelilingi ka’bah tujuh kali disebut ... 

 a. thawaf     b. ihram c. sa’i        d. tahallul 

 

33. Berlari – lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah dalam  

 rangkaian ibadah haji disebut ... 

 a. sa’i        b. miqat c. ifadah        d. thawaf 

   

34. Mengunjungi Baitullah di Mekah dengan tidak melak- 

 sanakan wukuf di Arafah disebut ... 

 a. haji       b. thawaf c. umrah      d. sa’i 
 

35. Wukuf merupakan pelaksanaan ibadah haji pada tang- 

 gal... 

 a. 7 Dzulhijjah  c. 9 Dzulhijjah 

 b. 8 Dzulhijjah  d. 10 Dzulhijjah 
 

36. Tempat untuk penyetoran ONH adalah ... 

 a. kantor perpajakan  

 b. bank yang ditunjuk pemerintah  

 c. kantor transmigrasi 

 d. bank kredit 

37. Pendaftaran haji dan umroh dilakukan di kantor ... 

 a. DEPDIKNAS kota / Kabupaten 

 b. Depag Kota / Kabupaten 

 c. KUA Kota / Kabupaten 

 d. Pengadilan kota / Kabupaten 

 

38. Di bawah ini yang bukan rukun haji adalah ... 

 a. ihram      b. thawaf c. wukuf        d. baligh 

   

39. Mencukur atau menggunting tiga helai rambut disebut ... 

 a. tahallul      b. ihram c. sa’i         d. qudum 

  

40. Melaksanakan haji wajib bagi yang mampu selama  

 hidup sebanyak ... 

 a. beberapa kali c. satu kali 

 b. tiga kali d. dua kali  

 

41. Memberi maaf atas kesalahan yang telah diperbuat  

 orang lain adalah ... 

 a. kebudayaan c. adat istiadat 

 b. sifat yang terpuji d. kebiasaan 

 

42. Waktu yang baik untuk meminta maaf menurut ajaran  

 Islam adalah ... 

 a. hari raya Idul Fitri c. ketika berbuat salah 

 b. hari raya Idul Adha d. setiap hari Jum’at 

 

43. Mohon maaf kepada Allah atas dosa yang dilakukan  

 disebut ... 

 a. syukur      b. dzikir c. doa        d. taubat 

  

44. Maaf memaafkan antar umat Islam dapat memperkuat ... 

 a. ukhuwah Islamiyah c. jasmani 

 b. pasukan Islam d. rohani 

 

45. Tatanan sekolah akan kokoh jika didukung oleh sis- 

 wanya yang mempunyai sikap ... 

 a. saling menentang c. saling bersaing 

 b. saling memaafkan d. saling berpendapat 

 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan   

     tepat dan singkat ! 

 
46. Apakah yang dimaksud dengan takdir mubram dan  

 takdir muallak itu? 

47. Sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat! 

48. Apakah yang dimaksud dengan muzakki dan musta- 

 hik zakat itu? 

49. Apakah yang dimaksud dengan thawaf itu? 

50. Apakah yang dinamakan dengan taubat nasuha  

 itu?
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 

ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL SMP NEGERI 1 BANTARAN 
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MATA PELAJARAN : PEND. AGAMA ISLAM HARI/TANGGAL : SENIN, 9 JANUARI 2006 

KELAS : II (DUA) WAKTU : 09.30 – 11.00 

 

A.  Pilihlah Jawaban Dengan Menghitamkan Kotak Di Bawah Huruf  Jawaban Yang Kamu Anggap 

Paling Tepat! 

1.  Iman yang dikatakan sempurna apabila sesorang da- 

 pat mencintai ... 

 a. keluarganya lebih dari cintanya kepada Allah 

 b. saudaranya lebih dari cintanya kepada Allah 

 c. Allah dan rosulnya lebih dari segalanya 

 d. pacarnya lebih dari cintanya kepada keluarga 
 

2. Mempercayai ajaran yang dibawa rasul adalah wujud ... 

 a. benci rosul c. iman kepada rosul 

 b. menolak rosul d. memahami rosul 
 

3.  Wujud dari cinta seorang kepada rosul antara lain ... 

 a. mentaati ajaran rosul  

 b. menjalankan larangan rosul  

 c. mengetahui ajaran nabi 

 d. mempelajari sejarah rosul 
 

4. Ketabahan luar biasa yang dimiliki oleh rasul disebut ... 

 a. mukjizat c. karomah 

 b. ilham d. ulul azmi 
 

5.  Tugas nabi dan rosul adalah ... 

 a. memberikan kekayaan 

 b. membawa mukjizat 

 c. mengajak keluarganya berjuang di jalan Allah 

 d. menjenguk umat manusia untuk menyembah Allah 
 

6.  Arti dzikir menurut bahasa adalah ... 

 a. memohon c. meminta 

 b. mengingat d. menyuruh 

 

7.  Berikut ini yang merupakan contoh berdzikir dengan  

 lisan adalah ... 

 a. berakhlak mulia c. berhati mulia 

 b. berkata dengan baik d. berbuat kebajikan 

 

8.  Berdasarkan Firman Allah surat Al Ahzab 42, waktu  

 berdzikir kepada Allah adalah ... 

 a. pagi hari c. sore hari 

 b. siang hari d. pagi dan sore hari 

 

9.  Hal-hal di bawah ini yang merupakan bagian dari  

 adab berdzikir adalah ... 

 a. dengan suara keras c. menghadap kiblat 

 b. sehat badan d. istighfar 

 

10. Berikut ini yang merupakan bacaan tasbih adalah ... 

 a. Subhanallah c. Allahu Akbar 

 b. Alhamdulillah d. Lailaha Ilallah 

 

11. Berikut ini yang tidak termasuk dari adab berdoa  

 adalah ... 

 a. mengangkat kedua tangan 

 b. suci dari hadas 

 c. membaca surat 

 d. memahami isi doa 

 

12. Waktu yang baik untuk berdoa adalah ... 

 a. siang hari c. malam hari 

 b. sore hari d. sepertiga malam terakhir 

 

13. Berikut ini yang merupakan contoh berdoa untuk diri  

 sendiri adalah ... 

 a. doa untuk orang tua     c. doa untuk muslimin 

 b. doa untuk mencari ilmu d. doa untuk orang sakit 

 

14. Berikut ini merupakan contoh berdoa untuk orang lain 

 adalah ... 

 a. doa untuk orang tua c. doa masuk masjid 

 b. doa menuntut ilmu d. doa sesudah wudhu’ 

 

15. Yang dimaksud tali Allah dalam surat Ali Imron 103  

 adalah ... 

 a. sunah nabi     c. agama Islam 

 b. Nabi Muhammad SAW d. sabda nabi 

 

16. Dalam surat Ali Imron 103, Dan berpegang teguhlah  

 kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu ... 

 a. berselisih c. bermusuhan 

 b. bertengkar d. bercerai berai 

 

17. Perintah untuk memperbaiki hubungan dua orang sau- 

 dara adalah ... 

 a. Ali Imron 103 c. Al-Hujurat 10 

 b. Ali Imron 105 d. Al- Hujurat 13 

 

18. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa agar  

 saling ... 

 a. kenal mengenal c. bertatap muka 

 b. mengunjungi d. tersenyum 

 

19. Secara umum Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13 berisi  

 ajaran tentang ... 

 a. agama Allah c. perintah sholat 

 b. persaudaraan d. persatuan 

 

20. Seseorang yang tidak senang melihat temannya ber- 

 hasil disebut ... 

 a. buruk sangka c. fitnah 

 b. dengki d. iri hati 

 

21. Menurut perasaan marah dan tidak senang terhadap  

 keberuntungan orang lain disebut ... 
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 a. khianat  c. dengki 

 b. hasut d. iri hati 

 

22. Membangkitkan hati agar marah kepada orang lain  

 dinamakan ... 

 a. hasut c. khianat 

 b. buruk sangka d. dengki 

23. Menyebarkan berita bohong tentang orang lain adalah  

 a. hasud c. buruk sangka 

 b. fitnah  d. dengki 
 

24. Buku Zainal hilang di kelas, dia berprasangka buruk  

 kepada Agus. Buruk sangka tersebut dinamakan ... 

 a. husnudhan c. su’udhan 

 b. madzmumah d. mahmudah 
 

25. Mengingkari tugas dan tanggung jawab yang diberi- 

 kan kepadanya adalah sifat ... 

 a. fitnah c.hasud 

 b. dengki d. khianat 
 

26. Ketika Muhammad lahir pada waktu itu bangsa  Arab  

 mengalami ... 

 a. kemajuan ilmu c. kekurangan makan 

 b. bencana alam d. krisis moral 
 

27. Muhammad lahir pada hari Senin tanggal ... 

 A. 11 Robiul Awal C. 13 Robiul Awal 

 B. 12 Robiul Awal D. 14 Robiul Awal 
 

28. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW suka menolong,  

 baik hati dan jujur, sehingga beliau mendapat gelar ... 

 a. As- Sidhiq c. Al – Faruq 

 b. Al- Amin d. Al – Furqan 
 

29. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pa- 

 da saat berusia ... 

 a. 40 tahun c. 30 tahun 

 b. 25 tahun  d. 35 tahun 
 

30. Wahyu pertama yang diterima oleh nabi Muhammad  

 SAW adalah surat ... 

 a. Al- Fatihah 1 – 7 c. Al –Alaq 1 – 5 

 b. Al – Ikhlas  1 – 4 d. Al – Baqoroh 1 – 8 
 

31. Sedangkan wahyu yang terakhir turun adalah surat ... 

 a. Ali Imron ayat 3 c. Al Baqoroh ayat 3 

 b. Al- Hujarat ayat 3 d. Al Maidah ayat 3 
 

32. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mem- 

 perbaiki ... 

 a. krisis ekonomi  c. Krisis hukum 

 b. akhlak manusia  d. Pertahanan dan keamanan 
 

33. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia ... 

 a. 53 tahun c. 63 tahun 

 b. 25 tahun d. 40 tahun 
 

34. Sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau sesu- 

 dah sholat fardhu disebut ... 

 a. sholat rowatib c. sholat witir 

 b. sholat taraweh d. sholat tahajjud 
 

35. Sholat sunnah yang dilaksanakan sesudah sholat far- 

 dhu disebut ... 

 a. sholat rowatib qabliyah  

 b. sholat rowatib fahmiyah  

 c. sholat rowatib ba’diyah 

 d. sholat rowatib ma’mawiyah 
 

36. Sholat rowatib yang sangat penting untuk dilaksana- 

 kan disebut ... 

 a. ghoiru muakat c. muakat 

 b. qabliyah d. ba’diyah 

37. Waktu melaksanakan sholat taraweh adalah ... 

 a. sesudah sholat magrib  

 b. sesudah sholat isya’ atau bangun tidur  

 c. sesudah sholat tahajjud 

 d. sesudah sholat isya’ hingga terbit fajar 

 

38. Sholat tahajjud disebut juga sholat ... 

 a. qiyamu romadhan c. qiyamus suhur 

 b. qiyamul lail d. qiyamun nahar 

 

39. Sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang  

 pertama disebut ... 

 a. jamak tagdim c. jamak ta’hir 

 b. sholat qasar d. sholat rowatib 

 

40. Sholat fardhu yang boleh dijamak adalah ... 

 a. dhuhur dengan asar c. magrib dengan subuh 

 b. asar dengan magrib d. isak dengan subuh 

 

41. Sholat fardhu yang boleh dijamak atau qashar apabila 

 a. menghadiri undangan  

 b. pergi kepasar  

 c. perjalanan jauh 

 d. melaksankan tugas di kantor 

 

42. Sholat fardhu yang tidak boleh di qashar adalah ... 

 a. sholat dhuhur c. sholat isyak 

 b. sholat ashar d. sholat magrib 

 

43. Kholifah dalam khulafaur Rasyidin sebanyak ... 

 a. 3 orang  c. 5 orang 

 b. 4 orang d. 6 orang 

 

44. Kholifah yang mendampingi nabi Muhammad SAW 

ketika hijrah ke Madinah adalah .... 

 a. Abu Bakar As-Siddiq c. Usman bin Affan 

 b. Umar bin Khattab d. Ali bin Abi Tholib 

 

45. Seorang kholifah yang masih saudara sepupu nabi 

Muhammad SAW adalah ... 

 a. Abu Bakar As – Shiddiq      c. Usman bin Afan 

 b. Ubar bin Katab          d. Ali bin Abi Tholib 

 

 

B. Jawablah Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan   

     Tepat Dan Singkat! 
 

46. Sebutkan 5 rosul yang mendapat gelar Ulul Azmi! 

 

47. Jelaskan pengertian dzikir dan doa!  

 

48. Apakah pengertian dari fitnah dan buruk sangka itu? 

 

49. Apakah maksudnya bahwa dalam Al Qur’an nabi 

Muhammadd SAW disebut  “Khataman Nabiyyin”? 

 

50. Apakah yang dimaksud dengan sholat jama’ dan 

qoshar itu? 


