
SEKOLAH HIGH/SCOPE INDONESIA 
UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 
 

TEACHER: MR. GUNAWAN 
 
PETUNJUK MENGERJAKAN: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan/menjawab soal-soal berikut 
2. Bacalah bismillaahirrahmaanirrahim sebelum memulai 
3. Bacalah setiap soal dengan cermat/teliti 
4. Jawablah soal yang menurut kamu lebih mudah 
5. Tanyakan kepada guru/pengawas jika ada pernyataan yang kamu tidak pahami 

maksudnya 
6. Jika telah selesai periksa kembali dengan teliti/cermat pekerjaanmu 
7. Bacalah alhamdulillaahirabbil ‘alamin jika kamu telah yakin semua pekerjaan telah 

selesai kamu lakukan 
 

 
 
Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Ada berapa ayat surah al-‘Alaq? 
a. 18 ayat  b. 20 ayat`  c. 19 ayat`  d. 17 ayat 

 
2. Surah al-‘Alaq merupaklan surat yang pertama kali diturunkan Allah SWT  kepada 

nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ini sebanyak … 
ayat. 
a. 10 ayat  b. 5 ayat  c. 7 ayat   d. 19 ayat 

 
3. Setiap Muslim wajib percaya kepada hari akhir/kiamat yang pasti akan datang dan 

tidak ada satupun manusia yang mengetahui kedatangan kiamat itu. Di dalam al-
Quran banyak terdapat surah dan ayat yang menceritakaan kejadiannya, diantaranya 
adalah surah … 
a. Surah az-Zalzalah dan al-Qari’ah  b. Surah az-Zalzalah dan an-Naas 
c. Surah al-Kafirun dan al-Qari’ah  d. Surah an-Naas dan al-Ikhlas 

 
4. Malam turunnya al-Quran disebut dengan malam kemuliaan. Moment turunnya al-

Quran diabadikan dalam sebuah surah yaitu … 
a. Surah al-‘Alaq    b. Surah al-Falaq    
c. Surah al-Qomar    d. Surah al-Qadr 

 
5. Lanjutkan bacaan berikut, “lailatul qadri khairummin alfi syahrn, …” 

a. inna a’thainaa kal kautsar    
b. Inna anzalnaahu fii lailatil qadr 
c. Tanazzalul malaaikatu warruuhu fii haa biidzni rabbihimmin kulli amr 
d. Wa maa adraakamal qaari’ah 
 



 
6. Malaikat selalu patuh pada setiap perintah Allah SWT, karena …  

a. Malaikat tidak diberi akal   
b. Malaikat tidak mempunyai pilihan lain 
c. Malaikat memang diciptakan untuk taat kepada-Nya    
d. malaikat tidak ingin menentang Allah 

 
7. Tanda orang yang menghayati terhadap fungsi iman kepada malaikat adalah … 

a. Putri berhati-hati dalam bertindak sebab ia yakin tindakannya akan dicatat 
oleh malaikat 

b. Ipul bertindak semaunya sebab ia yakin malaikat tidak peduli 
c. Fajar selalu berbuat keonar dengan sengaja 
d. Sulis tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

 
8. Berikut adalah contoh orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada Allah SWT 

a. Joni selalu berdoa dan bersyukur saat ia akan atau menyelesaikan aktivitas  
b. Melaksanakan shalat lima waktu dan selalu menepati janji dengan terpaksa 
c. Melakukan segala kebaikan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain 
d. Jawaban a dan b benar 
 

9. Allah telah mengajarkan cara beriman kepada malaikat-Nya. Cara yang benar dalam 
beriman kepada malaikat adalah … 

a. Mengagung-agungkan kekuatan yang dimiliki malaikat 
b. Mempercayai dan menyembahnya 
c. beriman dan meminta pertolongan kepada-Nya 
d. beriman dan tidak menjadikannya tempat meminta karena ia juga makhluk 

Allah. 
 

10. Berikut ini perilaku yang hukumnya haram untuk dilakukan oleh umat Islam, yaitu … 
a. Memakai wangi-wangian    b. Mempertontonkan aurat 
c. Mencukur rambut kepala menjadi botak  d. Membiarkan rambut  

    panjang 
 

11. Allah membenci dan melarang berbuat boros karena pemboros itu saudara … 
a. Orang miskin    b. Syetan 
c. Orang kikir           d. Zholim 

 
12. Allah SWT berfirman, yang artinya, “Wahai manusia jagalah diri dan keluargamu 

dari siksa api neraka …”,  berikut satu cara menghindarkan diri dan keluarga dari 
siksa api neraka … 

a. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah dan senantiasa melaksanakan 
shalat lima waktu meski dengan terpaksa dan tidak ikhlas 

b. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah dan senantiasa melaksanakan 
shalat lima waktu dengan ikhlas 

c. Tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba 
d. Berdoa kepada Allah 



 
13. Para rasul yang diberi ketabahan, keuletan dan kesabaran melaksanakan tugas sucinya 

disebut dengan … 
a. Ulil Amri           c. Warotsatul Anbiya 
b. Ulul Albab       d. Ulul Azmi 

 
14. Nabi Muhammad SAW memiliki empat sifat yang harus kita teladani dalam hidup 

ini, keempat sifat itu adalah: 
a. Sabar, tawakal, rendah hati dan ikhlas 
b. Shiddiq, amanah, benar dan berwibawa 
c. Amanah, fathonah tabligh 
d. Shiddiq, amanah sabar dan tawakal 

 
15. Berikut contoh sikap amanah seorang siswa dalam kehidupannya … 

a. Belajar sungguh-sungguh dan menjaga diri dari perbuatan tercela 
b. Menjaga perbuatan    
c. Senang bergaul 
d. Mencuci tangan sebelum makan 
 

16. Berikut ini adalah tugas dan wewenang manusia di muka bumi ini, kecuali
a. Sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi  

… 

b. Menjaga kelestarian alam 
c. Mengolah dan memanfaatkan hasil bumi 
d. Menguras kekayaan alam dengan segala cara 

 
17. Hal yang harus diperhatikan tentang hubungan manusia dengan lingkungan 

adalah sebagai berikut, kecuali
a. Menggali hasil bumi yang ramah lingkungan 

 … 

b. Mengelola segala kekayaan alam dengan baik 
c. Memanfaatkan hasil bumi untuk kepentingan bersama 
d. Mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi 
 

18. Badi dan Dodo pergi kesuatu tempat keramat yang diyakini oleh beberapa orang jika 
kita meminta pertolongan dan berdoa ditempat keramat itu ia akan menjadi orang 
yang pintar. Dalam keyakinan agama islam perbuatan Badi dan Dodo dikategorikan 
sebagai … 
a. Perbuatan bodoh   b. Perbuatan salah 
c. Syirik    d. Musyrik 

 
19. Allah membenci dan melaknat pemuda dan pemudi yang melakukan … 

a. Tidak senonoh   b. Perbuatan zina 
c. Tindakan tercela   d. Onani/masturbasi 

 
20. Membungkus jenazah dengan kain yang menutup seluruh badannya disebut … 

a. Mendoakan       b. Menyolatkan 
c. Memandikan       d. Mengafani 



 
21. Kain kafan (di Indonesia) umumnya berwarna … 

a. Merah    b. Hitam  
c. Putih    d. Hijau 

 
22. Memandikan jenazah lebih utama bila dilakukan oleh … 

a. Ustadz            b. Keluarganya 
c.   Tetangga dekat        d. Sahabat karib 

 
23. Ketika shalat jum’at saat khotib sedang menyampaikan khutbah maka para jama'ah 

hendaklah … 
a. berzikir dengan khusyu  
b. Membaca Al-Quran 
c. Membaca shalawat dengan suara lirih  
d. Mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama  

 
24. Jika kita atau siapa yang mengalami musibah, maka ungkapan yang paling tepat 

untuk diucapkan adalah … 
a. Subhaanallaah   b. Astaghfirullaahal ‘azhiim 
c. Innalillaahi wa inna ilaihi raajiuun  d. Laa ilaaha illallaah 

 
25. Yang tidak termasuk manfaat  beriman kepada Hari Akhir adalah … 

a. Memiliki sikap hidup optimis 
b. Mendorong manusia untuk beramal shaleh (baik dan benar) 
c. Bertindak dengan penuh tanggung jawab dan hati-hati 
d. Mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya 
e. Tidak terpengaruh kemewahan dunia yang bersifat sementara 

 
26. Puasa menjadi batal karena … 

a. Makan dan minum    
b. Makan dan minum disengaja 
c. Makan dan minum secara sengaja di siang hari pada bulan puasa 
d. a, b, c benar 

 
27. Berikut orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib membayarnya/menggantinya di 

bulan yang lain … 
a. Orang yang sakit parah dan tidak mampu berpuasa lagi 
b. Orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa lagi 
c. Wanita yang menstruasi/haid dan seorang pemuda yang sengaja tidak 

berpuasa 
d. Orang yang tidur 
 

28. Zakat itu wajib dikeluarkan/dibayarkan oleh orang-orang yang … 
a. Mampu/kaya   b Miskin 
c. Beriman    d. Islam 

 



 
29. Zakat Fitrah dikeluarkan hanya setahun sekali, yaitu pada bulan … 

a. Idul fitri    b Idul Adha 
c. Ramadhan    c. Syawal 
 

30. Salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan Ibadah puasa adalah … 
a. Saling berbagi   b. Merasakan penderitaan orang yang lapar 
c. Saling menerima   d. Saling menasehati 

 
31. Puasa memberikan pendidikan langsung bagi orang yang melakukannya. Nilai 

pendidikan apa yang ditanamkan dalam ibadah puasa? … 
a. Kesabaran dalam menghadapi cobaan/ujian 
b. Tidak makan dan mimum 
c. Menanamkan rasa kasih kepada sesama  manusia 
d. a dan c benar 
 

32. Berikut beberapa fungsi berpakaian menurut ajaran Islam adalah? … 
a. Memberikan rasa nyaman dan harga diri 
b. Menutup aurat 
c. Melindungi diri dari cuaca panas dan dingin serta fitnah 
d. a, b dan c benar 

 
33. Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang … 

a. Bebas dan menyenangkan 
b. Sehat yang dapat melindungi diri dari kejahatan/kemaksiatan 
c. Saling melindungi dari hal yang dilarang Allah SWT 
d. b dan c benar 

 
34. Berikut adalah sahabat yang bergelar Khulafaurrasyidin … 

a. Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan , dan Ali bin Abi 
thalib 

b. Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Abdul Aziz, Ustman bin Affan , dan Ali bin 
Abi thalib 

c. Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Abdul Aziz, Ustman bin Affan , dan Abu 
Sofyan 

d. Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Abdul Aziz, Ustman bin Affan , dan Zaid  
 

35. Allah berfirman yang artinya, “Janganlah kamu mendekati perbuatan zina …”, 
perbuatan mana yang dapat dikategorikan mendekati perbuatan zinah adalah … 

a. Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dan saling mencintai 
mereka berdua-duaan saling bermesraan 

b. Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dan saling mencintai 
mereka berdua-duaan ditempat yang sepi 

c. Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dan saling mencintai 
mereka berdua-duaan saling berpegangan tangan dan saling bertatapan  

d. a, b dan c benar 



 
 
 
Essay 

1. Menurut kamu batasan seperti apakah yang harus ada dalam pergaulan laki-laki dan 
perempuan yang belum menikah, terutama anak remaja seusia kamu? Jelaskan! 
Menurut kamu perlukah batasan itu? Lalu untuk apa ? jelaskan! … 

2. Berikan lima contoh perbuatan yang menunjukan pengabdian, kasih sayang seorang 
anak kepada kedua orang tuanya? ... 

3. Minuman-minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya itu sangat dibenci dalam 
agama Islam, sehingga dihukumi sebagai barang-barang yang haram. Mengapa? 
Berikan penjelasanmu dengan mengungkapkan argumentasi yang jelas/logis! … 

4. Buatlah secara singkat sejarah perjuangan Nabi Muhammad setelah menjadi 
Rasulullah/utusan Allah? … 

5. Tuliskan empat sifat/Akhlak Nabi Muhammad? … 
 
 
 

===== Selamat Mengerjakan ===== 
 
 
 
 
 
 
 

 


