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LEMBAR SOAL 
 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
Kelas :   IX   ( Sembilan ) 
Hari/Tanggal :  Senin / 05 Desember  2011.  
Pukul : 10.00 – 11.30 WIB 

  

 

PETUNJUK UMUM 
 

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Akhir Semestermenggunakan pensil 2B  
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJK. 
3. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang. 

Hitamkan salah satujawaban yang palingbenar! 

1. Perhatikan Ayat di bawah ini : 

         

 

Pada ayat di atas yang dimaksud dalam “ Negeri  / 

Balad “  pada  ayat di atas adalah negeri..... 

A. Madinah  C. Damaskus 

B. Jedah   D. Mekah 
 

2. Dalam ayat   kedua   Surat At-tin,  Allah SWT  

bersumpah demi........ 

A. Buah Tin  C. Gunung Sinai 

B. Buah Zaitun  D. Kota Mekah 
 

3. Allah akan mengembalikan manusia ketempat yang 

serendah-rendahnya ,  kecuali orang-orang yang.... 

A. Melaksanakan salat 

B. Beramal shaleh 

C. Beriman dan mengerjakan amal kebajikan 

D. Melaksanakan ibadah haji 
 

4. Berikut ini yang merupaka bunyi surat At-tin ayat ke 

tujuh adalah..... 

A.        

B.           

C.          

D.          

 

5. Manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang 

lain,sebab manusia........ 

A. Dapat berkembang biak 

B. Tinggal di bumi 

C. Lebih baik secara fisik 

D. Memiliki akal dan ilmu pengetahuan 
 

6. Ilmu lebih utama  dari pada harta, karena ilmu.... 

A. Akan selalu berkurang setiap hari 

B. Sulit dicari 

C. Dapat dimiliki siapa saja 

D. Selalu bertambah meskipun selalu digunakan 
 

7. Bagi seseorang yang berjalan dijalan menuntut 

ilmu,Allah akan memudahkan baginya jalan menuju.... 

A. Surga   C. Keimanan 

B. Kesuksesan  D. Kemudahan 
 

8. “Hanif  anak  yang cerdas dikelasnya.Ia banyak 

memiliki ketrampilan yang jarang dimiliki anak 

sebayanya.  Hanif sangat pandai melukis, membuat 

kaligrafi,   membuat  mainan dari kertas dan bahkan ia 

pandai bermain gitar.Suatu hari,   Habibi minta diajari 

membuat kaligrafi kepada Hanif.   

Apa yang seharusnya Hanif lakukan ? 

A. Menolak,karena bila Habibi bisa,akan menyaingi 

dirinya. 

B. Mengajari Habibi dengan ikhlas, karena ilmu yang 

bermanfaat pahalanya akan selalu mengalir 

C. Menerima dengan senang hati dan  meminta 

bayaran 

D. Berpura-pura tidak bisa 
 

9. Perbedaan antara orang yang berilmu dan berharta 

adalah...... 

A. Orang yang berilmu umurnya lebih panjang dari 

pada orang yang berharta 

B. Orang berilmu akan dihormati dan disegani karena 

ilmunya,orang berharta akan dimusuhi karena 

hartanya 

C. Orang berharta akan sakit-sakitan sedangkan 

orang yang berilmu akan selalu sehat 

D. Tidak ada perbedaan antara keduanya 

 

 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN 

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) SMP 

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 



UjianAkhir Semester/PAI KLS.IX/2011-2012                                    MKKS – SMP Way Kanan hal. 2 

10. Berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang 

bernyawa,rusaknya sebagia  alam seperti gunung 

meletus,banjir dan sebagainya disebut...... 

A. Yaumul Hisab  C. Kiamat sugra 

B. Kiamat  kubra  D. Yaumul ba’as 
 

11. Hari kebangkitan manusia dari alam kubur ke alam 

akhirat untuk mempertanggung jawabkan semua 

perbuatannya selama didunia disebut yaumul 

A. Hisab   C. Barzah 

B. Ba’as   D. Mizan 
 

12. Meyakini bahwa suatu ketika dunia seisinya akan 

hancur lebur binasa dan manusia dimintai tanggung 

jawab atas segala amal perbuatanya didunia, 

disebut.... 

A. Saat terjadinya kiamat 

B. Iman kepada hari kiamat 

C. Peristiwa setelah malaikat israfil meniup 

sangkakala 

D. Kiamat pasti datang tiba-tiba 
 

13. Malaikat yang menjaga pintu surga adalah.... 

A. Munkar   C. Nakir 

B. Ridwan   D. Malik 
 

14. Di antara fungsi iman kepada hari kiamat adalah.... 

A. Mendorong untuk tidak  bertanggung jawab 

B. Bersungguh-sungguh mencari harta 

C. Mendorong manusia untuk selalu berbuat baik 

D. Berlomba-lomba meremehkan orang lain 
 

15. Orang yang timbangan amal kejelekannya lebih berat 

dari amal kebajikannya, akan memperoleh balasan 

terakhir di.... 

A. Surga   C. Neraka 

B. Sirathal mustaqim D. Mizan 

 

16. Setelah manusia mati,roh berpisah dengan 

jasadnya.Di alam itulah manusia menunggu datangnya 

hari kiamat, yang disebut yaumul..... 

A. Mizan   C. Barzah 

B. Ba’as   D. Mahsyar 
 

17.  

 

                      

              

 
 

Ayat diatas menyatakan bahwa cobaan-cobaan yang 

di berikan Allah bagi hambanya adalah untuk menguji 

keimanan mereka. Bentuk cobaan-cobaan tersebut 

antara lain..... 

 

A. Banjir, badai dan angin topan 

B. Ketakutan,kelaparan,kekurangan harta,jiwa dan 

buah-buahan 

C. Peperangan, bencana alam,dan kemiskinan 

D. Paceklik pangan, kemarau panjang, dan gempa 

bumi 

18.  

 
Arman menengok teman sekelasnya yang 
sedang sakit meskipun ia berbeda agama 
 

Sikap yang ditunjukkan oleh Arman disebut..,.... 

A. Tasamuh  C. Tawakkal 

B. Qonaah   D. Takabur 
 

19. Berikut ini anak yang memiliki sikap tasamuh adalah... 

A. Arman tidak mau menengok temanya yang 

sedang sakit 

B. Indah tidak mau piket karena temanya dari 

keluarga yang kekurangan 

C. Anto tidak membantu temannya yang tertimpa 

musibah 

D. Hanif membantu sesama yang membutuhkan 

tanpa membedakan  warna kulit, suku bangsa 

maupun  agama 
 

20. Allah memberikan  musibah kepada manusia dengan 

tujuan..... 

A. Agar manusia bangga 

B. Menunjukkan kekuasaanNya 

C. Untuk menguji keimanan hambaNya 

D. Agar manusia menderita 
 

21. Manfaat sifat qonaah dalam kehidupan bermasyarakat 

adalah..... 

A. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang 

rukun dan damai tanpa ada rasa iri dan dengki 

B. Menciptakan kerusuhan yang berkepanjangan 

C. Mengganggu kestabilan di dalam masyarakat 

D. Maraknya penyakit masyarakat 
 

22. Untuk mewujudkan sifat  toleransi dalam 

bermasyarakat, harus di capai dengan rukun dan 

damai serta penuh kesadaran.Untuk itu kamu harus... 

A. Berbuat baik kepada setiap orang 

B. Bebas melakukan apa saja 

C. Pilih – pilih dalam berteman 

D. Suka menjelekkan bangsa lain 
 

23. Memotong hewan pada bagian leher dengan 

memotong urat saluran pernafasan dan urat saluran 

makanan dengan menggunakan pisau atau benda 

tajam yang lain adalah.............. 

A. Penyembelihan hewan 

B. Penyembelihan kurban 

C. Penyembelihan Aqiqah 

D. Penyembelihan unggas 
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24. Perhatikan  pernyataan – pernyataan di bawah ini :  

-     Binatangnya dalam keadaan masih hidup dan    

      merupakan binatang yang halal di makan 

- Penyembelihnya beragama islam dan dengan  

       sengaja  

-     Orang yang menyembelih membaca basmalah 

-     Alat yang di gunakan tajam,dan tidak terbuat dari    

      Tulang,kuku,dan gigi 

-  Dilakukan pada urat leher sampai terputus 

saluran  makanan,pernafasan dan dua urat 

lehernya. 

 Pernyataan  - pernyataan  tersebut    di atas   

adalah.............penyembelihan 

A. Hukum   C. Sunnah  

B. Syarat    D. Makruh 

 

25. Penyembelihan yang di lakukan dengan menggunakan 

mesin potong hewan,sehingga lebih cepat di 

sebut.............. 

A. Penyembelihan secara manual 

B. Penyembelihan secara mekanik 

C. Penyembelihan secara tradisional 

D. Penyembelihan secara modern 

 

26. Kurban merupakan ibadah yang di perintahkan oleh 

Allah,SWT.Ibadah kurban di laksanakan pada......... 

 

A. Idul adha   C. Idul adha & hari tasyrik 

B. Hari tasyrik   D. Idul fitri 

 

27. Hewan yang dapat di jadikan kurban adalah hewan 

yang tidak cacat,berikut ini yang merupakan keadaan 

hewan yang tidak sah di jadikan kurban adalah......... 

 

A. Rusak matanya  C. Berdaging  

B. Gemuk dan bergajih D. Sehat dan gemuk 

 

28. Perhatikan ayat di bawah ini  : 

         

Ayat tersebut di atas adalah merupakan dasar diperintahkaan 

pelaksanaan .. 

A. Khitanan  C. Kurban  

B. Pernikahan   D. Aqiqah  

 

29. Orang yang berkurban harus memenuhi beberapa syarat 

penyembelihan,adapun persyaratan yang berkaitan dengan 

orangnya(yang berkurban)adalah..... 

A. Budak    

B. Hewan kurbannya tampa menghutang  

C. Balita 

D. Anak-anak 

 

30. Jumlah hewan aqiqah untuk bayi laki-laki adalah.........ekor 

kambing 

A. Satu   C. Tiga  

B. Dua   D. Empat  

 

31. Penyembelihan hewan aqiqah dapat berbeda-beda 

hari pelaksanaanya,salah satu hari pelaksanaan 

penyembelihan aqiqah adalah pada hari ke........dari 

kelahiran bayi. 

A. Dua puluh lima  C. Sebelas 

B. Tujuh balas  D. Tujuh 

 

32. Perhatikan pernyataan – pernytaan di bawah ini 1. 

1. Sebagai tanda syukur atas rezeki yang 

telah diterima dari Allah. 

2. Merupakan tebusan bagi anak untuk 

memberikan syafaat pada hari akhir kedua 

orang tuanya 

3. Menjembatani kesenjangan antara orang 

orang kaya dengan orang miskin 

4. Merupakan kurban yang mendekatkan 

anak kepada Allah sejak ia menghirup 

udara kehidupan 

5. Mencegah sikap rakus dan tamak 

Pernyataan di atas yang termasuk hikmah kurban 

adalah nomor...... 

A. 1,2,3  C. 1,3,5 

B. 2,3,4  D. 3,4,5 

 

33. “ Menyengaja atau bersungguh-sungguh” 

Ungkapan di atas merupakan pengertian menurut 

bahasa dari........... 

A. Puasa   C. Umrah  

B. Kurban   D. Haji  

34. Perhatikan pernyataan – pernyataan di bawah ini : 

 1. Beragama islam   

2. Baligh (Dewasa)   

3. Berakal sehat 

4. Merdeka 

5. Mampu untuk melaksanakan 

Pernyataan di  atas termasuk...... 

A. Rukun haji  C. Syarat wajib haji 

B. Wajib haji  D. Sunnah-sunnah haji 

 

35. Seorang jamaah haji akan syah hajinya jika benar-

benar telah memenuhi syarat rukunnya yang termasuk 

rukun haji adalah........... 

A. Ihrom,wukuf ,tawaf,sa’i,tahalul dan tertib 

B. Ihrom di miqot,bermalam di musdalifah,lontar 

jumrah 

C. Ihram,doa di multazam,melakukan rafas jidal dan 

fusuq 

D. Membaca talbiyah,minum air zam-zam,mencium 

hajar aswad 

 

36. Rangkaian kegiatan yang harus di lakukan oleh 

jamaah haji,ketika jamaah meninggalkan salah satu 

atau sebagian ibadah hajinya tetap sah,tetapi harus 

membayar dam (denda) di sebut........ 
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A. Rukun haji  C. Sunnah haji 

B. Syarat wajib haji D. Wajib haji 
 

37. Perhatikan pernyataan – pernyataan di bawah ini : 
1. Mengenakan pakaian berjahit 
2. menutup ke dua telapak tangan 
3. memakai tutup kepala 
4. memakai sepatu/kaus kaki 
 

Amalan-amalan di atas yang di larang khusus bagi 
laki-laki di tunjukkan pada nomor............. 
 

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

 
38. Perhatikan ayat di bawah ini : 

              

 
Arti yang tepat pada potongan ayat di tersebut 
adalah..... 
A. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karna 

Allah 
B. Dan haji adalah penyempurna ibadah umrah karna 

Allah 
C. Dan Allah telah mewajibkan ibadah haji dan umrah 

kepada kita 
D. Dan umrah adalah pelengkap ibadah haji karena 

Allah 
 

39. “Mengelilingi ka’bah sebanyak tujuh kali putaran 
dengan membaca doa” 
 
Istilah yang tepat untuk pernyataan di atas adalah....... 
 
A. Tahallul   C. Wukuf 
B. Sa’i     D. Towaf 

 
40. Perhatikan tabel di bawah ini : 

 

1.Ihram 4.Sa’i 

2.Wukuf 5.Tahallul 

3.Tawaf 6.Tertib 

 

Amalan-amalan yang merupakan rukun ibadah umrah 

adalah terdapat pada  nomor....... 

A. 1,3,4,5,dan 6  C. 1,2,4,5,dan 6 

B. 1,2,3,4,dan 5  D. 2,3,4,5,dan 6 

 

41. Semua jamaah haji serentak mulai melaksnakan wukuf di 

arafah pada tanggal.............. zulhijjah. 

A. 7   C.   9 

B. 8   D.  10 

 

42. Jenis dam ada dua,yaitu............. 

A. Nusuk dan Isa’ah  C. Haji dan umrah 

B. Tamattu’ dan qiran D. Wajib dan Sunah 
 

43. “ Labbaik Allahumma labbaik, Innal khamda 
wannik’mata laasyarikalak “  
 
Lafal di atas adalah bagian dari bacaan....... 
A. Tasyahud  C. Tasbih  
B. Talbiyah   D. Tahmid  

44. Kerajaan islam pertama di Jawa adalahdemak,raja 

pertamaya adalah Raden Patah,dengan adanya perjuangan 

mengusir penjajah oleh pasukan kerajaan islam,maka....... 

A. Membuat rakyat sengsara dan ketakutan karena rakyat 

tidak bisa perang 

B. Mendapat decak kagum dari musuh atas keberanian 

pasukan raja islam 

C. Tumbuhnya nasionalisme,cinta tanah air,tumbuh 

semangat berkorban  

D. Merugikan rakyat karena biaya perang di ambil dari 

rakyat kerajaan 
 

45. Kerajaan samudra pasai dapat berkembang menjadi pusat 

perdagangan internasional karena....... 

A. Letaknya sangat setrategis 

B. Jumlah penduduknya banyak 

C. Usianya sudah tua 

D. Saat itu selain samudra pasai sangat lemah 
 

46. Salah satu aktivitas yang menjadi kunci masuknya islam ke 

nusantara adalah.......... 

A. Perbudakan  C. Perluasan kekuasaan 

B. Penjajahan  D. Perdagangan  

 

47. Kerajaan islam pertama di Jawa adalahdemak,raja 

pertamaya adalah Raden Patah,dengan adanya perjuangan 

mengusir penjajah oleh pasukan kerajaan islam,maka....... 
A. Membuat rakyat sengsara dan ketakutan karena rakyat 

tidak bisa perang 

B. Mendapat decak kagum dari musuh atas keberanian 

pasukan raja islam 

C. Tumbuhnya nasionalisme,cinta tanah air,tumbuh 

semangat berkorban  

D. Merugikan rakyat karena biaya perang di ambil dari 

rakyat kerajaan 

 

48. Kerajaan samudra pasai dapat berkembang menjadi pusat 

perdagangan internasional karena....... 

A. Letaknya sangat setrategis 

B. Jumlah penduduknya banyak 

C. Usianya sudah tua 

D. Saat itu selain samudra pasai sangat lemah 

 

49. Salah satu aktivitas yang menjadi kunci masuknya islam ke 

nusantara adalah.......... 

A. Perbudakan  C. Perluasan kekuasaan 

B. Penjajahan  D. Perdagangan  

 
 

50. Perhatikan tabel berikut ini ! 

 

KERAJAAN  TEMPAT 

1.Demak A.Jawa 

2.Mataram B.Sumatera 

3.Samudera pasai C.Sulawesi 

4.Gowa  

5.Pajang  

6,Ternate  

 

      Pasangan kerajaan – kerajaan Islam dan tempatnya  yang  

     Benar  adalah........ 

A. (1-A ),  (2-A),  (3-B),  (4-C),  (5-A),  (6-C) 

B. (1-A),   (2-A),  (3-B),  (4-C),  (5-C),  (6-B) 

C. (1-A),   (2-B),  (3-A),  (4-A),  (5-C),  (6-B) 

D. (1-A),   (2-B),  (3-D),  (4-C),  (5-C),  (6-B) 

 


