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LEMBAR SOAL 
 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
Kelas : VIII  ( Delapan ) 
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. Yang merupakan huruf –huruf Qolqolah adalah......... 

 

A . ق¸ط¸د¸ج¸ب   C. غ¸ظ¸ط¸ض 

B. ط¸ض¸ص¸خ¸ح D. ق¸غ¸ع¸ظ¸ط  

   
2. Perhatikan ayat di bawah ini : 

                    

                       

Hukum bacaan Qolqolah kubro terdapat pada 
ayat........ 
 
A.  2,3   C.   1,2 
B.  1,3   D.   1,4 

 
3. Bacaan  yang mengandung hukum bacaan Lam tafhim 

(tebal)terdapat pada..... 
 

A. هللادمنعن   C.   هللانيديف  

B. دحاقلهوهللا   D.  سولهللارمن  

 

 
4. Perhatikan Ayat di bawah ini : 

              

 
Hukum bacaan pada potongan ayat yang bergaris 
bawah di atas adalah.......... 
 
A. Ra tarqiq C. Lam tafhim 
B. Ra tafhim D. Lam tarqiq 

 
 

5. Cara yang tepat dalam beriman kepada kitab taurat,  
zabur  dan   injil adalah..... 
A. Membacanya pada setiap kesempatan 
B. Meninggalkan segala larangan yang terkandung di 

dalamnya 
C. Melaksanakan segala perintah yang terkandung di 

dalamnya 
D. Cukup mempercayai bahwa kitab tersebut firman 

Allah 
 

6. Perhatikan tabel di bawah ini : 
 

Kitab Keterangan 

1.taurat  A.di turunkan kepada nabi Daud as 

2.zabur B. berisi 10 ajaran pokok 

3.injil C. di turunkan abad ke satu 

4.al-qur’an D.merupakan perkumpulan kitan-kitab 
terdahulu 

 
Pasangan yang tepat adalah..... 

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

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

 

7. Perhatikan pernyataan – pernyataan di bawah ini : 

1. Perintah  mengesakan Allah 

2. Larangan membunuh manusia 

3. Menjelaskan kelak akan datang kembali rosul  

    setelah nabi Isa as 

4.Nasihat,puji-pujian kepada Allah,nikmat,zikir,dan doa 

5. Larangan menyembah berhala 

 

Pernyataan – pernyataan di atas yang termasuk 

pokok-pokok ajaran kitab taurat adalah nomor..... 

A. 1,2,3   C.   1,2,4 

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

 

 

 

 

 

 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN 

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) SMP 

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
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8. “Kitab   suhuf” 

Salah satu perbedaan antara kitab dan suhuf adalah... 

A. Kitab isinya lebih lengkap,sedangkan suhuf hukum 

dasar(pokok) saja 

B. Kitab lebih besar isinya dari pada suhuf 

C. Kitab lebih di kenal daripada suhuf 

D. Kitab datang dari Allah,suhuf datang dari  malaikat 

 

9. Perhatikan pernyataan – pernyataan berikut ini : 

1.   Aqidah : hal yang berhubungan dengan keyakinan 

2. Akhlak : hal yang berhubungan dengan Budi  

              pekerti 

3. Ibadah : hal yang berhubungan dengan tata cara  

               beribadah 

4. Muamalah: hal yang berhubungan dengan 

                   kehidupan  manusia 

5. Tarikh : hal yang berhubungan dengan sejarah  

             atau kisah-kisah umat terdahulu 

pernyataan di atas termasuk.......dalam Al-Qur’an 

 

A. Pokok-pokok ajaran  

B. Keistimewaan 

C. Petunjuk 

D. Kemurnian 

 

10. Salah satu cara beriman kepada kitab-kitab Allah 

adalah.... 

A. Di bawa kemana pergi 

B. Di simpan di tempat aman 

C. Meyakini kebenaran isinya 

D. Memberikan kepada orang lain 

 

11. Nama Nabi  /  Rasul berikut yang menerima suhuf dari 

Allah  SWT adalah Nabi....... 

A. Isa,  Musa,  Sulaiman,  Yusuf 

B. Adam,  Idris,  Nuh,  Soleh 

C. Ibrahim,  Ismail,  Ishak,  Ilyas 

D. Idris,  Syis,  Ibrahim,  Musa 

 

12. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Qur’an tidak di 

turunkan sekaligus,  tetapi secara bertahap dan 

berangsur-angsur.dalam kurun waktu..... 

A. 2   tahun,  2 bulan,   2 hari  

B. 22  tahun, 2 bulan,  22 hari   

C. 22 tahun , 22  bulan , 2 hari. 

D.   2 tahun,    2 bulan,   22 hari 

 

13. Al-Qur’an  merupakan kitab   Allah SWT     yang harus   

dijadikan pegangan,    bagi seluruh umat manusia ini,  

sebab Al-Qur’an..... 

A. Kitab penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya 

B. Kitab Allah terakhir serta penutup 

C. Kitab Allah seperti kitab-kitab sebelumnya 

D. Kitab yang turun dari langit 

 

 

14. Telaah baik-baik perilaku berikut ini ! 

“Selalu lekat dengan kehidupan dunia,banyak aktivitas 

intuk meningkatkan kualitas dan kemampuan,bergaul 

tampa pandang bulu,namun tudak semata-mata 

mencintai dunia, dia lebih mencintai pemilik 

dunia,hanya semata-mata mencari ridho Allah” 

 

Orang demikian termasuk...... 

A. Zuhud   C. Tasamuh 

B. Tawakal  D. Taubat  

 

15. Salah satu ciri sifat zuhut adalah...... 

A. Marah ketika di cela dan gembira saat di puji 

B. Mambenci orang yang mencela 

C. Bersikap sama saat di puji dan di cela 

D. Marah-marah ketika di puji orang lain 

 

16. Penerapan sifat tawakal yang benar adalah.... 

A. Percaya sepenuhnya kepada Allah tampa usaha 

B. Berusaha tampa berdoa 

C. Berusaha lalu berserah diri kepada Allah 

D. Percaya diri sepenuhnya 

 

17. Salah satu manfaat sifat tawakal adalah.... 

A. Hati selalu resah dan gelisah 

B. Hati selalu tenang,tentram,dan bahagia 

C. Di anugerahi harta berlimpah oleh Allah 

D. Kurang percaya diri 

 

18. Karena ujian kenaikan kelas sudah dekat,Kautsar 

belajar dengan giat.Dia mengurangi waktu bermainnya 

demi mencapai hasil maksimal dalam ujian nanti.Ada 

satu hal lagi yang harus di lakukan Kautsar,yaitu...... 

A. Bertapa  C. Meminta jimat kepada dukun 

B. Bertawakal D. Pasrah saja 

 

19. Perhatikan istilah – istilah  ahlak tercela berikut ini : 

SIFAT TERCELA ARTINYA 

1.Ananiah A.Adu domba 

2. Ghadab B.Dengki 

3. Hasad C.Egois 

4.Ghibah D.Pemarah 

5.Namimah E. Menggunjing 

Pasangan yang tepat adalah........ 

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

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

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

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

 

20. Membicarakan keburukan orang lain,menurut  QS.Al-

Hujurat: 12 di ibaratkan dengan....... 

A. Berjalan di air yang keruh 

B. Menggunting dalam lipatan 

C. Membakar tanah dengan api 

D. Memakan bangkai saudaranya 
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21. Sifat mementingkan diri sendiri, tidak pernah mau tau 

terhadap orang lain, dia dapat hidup karena dirinya 

sendiri di sebut.... 

A. Ananiah  C. Hasad  

B. Ghadab   D. Ghibah 

 

22. “Sifat pemarah dapat mempercepat penuaan,membuat 

setres,serta penyebab darah tinggi dan stroke”. 

Melihat fenomena di atas,berarti orang pemarah 

sebenarnya telah.... 

A. Melakukan perbuatan yang tidak baik 

B. Menahan benih dendam 

C. Membahayakan orang lain 

D. Membahayakan dirinya sendiri 

 

23. “AKIBAT   SIFAT HASAD” 

Di  bawah ini mana contoh yang menggambarkannya? 

A. Merasa bangga terhadap keberhasilan sendiri 

B. Merusak tatanan dan pergaulan,selalu berfikir 

negatif 

C. Memacu diri untuk bekerja keras 

D. Munculnya fitnah di tengah masyarakat 

 

24. Yang di lakukan oleh orang yang suka berbuat 

Namimah adalah..... 

A. Merasa benci jika orang lain sukses 

B. Tak amanah dalam menjalanka tugas 

C. Menghasud seseorang agar membenci orang lain 

D. Suka marah terhadap orang lain 

 

25. Salat rawatib yang dilaksanakan sesudah salat fardu di 

namakan salat rawatib..... 

A. Qobliyah  C. Muakkad 

B. Bakdiah  D. Ghoiru muakkad 

 

26. Perhatikan tabel berikut ! 

No  Salat fardu No Jumlah salat rawatib 
muakkad 

1 Zuhur A 4 rokaat sebelum 

2 Asar B 4 rokaat sebelum dan 4 
rokaat sesudah 

3 Maghrib C 2 rokaat sebelum 

4 Isya D 2 rokaat sebelum dan 2 
rokaat sesudah 

5 Subuh E Dua rokaat sesudah 

Pasangan yang benar antara solat fardu dan 

rawatibnya adalah...... 

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

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

 

27. Perhatikan pernyataan – pernyataan di bawah ini : 

1. Sesudah solat zuhur 

2. Sesudah solat asar 

3. Sesudah solat maghrib 

4. Sesudah solat isya 

5. Sesudah solat subuh 

 

Dari pernyataan – pernyataan  waktu yang    dilarang 

mengerjakan salat   sunah  rawatib adalah nomor.... 

A. 1 dan 3   C. 2 dan 5 

B. 1 dan 4   D. 2 dan 4 

 

28. “Betapa senang hati Anisa melihat namanya muncul 

sebagai juara satu lomba pidato pentas PAI 

sekabupaten Way Kanan” 

Jenis sujud yang tepat untuk pernyataan di atas 

adalah sujud..... 

A. Tilawah   C. Syukur 

B. Sahwi   D. Rukun 

 

29. Ketika Rizki melaksanakan solat asar,pada rokaat 

yang ke tiga dia ragu-ragu mengenai berapa jumlah 

rokaat yang telah ia kerjakan.Dia lupa apakah dia 

mengerjakan rokaat solat yang ke tiga atau yang ke 

empat.dalam kondisi seperti ini,yang harus di lakukan 

Rizki adalah... 

A. Melanjutkan solat sesuai yang di yakini lalu sujud 

sahwi 

B. Di biarkan saja selama tidak ada yang 

mengetahuinya 

C. Bertanya kepada teman yang ada di sekitarnya 

D. Membatalkan solatnya dan mengulanginya dari 

awal 

 

30. Bacaan  bacaan sujud  :  “  Sajada  waj’hi lilladzi  

kholqohu   wasurohu   wasamuhu  wabashoruhu   “   

adalah   merupakan bacaan sujud.... 

A. Sujud   rukun  C. Sujud   sahwi 

B. Sujud   tilawah  D. Sujud   syukur 

 

31. Kita mengenal adanya puasa ramadhan,puasa 

nazar,puasa kiparat.ketiga puasa tersebut 

hukumnya....... dilakukan 

A. Sunnah   C. Makruh 

B. Wajib   D. Haram 

 

32. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa 

dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari 

termasuk salah satu........... puasa 

A. Syarat   C. Rukun 

B. Sunnah   D. Wajib 

C.  

33. Hal-hal di bawah ini yang dapat  membatalkan puasa 

adalah....... 

A. Berkumur  C. Menangis 

B. Memotong koku  D. Minum dengan sengaja 

 

34. Pada tanggal 1 syawal,  10 Zulhijjah  dan  hari tasrik 

(11,12,13  Dzulhijjah)   kita di larang berpuasa,karena 

pada hari tersebut............. puasa. 

A. Makruh   C. Sunnah 

B. Wajib   D. Haram 
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35. Pahala  / ganjaran yang diperoleh  bagi  seseorang yang 

melaksanakan puasa 6 hari di bulan syawal adalah..... 

A. Harta yang berlimpah  

B. Kenikmatan hidup 

C. Pahala puasa sepanjang tahun 

D. Terhindar dari api neraka 

36. Yang di maksud dengan puasa arafah adalah..... 

A. Pada tanggal 9 Zulhijjah  

B. Di padang arafah 

C. Pada tanggal 9 Zulqo’dah 

D. Pada tanggal 9  Muharram 

37. Kita kenal dengan puasa senin kamis,  adapun hikmah 

puasa senin kamis adalah...... 

A. Tercatat di dalam buku amal,tergolong orang yang 

beruntung 

B. Di mudahkan memperoleh rizki yang halal 

C. Mendapat ampunan dosa 2 tahun 

D. Mendapat pahala sama dengan puasa sepanjang masa. 

38. Hal di bawah ini yang bukan merupkan termasuk hikmah 

puasa ..... 

A. Sarana untuk mencapai derajad taqwa 

B. Membuat pikiran kacau dan tubuh tambah loyo 

C. Menumbuhkan jiwa sosial 

D. Sarana pendidikan dan latihan 

39. Perhatikan pernyataan – pernyataan berikut ini  : 

1. Niat  

2. Adanya muzaki(orang yang berzakat fitrah) 

3. Adanya mustahik(orang yang menerima zakat fitrah) 

4. adanya harta yang di gunakan untuk berzakat fitrah 

Pernyataan  – pernyataan  di atas   adalah   merupakan 

........ zakat fitrah. 

A. Sunnah   C. Syarat 

B. Rukun   D. Wajib 

 

40. Yang termasuk syarat wajib zakat   fitrah di bawah ini 

adalah................. 

A. Merdeka  C. Perempuan 

B. Laki-laki  D. Islam  

 

41. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang 

yang sudah memenuhi syarat-syarat-nya dalil hukum 

tersebut terdapat dalam.... 

A. QS. At Taubah ayat 105 

B. QS. At Taubah ayat 104 

C. QS. At Taubah ayat 103 

D. QS. At Taubah ayat 106 

 

42. “Zakat secara rinci di peruntukkan kepada 

fakir,miskin,amil,muallaf,riqob,gharim,sabilillah,dan ibnu 

sabil”.orang yang berhak menerima zakat di sebut.........zakat 

A. Mustahik  C. Mushalli  

B. Muzaki   D. Muhtadi 

 

43. Yang termasuk sumber zakat dalam kehidupan modern 

adalah....... 

A. Emas dan perak C. Hasil pertanian 

B. Hasil perdagangan  D. Gaji profesi 

 

 

44. Bapak  Usman, S.Pd  adalah seorang Kepala SMP di 

Kabupaten Way Kanan, dengan gaji Rp. 3.840.00,- / Bulan. 

Berdasarkan hitungan  Nisab pertahunnya , serta sesuai 

dengan anjuran Bapak Bupati Bustami Zaenudin,S.Pd, dia 

harus sudah mengeluarkan zakat profesi,  

Berapa besar zakat yang harus di bayar tiap bulannya ? 

A. Rp.75.000,-  C. Rp.96.000,- 

B. Rp.86.000,-  D. Rp.98.000,- 

 

45. “Seorang penggali sumur mendapat sebongkah emas murni 

sebanyak (24 karat) karena ia memperoleh dari bumi 

Allah,maka sebongkah emas itu jadi miliknya.harta tersebut 

di namakan harta rikaz,seketika mendapat, wajib di 

keluarkan zakatnya”. 

Zakat yang harus di keluarkan oleh pemilik  harta rikaz 

tersebut adalah..... 

A. 2.5%   C. 10% 

B. 20%   D.   5% 

 

46. Di antara hikmah zakat di bawah ini adalah...... 

A. Menambah beban masyarakat 

B. Mengurangi jurang perbedaan antara si kaya dan si 

miskin 

C. Mengurangi jumlah penduduk 

D. Menyuburkan penyakit kikir 

47. Langkah awal yang di lakukah Rasulullah dalam 

membangun masyarakat Madinah adalah..... 

A. Membagi-bagikan tanah dan tempat tinggal 

B. Mewajibkan kaum ansor untuk membantu kaum 

muhajirin 

C. Membuat sarana pengelolaan zakat 

D. Menyatukan antara kaum muhajirin dan ansor 

 

48. Tempat yang sering di jadikan sarana dakwah oleh 

Rasulallah dan pembinaan akhlak umat adalah....... 

A. Masjid   C. Pasar 

B. Madrasah  D. Rumah para sahabat 

 

49. Dalam membangun kota madinah,Rosulullah punya setrategi 

yang jitu,adapun dari pernyataan berikut yang bukan srategi 

Rasulullah adalah............... 

A. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor 

B. Menjalin hubungan diplomasi dengan orang di luar islam 

C. Mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan kaum 

muslimin 

D. Rasul memaksa orang madinah untuk memeluk islam 

50. Pada tahun ke 5 H Rosulullah dengan 10000 pasukan tiba di 

kota mekkah,begitu tiba di perbatasan mereka 

berhenti,kemudian rosulullah memberikan maklumat ”hari  

iniadalah hari yang penuh dengan kedamaian tidak akan ada 

pertumpahan darah siapa yang masuk rumah Abu sofyan 

selamat,siapa yang masuk masjidil haram selamat,siapa 

yang masuk rumah masing-masing selamat .Tatkala sudah 

sepi kaum kafir kuraisy masuk semua,rosul dan pasukannya 

menghancurkan segenap berhala yang ada di sekitar 

ka’bah”. 

Peristiwa ini di sebut fathul makkah,teladan yang dapat di 

ambil dari peristiwa ini adalah.... 

A. Rosulullah memihak pada quraisy maka mereka tidak di 

aniaya 

B. Rosul sangat dendam yang tinggi maka berhala di 

hancurkan 

C. Rosul orang tegas penuh kasih sayang namun tidak 

dendam 

D. Rosul penakut,selalu ragu dalam mengambil kaputusan 

 


