
 
 
 
 
 

ULANGAN AKHIR SEMESTER I 
Sekolah Menengah Atas (SMA) 
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LEMBAR SOAL 
Mata Pelajaran  : PAI 
Kelas/Prog, Studi  : X (Sepuluh)/ Umum / PAGI 
Hari/Tanggal  : Senin, 6  Desember 2010 
Waktu   : 120 Menit 

 
PETUNJUK: 

1. Disediakan Lembar Kerja Komputer (LJK) dan Lembar Jawaban Uraian. 
2. a.  LJK dipergunakan untuk jawaban soal Pilihan Ganda. 

b. Tulislah dengan jelas: nama Anda, nomor peserta Anda, sekolah asal, tanggal Ulangan Akhir Semester I, jam ke-, tanda 
tangan, dan menghitamkan bulatan kecil pada LJK sesuai dengan petunjuk. 

c.  Jawaban dikerjakan dengan cara menghitamkan bulatan kecil sesuai dengan jawaban yang Anda anggap benar 
d.  Apabila ada jawaban yang keliru dan Anda ingin memerbaikinya, hapuslah jawaban yang keliru itu dengan menggunakan 

karet penghapus pensil, kemudian hitamkan bulatan kecil lain sesuai dengan jawaban yang Anda anggap benar. 
e. LJUAS jangan sampai rusak, basah, atau kotor. 

3.   Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
4. Laporkan kepada pengawas Ulangan Akhir Semester I kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 
5. Jumlah soal sebanyak: Pilihan Ganda 35 soal, Uraian 5 soal, dan mengarang. 
6. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah. 
7  Mintalah kertas buram kepada pengawas Ulangan Akhir Semester I, bila diperlukan. 
8.  Periksalah pekerjaan Anda sebelum Anda serahkan kepada pengawas Ulangan Akhir Semester I. 

 
SELAMAT BEKERJA 

 
I. Pilihan Ganda 
 

1.  َ اء َ م ُ الدِّ ِك ف َسْ ی َ َا و ِیْھ دُ ف ِ ْس ْ یُف ن َ َا م ِیْھ لُ ف َ ع ْ تَج َ ْ أ ُوا َال  .… terdapat hukum bacaan ق
a. Mad wajib muttasil, idgom bigunnah, iqlab dan mad 

jaiz munfasil 
b. Mad wajib muttasil, ikhfa, idgom bilagunnah dan mad 

iwadh 
c. Mad jaiz munfasil, qalqalah sugro, idgom bigunnah 

dan mad wajib muttasil 
d. Mad aridhi lissukun, mad iwadh, qalqalah kubro dan 

mad wajib muutasil 
e. Mad asli, idgom bigunnah, qalqalah sugro dan mad 

wajib muttasil 
 

ِكَ  .2 د ْ م َ ِح بِّحُ ب َ ُس  .… memiliki arti ن
a. Aku hendak menjadikan seorang khalifah 
b. senantiasa menumpahkan darah 
c. orang yang akan membuat kerusakan 
d. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui 
e. kami bertasbih dengan memuji Engkau 

 
3. Berikut ini yang bukan merupakan cerminan perilaku 

manusia sebagai khalifah adalah …. 
a. membuat tanggul pengaman (polisi tidur) dimana saja 
b. menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan 
c. menanami kembali hutan yang sudah gundul 
d. memanfaatkan barang yang masih layak pakai 
e. bermusyawarah dalam melaksanan keputusan 

 
4.  ٍ یْن ِ ك َّ ٍ م ار َ ِي قَر فَةً  ف ْ ُط نَاهُ  ن ْ ل َ ع َ َّ ج ُم  ..arti kata yang bergaris bawah adalah ث

a. zygot 
b. ovum 
c. daging 
d. sperma 
e. embrio 

5. Kalimat berikut ini yang mengandung bacaan ikhfa 
adalah …. 
a.  ُِك ف َسْ ی َ َا و ِیْھ دُ ف ِ ْس ْ یُف ن َ َا م ِیْھ لُ ف َ ع ْ تَج َ ْ أ ُوا َال  ق
b.  ُ م ُ َك َ ل ل َ ع َ ج َ ِدَةَ و ئ ْ ف َ األ َ َ و ار َ بْص َ األ َ َ و ع ْ ْسَّم ال  
c.  ِ ن ْ بُدُو ْ َع ِی َّ ل ِال َ إ ْس ن ِ ْ اإل َ َّ و ن ِ ْج ُ ال ْت َق ل َ ا خ َ م َ  و
d.  َیْن ِ ِم ل سْ ُ م ْ لُ ال وَّ َ ْ أ نَا َ أ َ ُ و ت رْ ِ م ُ ِكَ أ ل َ ذ ِ ب َ  و
e.  ََك َدِّسُ ل ُق ن َ ِكَ و د ْ م َ ِح بِّحُ ب َ ُس ُ ن ن ْ  نَح

 
ةً  .6 َ ِد ئ ْ ف َ األ َ  .… artinya و

a. pendengaran 
b. hati 
c. penglihatan 
d. akal 
e. keterampilan 

 
7.  ً یْئا َ شَ ن ْ و ُ َم ل ْ ْ الَ تَع ُم ِك َات ھ َّ م ُ ِ أ ن ْ ُو ْ بُط ن ِّ ْ م ُم ك َ ج َ ر ْ َخ ُ أ ّ هللا َ  ayat tersebut    و

menjelaskan bahwa…. 
a. malaikat selalu taat atas segala titah dan kehendak Allah 
b. manusia yang paling baik adalah yang mau belajar 
c. Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam 
d. keadaan ibu selama mengandung dalam keadaan susah 

payah 
e. manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui 

sesuatu 
 

8. Alasan Malaikat mempertanyakan pada Allah SWT 
tentang penciptaan manusia menurut Q.S. Al-Baqarah :30 
adalah ..... 
a. karena manusia makhluk paling sempurna 
b. karena manusia suka menumpahkan darah 
c. karena manusia diberi akal dan nafsu 
d. karena manusia suka lupa dan salah 
e. karena manusia suka melalaikan ibadah 
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9. Amati gambar berikut ini! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yang menunjukkan gambaran perbuatan ikhlas terdapat pada : 
a. gambar 1 
b. gambar 2 
c. gambar 3 
d. gambar 4 
e. gambar 5 
 

10. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf jim 
 ....maka akan dibaca ( ج)

a. ikhfa’ 
b. iklab 
c. qalqalah 
d. idhar 
e. idgom 

 
11.  َ ن یْ ِ َم ال َ ع ْ ِّ ال ب َ ِ ر ّ ِ  ْ ِي ات َ م َ َ م َ و َاي ی ْ ح َ م َ ِيْ  و ك ُسُ ن َ ْ و ِي ت الَ َ َّ ص ِن  kalimat yang bergaris  إ

bawah memiliki arti ….. 
a. matiku 
b. hidupku 
c. ibadahku 
d. sholatku 
e. do’aku 

 
12. Orang yang beribadah seolah-olah bisa melihat Allah, 

jika tidak bisa melihatNya maka yakin bahwa Allah melihat  
melihat dia, orang tersebut dinamakan .... 
a. mukhlis 
b. muslim 
c. mu’min 
d. mursyid 
e. muhsin 

 

 

13. Gambar disamping mencerminkan 
perbuatan .... 

 

a. riya 
b. ibadah 
c. ikhsan 
d. ikhlas 
e. rida 

 
اءَ   .14 َ َف ن ُ ینَ  ح ھُ الدِّ َ َ ل ن ْ ی ِ ِص ل ْ خ ُ َ م َّ وا هللا بُدُ ْ َع ی ِ َّ ل ال ِ ا إ ْ و ُ ر ِ م ُ ا أ َ م َ و

یُؤْ  َ ةَ و َ ال وا الصَّ ُ یْم ِ یُق َ ةِ و َ َیِّم ق ْ ُ ال ن ْ ی ِ َ د ِك ل َ ذ َ اةَ و كَ َّ ُوا الز ت  

14. Kalimat yang bergaris bawah dan cetak tebal dalam ilmu 
tajwid dibaca … 
a. mad asli 
b. mad iwadh 
c. mad jaiz munfasil 
d. mad wajib muttasil 
e. mad sillah 
 

15. Hand Phone (HP) Mira hilang 
didalam kelas, karena tidak ditemukan, ia memutuskan untuk 
bertanya pada sang peramal (dukun) untuk mengetahui siapa 
pencurinya. Perbuatan Mira termasuk .... 
a. riya 
b. murtad 
c. syirik 
d. ikhlas 
e. ridha 

 
16. Seluruh umat manusia di dunia 

baik yang taat maupun yang ingkar kepadaNya tetap 
memperoleh karuniaNya guna melangsungkan hidupnya di 
dunia sehingga dapat berkembang biak. Hal ini karena Allah 
memiliki sifat .... 
a. ar-rahman 
b. ar-rahim 
c. al-malik 
d. al-quddus 
e. as-salam 

 
ار .17 َّ ف غَ ْ ُ ال یز ِ ز َ ع ْ ا ال َ َیْنَھُم ا ب َ م َ ِ و ض َرْ ْ األ َ اتِ و َ او َ ُّ السَّم ب َ ◌ُ ر  menjelaskan bahwa Allah 

maha ... 
a. penyayang 
b. pengampun 
c. bijaksana 
d. menciptakan 
e. pemurah 

 
18. Perilaku yang mencerminkan 

sifat Al Malik adalah....  
a. Selalu berusaha cermat dan 

bijaksana mengambil keputusan dalam kehidupan 
bermasyarakat 

b. Seorang mu’min harus berupaya 
menjadi pemaaf segala kesalahan yang dilakukan orang 
lain kepadanya 

c. Seorang mu’min harus jujur 
melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya 

d. Seorang mu’min harus mampu 
menjaga keselamatan baik dirinya atau orang lain dari 
kejahatan dan kezaliman 

e. Seorang pemimpin harus ikhlas 
dan bertanggungjawab dalam menjalankan 
kepemimpinananya 

 
19. Allah maha suci dan bersih dari 

segala sekutu, tidak beranak dan diperanakkan dan tidak ada 
yang setara denganNya, karena Dia memilki sifat.... 
a. al-malik 
b. al-quddus 
c. as-salam 
d. al-mu’min 
e. al-muhaimin 

 
20. Senantiasa berintrospeksi, menghitung amal dan ibadahnya 

selama ia hidup, jika amalnya baik akan diteruskannya dan 
dijadikan pembiasaan, namun jika tidak baik ia akan 
bertaubat dan memperbaikinya. Hal ini adalah pengamalan 
dari sifat Allah .... 
a. al-ghaffar 
b. al-malik 
c. al-hakim 

  

   

 



d. al-hasib 
e. al-adlu 

 
21. Berprasangka baik atau positif 

thingking adalah pengertian dari .... 
a. muhsinun 
b. su’udzan 
c. muhlisin 
d. husnudzan 
e. muflihun 

22. Berikut ini yang bukan 
merupakan bentuk husnudzan terhadap Allah adalah.... 
a. mensyukuri nikmat allah 
b. merasa optimis dan yakin pada 

kemampuannya 
c. sabar atas segala musibah yang 

menimpa dirinya 
d. menyerahkan segalanya kepada 

Allah 
e. merasa puas atas karunia yang 

diperoleh 
 

23. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
1. bertanggung jawab atas 

perbuatannya sendiri 
2. banyak bertasbih dan mengingat 

Allah 
3. berani karena benar 
4. bersunguh sungguh dalam 

belajar 
5. suka bersedekah  
Yang termasuk perbuatan husnudzan pada dirinya sendiri 
terdapat pada pernyataan .... 
a. 1,2 dan 3 
b. 2, 3 dan 4 
c. 1, 3, dan 4 
d. 2, 3 dan 5 
e. 2, 4 dan 5 

 
24.   ِّ َّن َ الظ ن ِّ ً م ِیرا ث ِبُوا كَ تَن ْ ُوا اج ن َ َ آم یْن ِ َّذ َا ال یُّھ َ َآأ  ی

ayat tersebut menyatakan…. 
a. perintah memenuhi hak sesama 

mu’min 
b. larangan berbuat curang dalam 

jual beli 
c. perintah untuk amar ma’ruf nahi 

mungkar 
d. larangan kepada orang mu’min 

melalaikan sholat 
e. perintah untuk menjauhi 

prasangka buruk 
 

25. Perhatikan pernyataan berikut ini ! Manakah yang merupakan 
perilaku su’udzan ? 
a. Firda  mengira temannya sedang sibuk, ketika SMS-nya 

belum dibalas. 
b. Basyir menganggap Allah tidak adil, ketika do’anya 

belum terkabul. 
c. Silvia berpikiran positif, ketika ada seorang  tamu datang 

ke rumahnya. 
d. Yulia yakin, bahwa suatu saat Allah akan memberinya 

jodoh. 
e. Rafik percaya bahwa Allah sedang menguji imannya 

ketika ditolak cintanya.  
 

26. Salah satu hikmah memiliki sikap  husnudzan kepada Allah 
adalah .… 
a. hati akan tentram menerima ketentuan dari Allah 
b. orang yang husnudzan akan mudah rezekinya 
c. husnudzan termasuk salah satu sikap terpuji 
d. bersifat husnudzan merupakan kewajiban manusia 

e. orang yang husnudzan akan mendapatkan ujian 
 

27. Kalam Allah yang diterima oleh 
nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan berfungsi 
sebagai petunjuk hidup di dunia dan akhirat, adalah definisi 
dari .... 
a. Taurat 
b. Zabur 
c. al-Qur’an 
d. Injil 
e. al- Kitab 

 
28. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Manakah 

yang bukan merupakan  fungsi / kedudukan  Al-Qur’an ?  
a. Petunjuk dalam kehidupan di dunia 
b. Barometer antara yang hak dan batil 
c. Sebagai pedoman hidup orang beriman 
d. Penjamin keselamatan hidup semua orang 
e. Sumber hukum pertama dalam Islam 

 
29. Segala sesuatu yang disandarkan kepada  Nabi Muhammad 

SAW yang merupakan perbuatan beliau sebagai Nabi dan 
Rasul dinamakan hadits …. 
a. fi’liyyah  
b. qauliyyah     
c. taqririyyah 
d. hammiyah    
e. lughawiyyah 

 
30. Usaha yang dilakukan oleh para 

ulama yang memenuhi syarat dalam rangka menetapkan 
suatu hukum syari’at yang belum ada ketetapan hukumnya 
secara qoth’i baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah adalah 
pengertian secara istilah dari .... 
a. ikhtibar 
b. istighfar 
c. Ikhtiar 
d. Ijtima’  
e. Ijtihad 

 
31. Hukum yang menghendaki dilakukannya atau 

ditinggalkannya sesuatu oleh mukallaf disebut .... 
a. wad’i 
b. ijtihadi 
c. ijmali 
d. dharuri 
e. taklifi 

 
32. Puasa diwajibkan bagi mukallaf, namun karena sakit atau 

dalam perjalanan mereka dibolehkan tidak berpuasa, 
merupakan contoh dari .... 
a. rukhsoh 
b. azimah 
c. mani’ 
d. sebab 
e. syarat 

 
33. Suatu perintah apabila dilakukan mendapat pahala dan bila 

ditinggalkan tidak berdosa, disebut …. 
a. mubah 
b. haram 
c. sunnah 
d. wajib  
e. makruh 

 
34. Berikut ini yang bukan merupakan sunnah muakkad adalah. 

a. sholat dua roka’at setelah sholat asar 
b. Puasa tujuh hari setelah tanggal 1 syawal 
c. Melakukan shalat  fardhu dengan berjamaah. 
d. Melaksanakan shalat idul fitri dan idul adha. 
e. Membiasakan shalat dhuha  pada pagi hari. 

 



35. Orang yang pertama masuk Islam pada masa rasulullah SAW 
dinamakan .... 
a. assab’ul mastani 
b. assabul tiwal 
c. ashabul kahfi 
d. khafaur rasyidun 
e. assabiqunal awalun 

 
36. Tahun kesedihan yang dialami Rasulullah saw dalam da’wah 

dengan meninggalnya paman dan istri  tercinta beliau yakni 
Abu Tholib dan Khadijah Ummul Mu’minin RA. yang 
dikenal dalam sejarah dengan nama .... 
a. amul fiil 
b. amul hijri 
c. amul hajj 
d. amul huzni 
e. amul khoiri 

 
37. Materi da’wah Rasulullah SAW pada periode Makkah lebih 

terfokus kepada masalah…. 
a. keimanan kepada Allah 
b. muamalah dan jinayah 
c. ibadah mahdhah 
d. penerapan sistem politik 
e. pembangunan ekonomi 

38. Sumpah setia membela Rasulullah yang dilakukan oleh 
orang-orang Yastrib dinamakan .... 
a. sumpah palapa 
b. dustur madinah 
c. baiatul aqabah 
d. perjanjian hudaibiyah 
e. husnul khatimah 

 
39. Ajakan Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Quraisy 

untuk memeluk Islam mendapat perlawanan keras dari para 
tokoh kafir Quraisy, karena…. 
a. ajaran Nabi Muhammad memberatkan. 
b. mereka takut kehilangan pengaruh politik dan kekuasaan. 
c. watak kaum Quraisy yang keras kepala 
d. Nabi Muhammad bukan figur yang jujur dimata Quraisy. 
e. tidak ada usaha yang serius dalam menyebarkan Islam 

 

40. Berikut ini yang bukan merupakan hikmah yang dapat 
diambil dari perjalanan da’wah rasulullah periode Makkah 
adalah .... 
a. dalam menyampaikan ajaran islam harus dengan 

kesabaran 
b. islam adalah agama yang cinta akan perdamaian 
c. da’wah islam dimulai dari orang yang terdekat terlebih 

dahulu 
d. pembagian tugas dalam organisasi da’wah sangat 

diperlukan 
e. kekerasan dan peperangan adalah jalan da’wah yang akan 

dibalas sorga 
 
 
 
 
I. URAIAN 
 

41. Salin kembali ayat berikut ini dan tuliskan pula isi 
kandungannya ! 

َا ِیْھ دُ ف ِ ْس ْ یُف ن َ َا م ِیْھ لُ ف َ ع ْ تَج َ ْ أ ُوا َال ً ق َة ِیف ل ِ خَ ض َرْ ِي األ لٌ ف ِ اع َ ْ ج ِّي ن ِ ِ إ ِكَة الَئ َ م ْ ل بُّكَ لِ َ َ ر َال ْ ق ذ ِ إ َ  و
نَ  ْ و ُ َم ل ْ ا الَ تَع َ ُ م َم ل ْ َع ْ أ ِّي ن ِ َ إ َال َ ق َك ُ ل َدِّس ُق ن َ ِكَ و د ْ م َ ِح بِّحُ ب َ ُس ُ ن ن ْ نَح َ َ و اء َ م ِكُ الدِّ ف َسْ ی َ  و

 

42. Sebutkan lima nama Allah dalam 
asma’ul husna yang anda ketahui beserta artinya! 
 

43. Jelaskan perbedaan husnudzan 
dan su’udzan dan berikan masing-masing contohnya! 

 
44. Bagaimana kedudukan hadits 

terhadap al-Qur’an? Jelaskan! 
 

45. Jelaskan pengertian da’wah 
sirriyyah dan da’wah jahriyyah yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW pada periode Makkah

 


