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Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Setiap muslim diperintahkan untuk melakukan Mujahadah tun-nafs. Di bawah ini yang merupakan
pengertian mujahadah tun-nafs adalah ….
a. Bersungguh-sungguh untuk berserah diri kepada Allah
b. Perjuangan sungguh-sungguh melawan orang kafir
c. Bersungguh-sungguh bersabar menerima cobaan dari Allah
d. Perjuangan sungguh-sungguh menahan rasa takut
e. Perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu.
2. Faktor yang dapat mendorong agar bekerja keras adalah sebagai berikut, kecuali …..
a. Adanya perintah Allah dan RasulNya
b. Keinginan menjadi dermawan
c. Semboyan bahwa dunia itu ladang akhirat
d. Keinginan untuk tidak menjadi beban orang lain
e. Takut menjadi pengemis
3.

Kelanjutan ayat di atas yang tepat adalah ;
a.  . 
b. .
c. .
d. .
e. 
4.


Artinya ………

a. Maka janganlah bercerai berai
b. Maka tolong menolonglah kamu
c. Maka damaikanlah diantara kedua saudaramu itu
d. Dan jagalah hubungan silaturahmi
e. Dengan harta mereka
5. Isi kandungan Al Qur‟an surat Al Anfal adalah sebagai berikut, kecuali ……….
a. Kaum muhajirin adalah kaum yang hijrah bersama Rasulullah
b. Kaum Ansar adalah oaring-orang Madinah yang masuk Islam
c. Kaum muslimin yang tidak berhijrah ke Madinah mereka tinggal di negeri yang dikuasai musyrikin baik
di Mekah maupun tempat lain di sekitar Madinah
d. Setiap umat Islam hendaknya melaksanakan shalat lima waktu
e. Setiap muslim hendaknya melakukan perubahan menjadi labih baik
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6.

Pada potongan ayat berikut terdapat hukum bacaan (tajwid) ……..
a. Ikhfak hakiki – mad layyin – lam Tafkhim – mad aridh lissukun
b. Ikhfak hakiki – mad layyin – lam Tarqiq – mad aridh lissukun
c. Idghom bi gunnah – ikhfak hakiki – mad Thabi I – ghunnah
d. Idghom bi gunnah – ikhfak syafawi – mad Thobi I – ghunnah
e. Idzhar halqi – ghunnah – ikhfak hakiki – iklab
7. Apabila ada Mad bertemu dengan alif atau hamzah dalam satu kata, maka hukum bacaannya disebut …..
a. Mad jaiz munfasil
d. ikhfak hakiki
b. Mad wajib muttasil
e. ikhfak syafawi
c. Mad Thobi i
8.
terdapat hukum bacaan …………..
a. Idzhar syafawi
b. Ikhfak syafawi
c. Iklab

d. mad Aridh lissukun
e. mad layyin

9.


10.

11.

12.

13.

14.

Artinya ……………
a. Dan janganlah kamu merasa iri terhadap orang lain
b. Dan janganlah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati
c. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain dan jangan pula menggunjing satu dengan yang
lain
d. Dan hendaklah kamu menyambung hubungan silaturrahmi
e. Dan hendaklah kamu memegang tali agama Allah
Makna atau isi kandungan Al Qur‟an surat Hujurat ayat 12 adalah ……….
a. Kaum muhajirin adalah umat Islam yang berhijrah
b. Kaum ansor adalah umat Islam yang berada di Madinah
c. Umat Islam dilarang memutus hubungan silaturahmi
d. Allah melarang mendholimi diri sendiri
e. Allah melarang berprasangka buruk
Persaudaraan antar mukmin adalah persaudaraan yang diikat oleh …..
a. Penderitaan dan masalah hidup yang sama
b. Persamaan aqidah dan keimanan kepada Allah
c. Satu keturunan Nabi Adam dan Hawa
d. Persamaan keinginan untuk hidup bahagia
e. Kebangsaan dan nasionalisme yang kuat.
Salah satu perwujudan husnudzan adalah dengan selalu bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang
diberikan Allah SWT . Di bawah ini yang bukan cara bersyukur kepada Allah SWT adalah …..
a. Mengucapkan istighfar ketika mendapat nikmat
b. Mengucapkan tahmid ketika mendapat nikmat
c. Menggunakan nikmat di jalan Allah
d. Merasa cukup atas pemberian Allah
e. Menyedekahkan sebagian rezeki kepada kaum dhuafa.
Firman Allah yang artinya :” Dan bagi Allah Asmaul Husna , maka bermohonlah kepadaNya dengannya
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namaNya. Nanti mereka
akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” Hal ini terdapat dalam Al Qur‟an surat
……
a. Al- A‟raf ayat 180
d. Al- Baqarah ayat 125
b. Al- A‟raf ayat 181
e. Al- Baqarah ayat 126
c. Al- A‟raf ayat 182
Allah berbuat baik kepada seluruh makhluk tanpa sebuah kewajiban yang musti dilakukannya. Semua
kebaikan yang diberikan Allah kepada makhluk adalah semata-mata atas kemurahan dan kemuliaan Allah
kepada makhlukNya. Hal ini mengandung Asmaul Husna ………
a. Al Kariim
d. Al Matiin
b. Al Mukmin
e. Al „Adl
c. Al Jamii‟
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15. Allah SWT adalah Dzat yang paling kekal .tidak ada sesuatupun setelah-Nya. Tatkala semua makhluk ,
bumi seisinya hancur lebur, Allah tetap ada dan kekal. Hal ini mengandung Asmaul Husna ……..
a. Al Matiin
d. Al Akhir
b. Al Kariim
e. Al Mu‟min
c. Al Adl
16. Allah adalah Dzat yang paling tepat untuk diserahi segala urusan .artinya kita menyandarkan segala urusan
kita kepada Allah SWT. Hal ini berarti Allah memiliki Asmaul Husna ……..
a. Al Matiin
d. Al Jamii‟
b. Al Wakiil
e. Al Akhir
c. Al Kariim
17. Orang yang mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya berarti dia adalah orang yang mulia.
Hal ini adalah merupakan penerapan Asmaul Husna ……..
a. Al Kariim
d. Al Jamii‟
b. Al Mu‟min
e. Al Adl
c. Al Wakiil
18. Kita harus menjadi katalisator untuk terbentuknya persatuan dan kesatuan makhluk-makhluk Allah
sehingga menjadi satu kesatuan sistem kehidupan yang harmonis dan saling membutuhkan. Hal ini adalah
merupakan penerapan Asmaul Husna ………..
a. Al jamii‟
d. Al Muhaimin
b. Al Ahad
e. Al Ghanii
c. Al Akhir
19. Seseorang yang telah meneladani sifat Al-Wakil akan terlihat dari perilakunya, yaitu ……..
a. Selalu berusaha dengan optimisme yang tinggi walau terus dihadapkan pada kegagalan
b. Seorang mukmin harus berupaya menjadi pemaaf terhadap orang lain
c. Seorang mukmin harus jujur melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya
d. Seorang mukmin harus mampu menjaga keselamatan baik dirinya maupun orang lain dari kejahatan
e. Seorang pemimpin harus ikhlas dan bertanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya.
20. Allah adalah sumber rasa aman dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabnya . Dengan memberi
rasa aman ini , maka Allah akan menutup jalan-jalan yang menakutkan bagi orang berIman kepada Nya.
Hal ini mengandung Asmaul Husna Al Mu‟min, yang berarti…..
a. Maha kekal
d. Maha memberi rasa aman
b. Maha menentramkan
e. Maha memberi rasa bahagia
c. Maha memelihara.
21. Diantara hikmah iman kepada Allah adalah , kecuali ………
a. Menjadi berhati-hati dalam berperilaku karena Allah Maha mengawasi
b. Merasa aman karena Allah selalu dekat
c. Selalu bersyukur kepada Allah karena Allah Maha pemurah
d. Tidak memaksakan diri untuk bekerja karena Allah Maha pemberi rizki
e. Berharap hanya kepada Allah saja.
22. Diantara hikmah mempelajari Asmaul Husna adalah …….
a. Berprasangka baik kepada semua manusia
b. Optimis dalam berusaha karena Allah Maha menolong terhadap hambaNya
c. Selalu menunggu pertolongan dari Allah namun tidak mau berusaha
d. Selalu berusaha untuk menjadi orang kaya karena tidak mau disaingi orang lain
e. Selalu berusaha menolong orang lain agar kelak dibalas/ ditolong oleh orang itu.
23. Ketentuan secara umum dalam hal berpakaian baik laki-laki maupun perempuan adalah ……
a. Halal
d. Layak
b. Bagus dan sopan
e. Indah dan rapi
c. Tidak berlebih lebihan
24. Memakai perhiasan emas dan pakaian sutra bagi laki-laki menurut sebagian ulama hukumnya adalah ….
a. Sunnah
d. Wajib
b. Haram
e. Makruh
c. Mubah
25. Pakaian terbaik bagi manusia di sisi Allah SWT sesuai Al Quran surat Al A‟raf ayat 26 adalah …….
a. Putih saat ke masjid
d. Pakaian yang indah menawan
b. Pakaian yang berkerudung
e. Hitam dan elegan
c. Pakaian takwa
26. “katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan dan hendaklah
memelihara kemaluannya, hal itu lebih suci bagi mereka,” . Hal ini tercantum dalam Al Qur‟an surat ... .
a. An-Nuur : 30
d. Al Ahzab : 59
b. An-Nuur : 31
e. Al Ahzab : 56
c. An-Nuur : 32.
27. Dalam Al Qur‟an surat Al Ahzab ayat 59 dikatakan bahwa pakaian manusia itu berfungsi sebagai ……
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

a. Penutup aurat
d. Menghindari gangguan syetan
b. Pelindung tubuh dari bahaya
e. Menjaga keindahan
c. Perhiasan
ungsi pakaian menurut syareat Islam adalah , kecuali ……
a. Sebagai pelindung tubuh
d. Sebagai ibadah
b. Sebagai keindahan
e. Sebagai penutup aurat
c. Sebagai life style
Pakaian memberikan nilai estetika bagi orang yang memakainya. Hal ini menggambarkan bahwa fungsi
pakaian adalah sebagai …………..
a. Perhiasan
d. Pelindung tubuh
b. Penutup aurat
e. Menjaga Kesehatan
c. Menghindari ganngguan syetan
Pakaian yang sangat ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya. Pakaian semacam ini sering
disebut dengan nama ………
a. You can see
d. street
b. Midi
e. tubetop
c. Mini
Sedang pakaian semacam kemben yang memperlihatkan lekuk tubuh pemakaianya disebut ……..
a. You can see
d. tubetop
b. Street
e. back lest
c. Midi
Memasang bechel pada gigi bagi orang yang ingin merapikan giginya menurut Islam hal ini hukumnya …..
a. Haram
d. makruh
b. Sunnah
e.wajib
c. mubah
Sedang mentato alis dan menyulam bibir bagi wanita yang bekerja sebagai aktris, dalam syareat Islam ;
a. Haram
d. makruh
b. Sunnah
e. wajib
c. Mubah
Bagi kaum pria muslim, syareat Islam mengatur hal-hal sebagai berikut , kecuali …….
a. Tidak berdandan menyerupai wanita
b. Tidak memakai pakaian berwarna cerah
c. Tidak memakai anting anting dan menindik telinga
d. Tidak memakai kutek dan mengecat rambutnya warna warni
e. Tidak memakai minyak wangi yang berbau terlalu tajam
Hal-hal berikut adalah segala yang dilarang bagi kaum wanita muslimah, kecuali ……
a. Tidak boleh bersolek seperti orang-0rang pada masa jahiliyah
b. Tidak mengenakan make up yang sangat tebal dan tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan
c. Tidak menggunakan minyak wangi yang terlalu wangi atau tajam
d. Tidak memakai cincin lebih dari dua
e. Tidak mengenakan pakaian yang maskulin/mirip dengan kaum laki-laki
“Alhamdulillahi kama hasanta khalqi fahassan khuluqii” adalah doa yang sebaiknya diucapkan ketika …
a. Akan bepergian
d. Pada saat mendapatkan kebahagiaan
b. Akan mengenakanpakaian
e. Pada saat bercermin
c. Akan menghadiri acara walimatul „urs
Hal yangTIDAK diperlukan untuk berbicara secara efektif antara lain sebagai berikut …….
a. Mempunyai persepsi yang tepat terhadap keadaan lingkungan dan individu yang terlibat dalam interaksi
tersebut
b. Dapat menggunakan bahasa isyarat dengan baik
c. Rasa percaya diri yang kuat
d. Dapat menguasai situasi
e. Mengetahui hasil yang diharapkan dari interaksi.
Hal-hal yang perlu dihindari dalam percakapan antara lain sebagai berikut , kecuali ……
a. Memonopoli pembicaraan atau percakapan
b. Menguasai audien
c. Memotong pembicaraan orang lain
d. Menanyakan masalah yang sifatnya pribadi
e. Bergosip yang belum tentu kebenarannya
Allah berfirman dalam Al Qur‟an surat Al Maidah ayat 8, bahwa manusia hendaklah memiliki sifat …
a. Sabar dan ikhlas
d. Tidak menyalahi janji
b. Amanah
e. Tidak berburuk sangka
c. Adil
Jujur dalam arti sempit adalah …………
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

a. Kesesuaian antara ucapan dengan kenyataan
b. Kesesuaian antara harapan dengan kenyataan
c. Memperlakukan segala hal itu sama
d. Memberikan uang saku kepada anak-anaknya dengan jumlah yang sama
e. Menceritakan masalah pribadi ke teman-temannya.
Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa kejujuran akan membimbing kepada ….
a. Kekayaan
d. kebenaran
b. Kebaikan
e. kekeluwargaan
c. kehancuran
Al Qur‟an surat At Taubah ayat 119, terdapat lafald ; “ Ma‟ash shadiqiin‟ artinya ………
a. Bersama dengan orang yang ikhlas
d. Mengikuti hawa nafsu
b. Bersama dengan orang yang beriman
e. Mengikuti kehendak syetan
c. Bersama dengan orang yang benar
Berikut adalah dampak berbuat jujur, kecuali ………
a. Dapat meningkatkan kualitas taqwa
b. Terciptanya suasana yang kondusif, aman, sejahtera.
c. Akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan
d. Akan menjadi orang yang selalu berhasil meyakinkan orang lain
e. Akan Memiliki keturunan yang banyak lagi baik
Birul walidain adalah memiliki makna ……..
a. Bhakti terhadap kedua orangtua
d. Durhaka terhadap ibu bapak guru
b. Bhakti terhadap bapak ibu guru
e. Bermusyawarah dengan kedua orangtua
c. Durhaka terhadap ibu bapak
Kebalikan birul walidain adalah …………
a. Aklhul walidain
d. ubud walidain
b. Ushul walidain
e. su‟ul walidain
c. „uqul walidain
Dilarang membentak kedua orang tua, dan hendaklah berkata yang baik serta selalu mendoakan mereka,
adalah terdapat dalam Al Qur‟an surat …………
a. Al- Isra‟ : 22
d. Al Maidah : 6
b. Al- Isra‟ : 23
c. Al Maidah : 8
c. Al- Isra‟ : 34
Berikut adalah yang bukan termasuk berlaku birrul walidain , yakni ……
a. Membantu orang tua dalam bentuk tenaga maupun financial
b. Malu mengakui identitas orang tua yang sebenarnya
c. Malu mengetahui keburukan orang tua
d. Tawadhuk (rendah hati) dan tidak bersikap sombong
e. Selalu tersenyum bila bertemu orangtua
Orang yang selalu mengarahkan, membimbing, serta memberi keteladanan di tempat pendidikan formal
disebut ……..
a. Orangtua
d. guru
b. Mentor
e. psykolog
c. Motivator
Hadits Rasulullah SAW ;” Uthlubul „ilma minal mahdi ilallahdi” artinya ………
a. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri cina
b. Tuntutlah ilmu walau ke negeri jauh
c. Tuntutlah ilmu dari sejak buaian sampai ke liang lahat
d. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi semua muslim
e. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi semua umat manusia
Menurut guru besar Imam Syafi‟I , bahwa menuntut ilmu itu paling tidak memenuhi syarat yakni memiliki
kecerdasan, yang dalam istilah bahasa arab disebut ……..
a. Hirsun
d. Bulgatun
b. Ijtihadun
e. Zakaun
c. Tuluz zamani
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KUNCI ULANGAN AKHIR BULAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS X
(BULAN OKTOBER 2016)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

E
E
B
C
D
A
B
A
C
E

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B
A
A
A
D
B
A
A
A
D

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

D
B
E
B
C
A
B
C
A
D

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

D
C
A
B
D
E
B
B
C
A
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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B
C
E
A
C
B
B
D
C
E

