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DINAS PENDIDIKAN  
SMP NEGERI 3 LAWANG 
UJIAN SEKOLAH TULIS 

TAHUN PELAJARAN 2007/2008 
 
 

Mata Pelajaran  : PEND. AGAMA ISLAM 
Kelas   : IX (sembilan) 
Hari, tanggal  : Senin, 19 Mei 2008 
Waktu   : 07.00 – 09.00 WIB. (120 menit) 
            
 
 
 
 
 
 
 
I. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN A, B, C, ATAU, D YANG PALING BENAR! 
1. Dalam menciptakan, mengurus dan mengatur alam semesta ini Allah tidak membutuhkan  bantuan 

makhluk lain. Hal ini membuktikan bahwa Allah bersifat…. 
a. Baqo’     c. mukholafatu lil khawaditsi 
b. Qiyamuhubinafsihi   d. wahdaniyah 
 

2. Allah memberikan segala keperluan hidup semua makhlukNya, baik diminta maupun tidak, apalagi 
bila memohon sesuatu kepadaNya dengan cara yang khusyu’ dan sungguh-sungguh, sebab Allah 
memiliki Asmaul Husna….. 
a. Al-‘Aziz     c. Al-Wahhab 
b. Al-Fattah     d. Al-Qoyyum 
 

3. Setiap muslim harus selalu berupaya untuk berbuat baik dalam segala tingkah lakunya, karena kita 
semua selalu diikuti olah 2 (dua) Malaikat pencatat amal. Malaikat yang mencatat amal kejelekan 
adalah….. 
a. Munkar     c. Rokib 
b. Nakir     d. Atid 
 

4. Setiap muslim wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab suci kepada para 
RosulNya. Kitab Taurot adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi…… 
a. Dawud AS    c. Isa AS 
b. Musa AS     d. Muhammad SAW 
 

5. Meyakini bahwa Allah SWT telah memilih diantara manusia untuk dijadikan utusan membimbing 
umatNya ke jalan yang benar adalah pengertian iman kepada….. 
a. malaikat     c. kitab 
b. rosul     d. taqdir 
 

6. Ajaran pokok yang disampaikan oleh Rosul Allah pada dasarnya adalah sama, yaitu tentang…. 
a. ajaran tauhid    c. ajaran syari’ah 
b. ajaran ibadah    d. ajaran mu’amalah 
 

7. Salah satu sifat wajib bagi Rosul adalah Fathonah, yang artinya…. 
a. dapat dipercaya    c. cerdik/ pandai 
b. menyampaikan wahyu   d. jujur/ dapat dipercaya 
 

8. Berikut ini adalah Rosul Allah yang tidak mendapat gelar Ulul’Azmi adalah…. 
a. Nabi Adam AS    c. Nabi Nuh AS 
b. Nabi Musa AS    d. Nabi Isa AS 
 

PETUNJUK UMUM: 
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab. 
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat. 
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. 
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir/ hitamkan 

jawaban yang benar. 
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9. Peristiwa hancurnya alam semesta ini disebut hari kiamat. Yang bukan tanda-tanda datangnya hari 
kiamat adalah… 
a. matahari terbit dari timur 
b. banyak bayi berjenis kelamin perempuan daripada laki-laki 
c. banyak remaja muslim yang meremehkan ajaran agamanya 
d. dua Negara besar saling berperang 
 

10. Setelah ditiupnya sangkakala yang kedua, maka manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan 
yang berbeda-beda. Peristiwa ini disebut dengan….. 
a. Yaumul Hisab    c. Yaumul Jaza’ 
b. Yaumul Ba’ats    d. yaumul Akhir 
 

11. Setelah manusia bangkit dari kuburnya, maka manusia digiring ke suatu tempat yang bernama 
Mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya, peristiwa ini disebut…. 
a. Yaumul Hisab    c. Yaumul Ba’ats 
b. Yaumul Mizan    d. Yaumul Akhir 
 

12. Kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan di dunia. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah 
surat…. 
a. Al-Insyiroh    c. At-Tiin 
b. Ad-Dhuha    d. Al-Bayyinah 
 

13. Apabila timbangan amal baik manusia lebih berat daripada timbangan amal kejelekan, maka ia 
akan hidup….. 
a. berbahagia untuk sementara  c. bersama keluarga 
b. berbahagia untuk selamanya  d. sengsara untuk selamanya 
 

14. Qodlo’ dan Qodar adalah salah satu rahasia Allah yang tidak dapat dikethaui oleh manusia 
sebelumnya, untuk itu manusia diwajibkan berikhtiar. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah…. 
a. S. Yunus : 49    c. s. al-Baqoroh : 155-156 
b. S. Ar-Ro’du : 11    d. S. Al-Ankabut : 22 
 

15. Takdir Allah yang masih bisa dirubah dengan cara berikhtiar dan berdoa disebut takdir mu’allaq, 
yang termasuk tekdir mu’allaq adalah…. 
a. umur manusia    c. jenis kelamin manusia 
b. jodoh manusia    d. nasib manusia di dunia 
 

16. Iman kepada qodlo’ dan qodar merupakan salah satu rukun iman yang wajib dipercayai oleh setiap 
muslim. Yang bukan fungsi iman kepada takdir Allah adalah…. 
a. bila usahanya berhasil, maka ia tidak akan bersikap sombong 
b. bila ia mendapat musibah, maka ia akan bersikap sabar 
c. bila usahanya belum berhasil, maka ia tidak cepat putus asa 
d. bila salah satu anggota keluarganya meninggal, maka ia  menyesali takdir 
 

17. Thoharoh adalah bersuci dari hadast dan najis. Bila kita berhadast besar, maka cara bersucinya 
hendaknya melaksanakan…. 
a. wudlu     c. mandi besar 
b. mandi     d. istinjak 
 

18. Najis ada 3 (tiga) macam najis Mugholladzoh, najis Mukhofafah, najis Mutawasitho. Yang 
termasuk najis mugholladzoh (najis berat) adalah…. 
a. air kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan selain ASI 
b. air kencing bayi perempuan 
c. kotoran bayi laki-laki yang belum diberi makan 
d. air liur anjing 
 

19. Sholat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Salah satu syarat agar 
sholat yang kita kerjakan menjadi syah adalah…. 
a. suci dari hadast dan najis   c. berakal sehat 
b. beragama islam    d. sudah baligh 
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20. Agar sholat yang kita lakukan menjadi syah, maka kita harus mengerjakan sesuai dengan rukun 
yang sudah ditentukan. Adapun rukun sholat yang ketuijuh adalah…. 
a. takbirotul ikhrom   c. sujud dua kali 
b. ruku’     d. membaca sholawat Nabi 
 

21. Keutamaan sholat berjama’ah disamping sholatnya  akan diterima, juga pahalanya akan dilipat 
gandakan oleh Allah, yaitu…. 
a. 23 derajat    c. 27 derajat 
b. 25 derajat    d. 29 derajat 
 

22. Dalam sholat berjamaah, apabila imam melakukan kesalahan/ lupa maka makmum harus 
mengingatkan dengan bacaan…. 
a. dzikir     c. tasbih 
b. takbir     d. tahmid 
 

23. 1. dua rakaat sebelum shubuh 
2. dua rakaat sebelum dxuhur 
3. dua rakaat sebelum asar 
4. dua rakaat sebelum maghrib 
5. dua rakaat sesudah maghrib 
6. dua rakaat sesudah isya 
Yang termasuk sholat sunnah rawatib mu’akad adalah…. 
a. 1, 2, 3 dan 4    c. 1, 3, 4, dan 5 
b. 1, 2, 5 dan 6    d. 1, 4, 5, dan 6 
 

24. Sholah sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari naik setinggi tombak sampai tergelincirnya 
mata hari disebut sholat…. 
a. istikharoh    c. tahajjud 
b. tarawih     d. dhuha 
 

25. Sholat witir merupakan sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil yaitu….. 
a. minimal 1 rakaat maksimal 11 rakaat c. 3 rakaat – 8 rakaat 
b. 1 rakaat – 6 rakaat   d. 5 rakaat – 10 rakaat 
 

26. Bila sholat malam dikerjakan selain bulan ramadhan disebut sholat tahajjud. Waktu yang paling 
baik mengerjakan sholat tahajjud adalah…. 
a. sesudah Isya    c. jam 12.00 malam 
b. sesudah bangun tidur   d. sepertiga malam terakhir 
 

27. Sholat jamak adalah 2 9dua) waktu sholat fardhu yang dikerjakan pada satu waktu sholat fardhu. 
Sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama disebut…. 
a. sholat jamak taqdim   c. sholat qoshor 
b. sholat jamak ta’khir   d. sholat jamak qoshor 
 

28. Memperpendek jumlah rakaat dari empat menjadi dua disebut sholat qoshor. Orang yang 
tidakboleh mengerjakan sholat qoshor adalah…. 
a. sakit     c. bepergian jauh 
b. perang     d. pasukan baris berbaris 
 

29. Puasa merupakan ibadah yang langsung dicatat dan dibalas oleh Allah SWT sendiri. Diantara hal 
yang tidak membatalkan berpuasa adalah…. 
a. pingsan atau gila    c. makan dan minum tidka sengaja 
b. mengeluarkan sperma   d. haid atau dating bulan 
 

30. Puasa yang dilaksanakan dalam rangka menebus dosa karena suami istri bersetubuh pada waktu 
siang hari di bulan ramadhan disebut puasa…. 
a. nadzar     c. kafarat 
b. sunnah     d. qodlo’ 
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31. Zakat adalah ibadah amaliah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Menurut bahasa, zakat 
berarti berkah, tumbuh, bersih dan berkembang. Perintah zakat dijelaskan dalam firman Allah 
surat… 
a. At-Taubah : 60    c. An-Nisa’ : 177 
b. At-Taubah : 103    d. Al-Imron : 96 
 

32. Allah memerintahkan agar setiap harta yang sudah mencapai nishobnya hendaknya dizakati. Harta 
yang tidak wajib dizakati, yaitu….. 
a. emas dan perak    c. binatang unggas 
b. harta perniagaan    d. harta temuan 
 

33. Berdasarkan ayat Al-Qur’an surat At-Taubah : 60, ada 8 asnaf atau golongan orang yang berhak 
menerima zakat. Diantaranya adalah ghorim, yaitu….. 
a. orang yang tidak punya barang/ usaha untuk memnuhi kebutuhan hidupnya 
b. orang yang tidak bisa melunasi hutangnya 
c. orang baru masuk Islam 
d. panitia/ pengurus zakat 
 

34. Seorang muslim yang memiliki logam emas/ perak, jika telah sampai nishobnya maka ia wajib 
mengeluarkan zakat sebanyak….. 
a. 2,5%     c. 4,5% 
b. 3,5%     d. 5,5% 
 

35. Ibadah adalah salah satu kewajiban bagi orang yang bergama Islam. Menurut istilah, haji adalah 
sengaja berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan ibadah dengan tatacara yang telah ditentukan. 
Yang bukan termasuk rukun haji adalah… 
a. ihrom (niat beribadah haji)  c. thowaf (mengililingi ka’bah) 
b. bermalam di Mina   d. Wuquf di Arafah 
 

36. Ada beberapa larangan yang harus dijauhi oleh orang yang sedang beribadah haji. Bagi laki-laki 
dilarang…. 
a. memakai pakaian yang berjahit  c. menutup muka 
b. memakai kaos tangan   d. menutup kepala yang tidak melekat 
 

37. Cara pelaksanaan ibadah haji ada 3 (tiga) macam. Bagi orang yang melakukan umroh lebih dahulu 
baru melakukan ibadah haji maka disebut…. 
a. ifrod     c. qiron 
b. tamathu’     d. mabrur 
 

38. Adanya calon mempelai, wali dan 2 (dua) orang saksi serta akad adalah…. 
a. syarat nikah    c. rukun nikah 
b. hokum nikah    d. mahar 
 

39. Mahrom adalah orang yang haram dinikahi. Diantaranya mahrom karena keturunan, yaitu…. 
a. Ibu Susu     c. Adik Ibu 
b. Ibu Istri (mertua)    d. Ibu Tiri (istri bapak) 
 

40. Barang siapa diantara wanita yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka ….. 
a. pernikahannya tetap syah  c. pernikahannya tidak bahagia 
b. pernikahnnya tidak syah   d. pernikahannya tetap bahagia 
 

41. Aqiqoh adalah menyembelih hewan tertentu pada hari ketujuh setelah kelahiran anaknya dengan 
tujuan…. 
a. mendekatkan diri kepada Allah  c. menyantuni fakir miskin 
b. bersyukur kepada Allah   d. berpesta dengan tetangga 
 

42. Apabila anak yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, maka hendaknya menyembelih…. 
a. 1 ekor kambing    c. 1 ekor sapi 
b. 2 ekor kambing    d. 1 ekor unta 
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43. Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban  adalah pada Hari raya Idul Adha dan hari 
Tasyrik yaitu tanggal…. 
a. 9 Dzul Hijjah    c. 11 Dzul Hijjah 
b. 10 Dzul Hijjah    d. 10 s/d 13 Dzul Hijjah 
 

44. Pelaksanaan pembagian daging kurban pada umumnya dilakukan dengan cara…. 
a. dibagikan dalam keadaan mentah c. dibagikan setelah dimasak 
b. dibagi secara merata   d. dipakai makan bersama 
 

45. Narkoba menurut pengertian medis ialah obat yang dapat menghilangkan nyeri dan mengandung 
zat adeksi. Adapun yang termasuk jenis narkoba adalah…. 
a. morfin     c. marvelon 
b. glibent     d. paracetamol 
 

46.  
 
 
Bacaan di atas adalah niat sholat jenazah apabila yang meninggal berjenis kelamin…. 
a. laki-laki     c. bayi laki-laki 
b. perempuan    d. bayi perempuan 
 

47. Di bawah ini yang tidak termasuk rukun dalam sholat jenazah adalah…. 
a. niat sholatjenazah   c. membaca Surat Al-Fatiha 
b. takbir 4 (empat) kali   d. rukuk dengan tuma’ninah 
 

48. Membanggakan diri dan senang memuji diri serta menganggap rendah orang lain adalah ciri-ciri 
orang yang bersifat… 
a. riya’     c. hasad 
b. takabur     d. dengki 
 

49. Jumlah surat Al-Qori’ah ada…..ayat 
a. 8 (delapan)    c. 11 (sebelas) 
b. 10 (sepuluh)    d. 15 (lima belas) 
 

50. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikannya), adalah arti surat Al-Qori’ah 
ayat…. 
a. 4 (empat)    c. 8 (delapan) 
b. 6 (enam)     d. 10 (sepuluh) 
 

51.        Lanjutan ayat disamping adalah…. 
 
a.       c.  
 
 
 
b.       d.  
 
 
 

52.        Bunyi ayat disamping adalah….. 
 
a. Fihaa kutubuing qoyyimah  c. fiihaa kutubung qoyyimah 
b. fihaa kutubun qoyyimah   d. fiihaa kutubun qoyimah 
 
 

53.        Lafadz disamping mengandung hokum bacaan… 
 
a. idghom Mutamatsilain   c. idghom Mutajanisain 
b. idghom Mutaqoribain   d. idghom Miimi 
 



 6 

54. Setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tua.. Sebab orang tua  sangat berjasa kepada kita. 
Bila kita diperintahkan untuk berbuat maksiat maka hendaknya… 
a. menolak dengan kasar   c. wajib dituruti 
b. menolak dengan halus   d. tidak wajib dituruti 
 

55. Kewajiban yang tidak harus dilakukan apabila orang tua kita meninggal adalah… 
a. mengurusi jenazahnya   c. meratapi kematiannya 
b. melunasi hutang-hutangnya  d. mendoakan setiap selesai sholat 
 

56. Sunga-sungai di kota besar kebanyakan tidak lagi mengalirkan air bersih, tetapi penuh dengan 
sampah dan berbau. Hal ini disebabkan… 
a. masyarakatnya sibuk dengan urusan masing-masing 
b. masyarakatnya tidak peduli terhadap lingkungan 
c. masyarakatnya mencari enaknya sendiri 
d. masyarakatnya banyak yang egois 
 

57. Zainal naik bus kota dan duduk dibangku tengah. Bus sudah dalam keadaan ketika ada seornag 
wanita hamil yang naik dan berdiri di sebelah tempat duduk Zainal. Kemudian Zainal 
mempersilahkan wanita tersebut untuk menempati tempat duduknya. Sikap Zainal yang terpuji ini 
disebut…. 
a. partisipasi    c. sosialisasi 
b. toleransi     d. antisipasi 
 

58. Masa pemerintahan setelah Nabi Muhammad wafat dinamakan masa… 
a. Salafus sholihin    c. Bani Abbasyiyah 
b. Khulafaur-Rosyidin   d. Bani Umayyah 
 

59. Sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur –Rosyidin sekaligus menjadi mertua Nabi adalah… 
a. Abu Bakar Siddiq    c. Utsman Bin Affan 
b. Umar bin Khottob   d. Ali Bin Abu Tholib 
 

60. Jasa Utsman Bin Affan yang terbesar ketika menjadi kholifah adalah… 
a. penulisan Al-Qur’an   c. Pembukuan Al-Qur’an 
b. Pengajaran Al-Qur’an   d. Pembuatan Al-Qur’an  

 

 

 


