
 
 
 
 
 

ULANGAN AKHIR SEMESTER I 
Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Tahun Pelajaran 2010-2011 
 
 

LEMBAR SOAL 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas/Prog, Studi  : XI (Sebelas) / IPA-IPS / PAGI 
Hari/Tanggal  : ……………………………… 
Waktu   : 90 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. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah pekerjaan mulia 

bagi setiap manusia seperti perintah Allah dalam Al-Qur’an 
surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi …. 

A.                                                                                           

B.                                                                                                            

C.                                                                                                                             
D.         

E.                                                                                                             

2. Arti dari     yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 

148 adalah …. 
A. Kiblat 
B. Ka’bah 
C. depan 
D. Petunjuk 
E. Seluruhnya 

3. Bacalah dengan teliti potongan ayat          Pada 

kutipan ayat yang digaris bawah terdapat hukum bacaan 
tajwid …. 
A. Mad tobi’I, ihfa. Mad tobi’i 
B. Mad lain, idzhar,mad iwad 
C. Mad lain, ihfa, mad arid lisukun 
D. Mad badal, idghom, mad tobi,i 
E. Mad iwad, idzhar, mad wajib muttasil 

4. Cermati potongan-potogan teks ayat berikut ! 

1.                                                          

2.                                                                        

3.                                                                       
4.                                                                                       

5.        
Potongan ayat tersebut kalau disusun dengan benar menurut 
surat Al-Fathir ayat 32 adalah …. 
A. 1,3,2,4,5 
B. 2,3,5,4,3 
C. 3,2,4,5,1 
D. 1,2,4,3,5 
E. 2,3,1,5,4 

 
5. Bacalah teks ayat berikut dengan teliti ! 

………………             

                   

Kesimpulan ahir isi kandungan ayat tersebut tentang... 
A. Menuntut ilmu 
B. Membantu kaum dhuafa 
C. Keutamaan bagi orang yang berbuat baik 
D. Memelihara kelestarian lingkungan 
E. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua 
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6. Arti dari potongan teks ayat        Adalah ... 

A. Sebagian mereka lebih dahulu berbuat kebaikan 
B. Diantara mereka ada yang memperoleh karunia Allah 
C. Sebagian mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri 
D. Menurut orang-orang kafir merekalah yang telah berbuat 

baik 
E. Dan diantara mereka ada yang posisinya berada di 

pertengahan 
 

7. Hukum membaca teks ayat yang digaris bawah berikut ini 
adalah … 

                    

A. Idzhar, mad tobi,I, idghom bila gunah 
B. Ihfa, idzhar hakiki, mad thobi,I, idghom 
C. Idzhar, ihfa safawi, mad tobii, idghom bigunah 
D. Idzhar safawi, ihfa safawi, mad iwad, idghom 
E. Idzhar hakiki, ihfa safawi, mad badal, idghom 

 
8. Perhatikan kutipan Q.S. Al-Isra ayat 26-27 berikut ! 

                        

                       

 Menurut ayat di atas ada tiga kelompok manusia  termasuk 
kaum dhuafa yang harus dibantu, yaitu : 
A. Kerabat dekat, orang miskin, orang-orang boros 
B. Orang miskin, lemah ekonomi, saudara terdekat 
C. Kerabat dekat, orang miskin, ibnu sabil 
D. Musafir, orang fakir, orang miskin 
E. Fakir, ibnu sabil, orang miskin                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                             
9. Orang-orang yang diberi kelebihan harta kekayaan oleh Allah  

tapi tidak perduli terhadap kaum dhuafa, malah hartanya 
dihambur-hamburkan kepada sesuatu yang tidak berguna. 
Allah menyamakan kepada orang-orang seperti ini  sebagai 
saudara setan yang tertulis dalam firman Allah sebagai 
berikut …. 

a.      

b.       

c.        

d.         

a.           
 

10.  Bacalah dengan teliti teks ayat berikut !                                                                                                                                                                  

                       

                      

Allah memerintahkan kepada kita melalui ayat 
tersebut agar kita …. 
A. Menjadi orang-orang yang teguh dalam pendirian 
B. Melaksanakan ajaran kewajiban mencari harta 

yang halal 

C. Bekerjasama antara satu dan lainnya dalam 
mencari harta 

D. Memiliki kepedulian terhadap sesama terutama 
kaum dhuafa 

E.  Menyadari bahwa harta yang kita miliki hanya 
titipan Allah 
 

11. Pada potongan teks          terdapat hukum bacaan ….                                                                                                                    

A. Lam komariyah, mad jaiz munfasil 
B. lam komariah, mad wajib muttasil 
C. lam samsiah, mad badal 
D. Lam samsiah, mad arid lisukun  
E. lam jalalah, mad silah qasiroh 

  

12. Arti kata              yang terdapat Q.S. Al-

Baqarah ayat 177 adalah …. 
A. Akan tetapi keaikan itu adalah untuk orang-orang 

yang beriman 
B. Bukanlah kebaikan yang sesungguhnya kalau 

belum beriman 
C. Namun orangorag yang berimanlah yang 

memperoleh kebaikan 
D. Orang-orang beriman belum akan memperoleh 

kebaikan sesungguhnya 
E. Janganlah mengaku orang beriman kalau belum 

diuji Allah keimananya 
 

13. Mempercayai bawa Rasul adalah orang yang diutus dan 
ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya 
agar menjadi pedoman hidup dunia dan ahirat. Hal tersebut 
merupakan ungkapan dari …. 
A. Fungsi iman kepada Rasul Allah 
B. Hikmah beriman kepada rasul 
C. Tujuan beriman kepada rasul 
D. Sikap menteladani ahlak rasul 
E. Pengertian Iman kepada rasul 

 
14. Gelar Ulul Azmi kepada para rasul yang mempunyai …. 

A. Usianya yang panjang  
B. Cobaan berat yang diterimanya 
C. Mekjizat yang besar dan tidak terkalahkan 
D. Kitab yan g diturunkan kepadanya 
E. Keteguhan hati dan kesabaran yang tinggi 

 
15. Para Rasul Allah adalah manusia pilihan yang memiliki sifat 

berikut, kecuali …. 
A. Cerdas akal pikiranya 
B. Benar segala ucapannya 
C. Terpercaya semua yang disampaikan 
D. Menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya 
E. Memiliki kebesaran hati dan jiwa 

 
16. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut: 

1. Menjadikan risalah sebagai pedoman hidup 
2. Rasul Allah sebagai orang pilihan 
3. Menuntun manusia kepada kesempurnaan dan 

derajat yang tinggi 
4. Agar masuk syurga kita harus beriman kepada 

rasul 
5. Menjadikan rasul sebagai teladan hidup 



Ungkapan-ungkapan yang termasuk fungsi beriman 
kepada rasul terdapat pada nomor …. 
A. 1,2,5 
B. 1,3,4 
C. 1,3,5 
D. 2,3,5 
E. 3,4,5 

 
17. Di dalam Al-Qur’an banyak sekali kita temukan tentang kata-

kata rasul. Di dalam bahasa Indonesia rasul memilki arti …. 
A. Terpuji 
B. Pilihan 
C. Terpercaya 
D. Utusan 
E. Terpelihara 

 
18. Setiap Rasul memiliki tugas masing-masing sesuai dengan 

masanya diantara tugas para rasul Allah adalah …. 
A. Memerintahkan umatnya untuk memilihnya 

sebagai pemimpin 
B.  Meyakinkan umatnya bahwa Allah adalah Dzat 

Yang Maha Esa 
C. Menyembah Allah dengan cara menghadap kiblat 
D. Memerintakan ibadah haji kepada seluruh umatnya 
E. Memberikan hidayah kepada umat manusia agar 

beriman 
 

19. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! 
1. Menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan 
2. Meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan 
3. Mengerjakan salat taubat dan puasa sunah 
4. Bertekad tidak mengulangi lagi perbuatan dosa 

yang telah dilakukan 
5. Senantiasa berzikir kepada Allah SWT. 
Yang termasuk syarat-sarat taubat dalam pernyataan-
pernyataan di atas terdapat pada nomor …. 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 2 dan 4 
C. 2, 4 dan 5 
D. 2, 3 dan 4 
E. 1, 2, 3 dan 5 

 
20. Selalu optimis dan penuh harap dalam melakukan suatu 

pekerjaan akan memperoleh hasil yang diinginkan. Sikap 
seperti tersebut dalam ajaran Islam disebut …. 
A. Raja 
B. Ihlas 
C. Qona’ah 
D. Taubat  
E. Tawadlu 

 
21. Allah menyukai kepada orang-orang yang bertaubat karena 

perbuatan dosa yang dilakukannya. Adapun makna taubat 
pada hakekatnya adalah … 
A. Takut kepada Allah 
B. Berharapkepada Allah 
C. Menangis kepada Allah 
D. Kembali kepada Allah 
E. Memohon ampun kepada Allah 

 
22. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh 

penyesalan atas dosa yang dilakukan disebut taubat …. 
A. Nasuha 

B. Ulama 
C. Nasi’ah 
D. Solehah 
E. Tawadlu 

 
23. Alawiyah, putri pak haji Wahid selalu besar hati dalam segala 

hal, meskipun dalam keadaan susah, banyak masalah, dia 
senantiasa berharap kepada Allah untuk mendapatkan 
pertolongan dan ridha-Nya, karena dia sangat yakin akan 
kebesaran dan kemahakuasaan-Nya. Dari pernyataan itu 
dapat disimpulkan bahwa Alawiyah termasuk orang yang 
selalu … kepada Allah SWT. 
A. raja  
B. iman 
C. sabar 
D. taubat 
E. tawakal 

 
24. Perhatikan pernyataan di bawah ini yang membedakan antara 

sikap taubat dan raja! 
1) Mengharap ridha Allah SWT 
2) Menyesali perbuatan dosanya 
3) Berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya 
4) Mohon dikabulkan doanya 
5) Selalu berserah diri kepada Allah SWT 
Pernyataan yang termasuk sikap roja’ adalah nomor…. 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 4 
D. 2 dan 5 
E. 1 dan 5 

 
25. Hal-hal berikut yang diperbolehkan dalam jual beli adalah …. 

A. Sesuatu yang termasuk najis 
B. Barang yang ada manfaatnya 
C. Mengandung unsur penipuan 
D. Air mani hewan ternak 
E. Anak hewan yang masih ada dalam perut 

 
26. Hal berikut yang tidak termasuk hikmah diharamkanya riba 

adalah …. 
A. Para pelaku riba dilaknat rasulullah 
B. Harta tersebut tidak akan mendatangkan keberkahan 
C. Riba dapat menyebabkan tertutupnya amal kebajikan 
D. Harta hasil usaha dengan riba akan mendatangkan 

musibah 
E. Orang-orang yang terjerat riba umumnya dari kelompok 

ekonomi lemah 
 

27. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! 
1. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang 

halal 
2.  Barang itu ada manfaatnya 
3. Pemilik barang rela menjual barang tersebut 
4.  Barang itu milik si penjual 
5.  Barang itu ada di tempat atau sudah tersedia di tempat lain 
Dari ungkapan-ungkapan tersebut yang termasuk syarat jual 
beli adalah …. 
A. 1, 2, 3, 4 
B. 2, 3, 4, 5 
C. 1, 3, 4, 5 
D. 1, 2, 4, 5 
E. 1, 2, 3, 5 



 
28. Kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing 

menanamkan modalnya dan untung rugi ditanggung bersama 
disebut ….. 
A. Muzara’ah 
B. Mudarabah 
C. Mukhabarah 
D. Syarikat harta 
E. Syarikat kerja 

  
29. Perhatikan ungkapan-ungakapan berikut ! 

1. Menjalin hubungan persaudaraan 
2. Memperoleh keuntungan lebih besar dari pada usaha 

sendiri 
3. Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahtraan 

anggota 
4. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dari pada 

diselesaikan sendiri 
5. Melahirkan kemajuan-kemajuan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 
Dari pernyataan-pernyataan di atas yang termasuk ke dalam 
manfaat syarikat kerja adalah … 
A. 1, 2, 3, 4 
B. 2, 3, 4, 5 
C. 1, 3, 4, 5 
D. 1, 2, 3, 5 
E. 1, 2, 4, 5 

 
30. Yang tidak termasuk riba dari istilah-istilah berikut adalah … 

A. Yad 
B. Qardli 
C. Fadli 
D. Nasi’ah 
E. Nasa’i 

 
31. Salah satu rukun jual beli adalah …. 

A. Balig 
B. Berakal sehat 
C. Ada barang yang dperjualbelikan 
D. Pembeli memiliki uang untuk membeli barang 
E. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli 

 
32. Rudi meminjam uang sebesar Rp 100.000,- ternyata pada 

waktu yang sudah ditentukan Rudi belum bisa melunasinya. 
Disepakati dalam satu hari karena keterlambatanya, Rudi 
harus mengembalikan dengan tambahan 2 %. Tambahan ini 
disebut … 
A. Nasi’ah 
B. Qardli 
C. Renten 
D. Yad  
E. Fadli 

 
33. Bank yang dalam usahanya menggunakan system bunga 

disebut Bank … 
A. Temporer 
B. Kontemporer 
C. Konvensional 
D. Islam 
E. Tradisional 

 
34. Dalam praktek jual beli menurut Islam ada yang disebut 

dengan khiyar. Dalam proses khiyar inilah antara penjual dan 

pembeli sama-sama memiliki hak untuk meneruskan akad 
jual beli atau membatalkanya. Salah satu khiyar yaitu antara 
si penjual dan pembeli untuk meneruskan jual beli atau 
membatalkanya pada waktu masih berada di tempat akad jual 
beli. Praktek jual beli seperti   ini disebut khiyar …. 
A. Syarat 
B. Aib 
C. Majlis 
D. Marwah 
E. Fadli 

 
35. Dalam jual beli tawar menawar antara si pembeli dan penjual 

merupakan hal yang sudah biasa terjadi, tetapi apabila kita 
membeli barang yang sedang ditawar orang lain hukumnya 
…. 
A. Haram 
B. Sunah  
C. Wajib 
D. Sunah 
E. Makruh 

 
36. Di dalam Bank Islam dikenal dengan beberapa istilah dalam 

bertransaksi. Salah satu transaksi yang biasa dilakukan adalah 
jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. 
Transaksi seperti ini disebut dengan istilah …. 
A. Murabahah 
B. Mudharabah 
C. Musyarakah 
D. Qordul hasan 
E. Wadi’ah 

 
37. Ketika Islam berkembang pada abad pertengahan banyak 

bangunan-bangunan monumental dan bersejarah yang sampai 
saat ini masih akrab di telinga kita. Berikut ini warisan hasil 
peradaban Islam  sangat popular yang berada di Spanyol, 
kecuali ….. 
A. Istana Al-Hamra 
B. Tembok Granada 
C. Mesjid Cordova 
D. Tajmahal 
E. Mesjid Sevilla 

 
38. Hancurnya kota Bagdad oleh Hulagu pada abad pertengahan 

menyebabkan … 
A. Mundurnya kejayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan 
B. Hancurnya kejayaan Islam di berbagai bidang kehidupan 
C. Munculnya para sufi yang hanya memikirkan kehidupan 

akhirat 
D. Kekacauan di beberapa Negara yang dikuasai Islam pada 

saat itu 
E. Kurang perhatian para penguasa terhadap kaum 

intelektual Islam 
 

39. Ketika Daulah Abbasiyah berkuasa, umat Islam pada waktu 
itu berada pada …. 
A. Kemunduran di bidang pengetahuan 
B. Kejayaan hampir di semua bidang 
C. Kemunduran di segala segi kehidupan 
D. Terombang-ambing tidak tentu arah kehidupan 
E. Kemajuan di bidang militer 

 
40. Pada abad pertengahan telah banyak melahirkan para ahli 

diberbagai bidang disiplin ilmu. salah satu cendekiawan 



muslim yang terkenal di bidang sejarah pada abad itu adalah 
….. 
A. Ibnu Timiyah 
B. Ibnu Khaldun 
C. Imam Maliki 
D. Ibnu Rusyd 
E. Ibnu Bajjah 

 
II. Uraian  
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas, singkat dan 
benar ! 
 
41. Sebutkan satu persatu ada berapa kelompok kaum dhua’fa 

yang harus di bantu menurut teks Q.S. Al-Baqarah 177 
berikut ini? 

                       

                   

                       

                 

                      

                                              

                                                                 
                                                                  

42. Jelaskan apa alasanya, mengapa kita harus menjadikan rasul 
sebagai teladan hidup ? 

 
 

43. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud syirkah inan dan 
abdan ? 
 

44. Apakah manfaat yang dapat diambil dari mempelajari sejarah 
perkembangan Islam pada abad pertengahan?          

 
45. Apa sajakah manfaat sikap raja bagi manusia ? 


