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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. Perhatikan QS. Al-Kafirun ayat  6 berikut ini ! 

      

 Hukum bacaan untuk kalimat yang bergaris bawah adalah . 
A. Ikhfa syafawi 
B. Idzhar syafawi 
C. Idzhar halqi 
D. Idgham bigunnah 
E. Idgham bilagunnah 

 
2. Perhatikan QS. Yunus ayat 41 yang tidak lengkap berikut 

ini! 

     …………             

                
Penggalan ayat yang tepat untuk melengkapi ayat di atas 
adalah....... 

A.    

B.        
C.        

D.    

E.         
 
3. Cermati QS. Al-Kafirun ayat 2 berikut ini ! 

         

  Terjemahan yang benar dari ayat tersebut adalah.... 

A. Katakanlah (Muhammad) : Hai orang-orang kafir 
B. Kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah 
C. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 
D. Aku tidak pernah menjadi penyembah yang kamu 

sembah 
E. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan 

kami 
 

4. QS. Al-Kafirun ayat 1-6 mengandung ajaran tentang.... 
A. Perbedaan keyakinan beragama 
B. Perbedaan madzhab 
C. Perbedaan faham 
D. Perbedaan pendapat 
E. Perbedaan aliran 
 

5. Perhatikan penggalan QS. Al-Kahfi ayat 29 berikut ini ! 

              

 Terjemahan penggalan ayat yang bergaris bawah adalah.... 
A. dan katakanlah, keimanan itu datangnya dari Tuhanmu 
B. dan katakanlah, keyakinan itu datangnya dari Tuhanmu 
C. dan katakanlah, ketaqwaan itu datangnya dari Tuhanmu 
D. dan katakanlah, perintah itu datangnya dari Tuhanmu 
E. dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu 

 
6. Manakah hal-hal di bawah ini yang merupakan contoh 

perilaku yang sesuai dengan QS. Al-Kafirun ? 
A. Memusuhi umat agama lain 
B. Menghormati umat agama lain 
C. Berdialog dengan umat agama lain 
D. Bersilaturahmi dengan umat lain 
E. Membantu umat beragama  
 

7. Hal-hal di bawah ini yang merupakan kandungan pokok 
QS. Al-Kahfi ayat 29 adalah…. 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 
PAI/UAS/10-11/SMA/XII PG 



A. Tempat orang kafir adalah di neraka Jahanam 
B. Diantara mereka ada yang beriman kepada Nabi 
C. Kebebasan untuk beriman  atau tidak beriman 
D. Allah mengetahui semua amal yang kita lakukan 
E. Setiap orang bertanggungjawab atas amalnya 

   
8. Perhatikan penggalan QS. Al-Mujadilah ayat 11 berikut 

ini! 

          
          

Penggalan ayat yang bergaris bawah adalah…. 
A. Mad thabii, tarqiq,  idzhar syafawi 
B. Mad badal, tafhim, idzhar syafawi 
C. Mad thabii, tafhim, idzhar syafawi 
D. Mad thabii, tarqiq. Ikhfa syafawi 
E. Mad layin, tarqiq, idzhar syafawi 

 
9. Perhatikan QS. Al-Mujadilah ayat 11 yang belum lengkap 

berikut ini 

                         

 …             

 Penggalan ayat yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut 
adalah.... 

A.   

B.     

C.    
D.   

E.      

 

10. Cermati  penggalan ayat berikut ini !        

 Terjemahan yang benar untuk penggalan ayat di atas 
adalah.... 
A. Sesungguhnya Allah SWT maha kuasa atas segala 

sesuatu 
B. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan 
C. Sesungguhnya Allah maha pengasih dan penyayang 

pada umat 
D. Sesungguhnya Allah hakim yang seadil-adilnya di 

muka bumi ini 
E. Sesungguhnya Allah  maha melihat apa-apa yang kamu 

kerjakan 
 
11. Manakah penggalan ayat dari QS. Al-Mujadalah ayat 11 

yang terjemahan : berlapang-lapanglah dalam majlis ! 

A.        

B.       
C.      

D.   

E.     
 

12. Perhatikan dengan sungguh-sungguh QS. Al-Jumuah ayat 
11 berikut ini ! 

 

           

            

 Terjemahan dari penggalan ayat yang bergaris bawah 
adalah.... 
A. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli 
B. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah riba 
C. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah maksiat 
D. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah judi 
E. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah berlebihan 
 
13. Isi kandungan QS. Al-Mujadilah ayat 11 adalah tentang 

keutamaan .... 
A. Jihad, sabar, dan tawakal                
B. Shalat, puasa, dan zakat 
C. Iman,ilmu,dan amal 
D. Amal,ikhlas,dan qanaah                    
E. Amal, niat dan sabar 

  
14. Manakah hal-hal berikut ini yang merupakan isi kandungan 

dari QS  Al-Jumuah: 9-10 ? 
A. Perintah shalat jum’at dan banyak berinfak 
B. Perintah shalat jum’at dan memperbanyak dzikir 
C. Perintah shalat jum’at dan menuntut ilmu 
D. Perintah shalat jum’at dan memiliki etos kerja 
E. Perintah shalat jum’at dan berbuat kebaikan  

 
15. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku yang sesuai 

Qs. Al-Jumuah ayat 10 adalah…. 
A. Pak Hasan seorang pedagang di pasar tradisional, ketika 

datang waktu shalat jum’at menutup kiosnya untuk 
shalat jum’at 

B. Seorang sopir angkot giat mencari penumpang supaya 
bisa menghidupi keluarga tanpa melakukan shalat 
jum’at 

C. Pak haji Anwar setiap saat beribadah di mesjid tidak 
mencari nafkah sedangkan memiliki anak yang 
membutuhkan biaya pendidikan 

D. Amir setelah pulang sekolah pada hari jumat langsung 
pulang ke rumah untuk membantu ibunya berjualan 

E. Pak Adi ketika masuk waktu shalat jum’at terus 
melayani pembeli di kiosnya, padahal ia seorang 
muslim 

 
16. Kiamat kubra (besar) akan datang secara tiba-tiba. 

Manakah hal-hal di bawah ini yang merupakan salah satu 
tanda besar datangnya Kiamat ?  
A. Waktu berjalan terasa  amat pendek dalam kehidupan 
B. Sulitnya menemukan orang yang mau menerima 

sedekah  
C. Banyak perjudian, minuman keras dan perzinahan 
D. Semakin banyak orang yang terlibat dalam perilaku riba 
E. Turunnya Nabi Isa AS setelah lebih dulu datang Imam 

Mahdi 
 
17. Diantara tanda-tanda adanya kiamat kecil (sughro)  yaitu.... 

A. Matahari terbit dari barat 
B. Kematian seseorang 
C. Munculnya dabbah 
D. Munculnya dajjal 
E. Munculnya ya’juz ma’juz 

 
18. Setelah hari akhir (kiamat kubra) ada beberapa peristiwa 

yang di alami manusia. Salah satunya yaitu yaumul jaza. 
Apa yang dimaksud yaumul jaza ? 
A. Hari perhitungan amal 



B. Hari pembalasan 
C. Hari pertimbangan 
D. Hari kebangkitan 
E. Hari penantian di alam kubur  

 
19. Berikut adalah nama-nama hari akhir setelah kiamat kubra, 

kecuali.... 
A. Yaumul barzah 
B. Yaumul ba’ats 
C. Yaumul milad 
D. Yaumul hasyr 
E. Yaumul hisab 

 
20. Beriman kepada Hari Akhir merupakan ciri orang-orang 

sukses dunia akhirat, meskipun dalam hidup ini banyak 
rintangan dan cobaan yang menghadang. Berikut ini yang 
tidak termasuk perilaku yang mencerminkan keimanan 
terhadap Hari Akhir, adalah ... . 
A. Senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT 
B. Disiplin dalam melaksanakan shalat 5 waktu 
C. Selalu beribadah karena ingin meraih kenikmatan  
D. Mencintai fakir-miskin dan menyantuninya 
E. Mengasuh anak yatim dari kekayaan yang dimiliki 

 
21. Sikap ridha adalah meyakini dan menerima apa yang 

terjadi merupakan .... 
A. Ketentuan dari Allah SWT 
B. Peran serta diri sendiri 
C. Keterlibatan orang lain 
D. Hadiah dari kasih-sayang 
E. Cobaan dalam hidup    

   
22. Perbuatan baik yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT 

dan Rasul-Nya disebut…. 
A. Adil     
B. Ridha      
C. Tawakal 
D. Amal saleh 
E. Sabar 
 

23. Perbedaan antara amal baik dan amal buruk adalah.......... 
A. Amal baik  sesuai ketentuan Allah, amal buruk dilarang 

oleh Allah 
B. Amal baik dan amal buruk adalah merupakan takdir 

dari Allah 
C. Amal baik tergantung niat dalam hati , amal buruk 

dibenci Allah 
D. Amal baik dan amal buruk merupakan kecenderungan 

manusia 
E. Amal baik dan amal buruk  dapat dilakukan secara 

seimbang  
 
24. Hal-hal di bawah ini yang  tidak mencerminkan sikap adil 

adalah.... 
A. Menghormati seseorang karena ilmunya 
B. Bersikap baik kepada sesama makhluk 
C. Menyampaikan sesuatu kepada yang berhak 
D. Memutuskan perkara secara sepihak 
E. Memutuskan perkara dengan musyawarah 

 
25. Seorang pelajar yang putus asa karena rendahnya nilai 

ujian yang diperoleh, menunjukkan bahwa ia tidak 
memiliki sikap…. 
A. Jujur 
B. Adil 
C. Berani 
D. Ridha 
E. Amal saleh 

 
26. Setiap orang muslim harus bersikap adil , rida, dan amal 

saleh. Manakah yang merupakan keuntungan memiliki 
sikap adil, rida dan amal saleh ?  

A. Mendapat kedudukan mulia di sisi Allah 
B. Membawa kesempurnaan sikap hidup 
C. Akan semakin dikenal oleh orang banyak 
D. Memiliki kelimpahan harta kekayaan 
E. Menjadikan diri sendiri dikagumi teman 
  

27. Bersikap adil, ridha dan amal saleh akan meningkatkan .... 
A. Ketabahan menghadapi cobaan 
B. Kualitas kesabaran diri sendiri 
C. Kualitas kepribadian seseorang 
D. Kerajinan dalam beribadah 
E. Kualitas ilmu dan pengetahuan 
 

28. Hukum asal pernikahan adalah jaiz. Siapakah diantara 
orang berikut ini yang hukum menikah baginya adalah 
wajib ? 
A. Menikah dengan niat untuk menyambungkan 

silaturahmi 
B. Belum memiliki keinginan untuk menikah, padahal ia 

mampu 
C. Ingin menikah tetapi usia baru saja menginjak aqil balig 
D. Memiliki kemampuan secara fisik dan material untuk 

menikah 
E. Mampu secara pasti, dan khawatir terjerumus kepada 

zina 
 
29. Pernikahan merupakan ikatan suci. Pernikahan dianggap 

sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah 
ditetapkan dalam syari’at Islam. Berikut ini yang tidak 
termasuk rukun nikah adalah ... . 
A. Pengantin laki-laki 
B. Pengantin perempuan 
C. Petugas dari kua 
D. Dua orang saksi yang adil 
E. Wali dan ijab kabul 

 
30. “Saya terima nikahnya Siti Aminah binti Ahmad dengan 

mas kawin sepuluh gram emas dibayar tunai.” Ucapan 
tersebut adalah bahasa qabul dan menjadi bagian rukun 
nikah yang diucapkan oleh ... . 
A. Wali pengantin perempuan 
B. Pengantin perempuan 
C. Pengantin laki-laki 
D. Penghulu/petugas kua 
E. Wali pengantin laki laki 

 
31. Talak  yang  menyebabkan hilangnya hak seorang suami 

untuk rujuk dengan istrinya; sehingga harus mengadakan 
akad baru, setelah istrinya menikah dengan orang lain atau 
laki-laki yang lain. Talak yang demikian, disebut .... 
A. Talak satu      
B. Talak dua 
C. Talak raj’i      
D. Talak bain sugra 
E. Talak bain kubra 

 
32. Hamidah  adalah  seorang  wanita  yang   sedang   dalam  

keadaan   suci   atau   tidak   haid. Kemudian Dia menikah 
dengan seorang pria yang bernama Fatahilah. Setelah 
beberapa bulan dari pernikahannya itu, Fatahilah 
menceraikannya dengan talaq satu. Maka lamanya iddah 
dari Hamidah setelah diceraikan suaminya adalah ... . 
A. Tiga bulan 
B. Tiga bulan 10 hari      
C. Empat bulan 
D. Empat bulan 10 hari 
E. Tiga  kali suci 
 

33. Pernikahan merupakan pernyataan ikatan lahir dan bathin 
antara laki-laki dan  perempuan sebagai suami istri.  
Berikut yang tidak termasuk hikmah pernikahan adalah .... 
A. Melahirkan keturunan 



B. Menjauhkan perzinahan 
C. Menciptakan kasih sayang  
D. Mempererat tali silaturahmi 
E. Mendapatkan popularitas 

  
34. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian yang sah itu 
adalah suatu perceraian yang dilakukan … . 
A. di hadapan kepala KUA 
B. di depan sidang pengadilan 
C. setelah mendapat izin dari wali 
D. membayar sejumlah uang untuk isteri 
E. bila terjadi perselisihan yang hebat 

 
35. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, 

usia minimal calon pengantin adalah … . 
A. 16 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan 
B. 17 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan 
C. 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan 
D. 20 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan 
E. 21 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan 
 

36. Berikut ini yang bukan merupakan daerah asal para 
saudagar penyebar Islam di Nusantara adalah…. 
A. Persia 
B. Arab 
C. India 
D. Gujarat 
E. Yaman  
 

37. Perhatikan dengan cermat pernyataan-pernyataan berikut! 
1) Ajaran Islam mudah diterima akal dan sesuai dengan 

fitrah 
2) Untuk masuk Islam mudah, tidak dengan upacara 

khusus 
3) Kesuburan wilayah Nusantara letaknya sangat strategis 
4) Dakwah dilaksanakan dengan santun dan bijaksana 
5) Adanya dukungan raja Hindu di Nusantara 
6) Dukungan raja yang telah masuk Islam 

   
  Faktor-faktor yang membuat Islam mudah diterima dan 

berkembang dengan cepat di wilayah Nusantara adalah ... . 
A. Nomor 1, 2, 3 dan 5 
B. Nomor 1, 2, 4 dan 6 
C. Nomor 1, 2, 4 dan 5 
D. Nomor 1, 3, 4 dan 5 
E. Nomor 1, 2, 4 dan 6 

 
38. Pada abad ke 13 Masehi Islam masuk ke wilayah Nusantara 

secara besar-besaran. Wilayah yang  pertama kali 
menerima agama Islam dalah…. 
A. Jawa 
B. Kalimantan 
C. Sulawesi 
D. Nusa Tenggara 
E. Sumatera 

 
39. Semangat tauhid  dan hasil pendidikan menyebabkan 

semakin bertambahnya kader pemimpin dan ulama yang 
menjadi pengayom masyarakat. Kaum bangsawan dan 
kaum adat yang semula tidak memahami niat baik para 
ulama untuk mempertahankan Indonesia dari cengkraman 
penjajah, secara perlahan bersatu padu untuk menghadapi 
dan mempertahankan keutuhan Nusantara dari ekspansi 
penjajah. Salah satu tokoh muslim yang berjuang 
menentang penjajah Belanda beserta daerah asalnya 
adalah.. 
A. Sultan Agung Tirtayasa di Batavia 
B. Kyai Tapa di Jawa Barat 
C. Tuanku Imam Bonjol di Sumatra Utara 
D. Teuku Cik Ditiro di Aceh 
E. Pangeran Dipenogoro di Jawa Timur 

40. Mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia 
banyak mendatangkan hikmah. Berikut ini adalah hikmah 
perkembangan Islam di Indonesia, kecuali…. 
A. Mengajarkan ajaran tentang persamaan derajat  
B. Memperkuat rasa nasionalisme indonesia 
C. Menciptakan rasa persaudaraan antar suku 
D. Mendorong rakyat indonesia bersikap rasional 
E. Menciptakan persaingan antar suku di nusantara 

 
 
II. Essay 
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar ! 
 
41. Perhatikan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 

                     

                       

 
Jelaskan isi kandungan ayat tersebut ! 
 

42. Sebutkan 4 (empat) hikmah beriman kepada Hari Akhir ! 
43. Jelaskan keuntungan sikap adil, ridha dan amal saleh ! 
44. Jelaskan perbedaan antara talak raj’i dengan talak bain ! 
45. Sebutkan 4 (empat) faktor yang menjadikan Islam mudah 

diterima oleh masyarakat Nusantara ! 
 


