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UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH 

TAHUN AJARAN 2014/2015 
Nama  :   Mata Pelajaran  :  Agama Islam 

Kelas  : 7  Waktu  : 10.00-11.30 

No.Induk  :   Hari/Tanggal  : Kamis, 04 Desember 2014 

Petunjuk Umum:  

1.  Isikan identitasmu ke dalam lembar jawaban di tempat yang disediakan  

2.  Waktu yang tersedia 90 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut  

3.  Periksa dan bacalah dengan teliti soal-soal sebelum kamu menjawabnya  

4.  Jawaban dikerjakan pada lembar soal  

5.  Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah  

6.  Periksalah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas. 

Nilai : 

 

Jumlah soal ada 50 soal yaitu 20 pilihan ganda, 10 jawaban ganda, 5 memasangkan, 10 

melengkapi kalimat, dan 5 uraian. 

I. Berilah tanda silang (X) pada satu pilihan jawaban yang paling tepat! 

 

1. Di bawah ini adalah benda yang boleh kita 

gunakan untuk bersuci, kecuali  ... 

a. air 

b. debu kotoran 

c. hewan 

d. batu 

2. Ketika tidak ada air, sebagai gantinya kita 

dapat menggunakan ... 

a. pasir 

b. tanah liat 

c. krikil 

d. debu 

3. Di bawah ini adalah rukun Tayammum, 

kecuali ... 

a. kumur - kumur 

b. niat 

c. mengusap muka  

d. mengusap tangan 

4.  Rukun iman di bawah ini adalah ... 

a. percaya kepada malaikat 

b. percaya kepada dukun 

c. membasuh muka 

d. mengucap dua kalimat syahadat 

5. Pada takbir keempat dari shalat jenazah 

membaca ... 

a. Al fatihah 

b. selawat 

c. do’a untuk mayit 

d. do’a untuk ahli bait yang ditinggalkan 

6. Di bawah ini adalah rukun shalat, kecuali 

... 

a. menghadap kiblat 

b. membaca surat al-fatihah 

c. ruku’ 

d. salam 

7. Berapkah jumlah seluruh raka’at shalat 

dalam satu hari ... 

a. 5 raka’at 

b. 10 raka’at 

c. 16 raka’at 

d. 17 raka’at 

8. Berapakah jumlah surah dalam Al-

Qur’an... 

a. 30 surah 

b. 50 surah 

c. 114 surah 

d. 780 surah 
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9. Ilmu yang mempelajari tentang cara 

membaca Al-Qur’an yang baik dan benar 

adalah ... 

a. ilmu tauhid 

b. ilmu tajwid 

c. ilmu fiqih 

d. ilmu usul 

10. Semua ibadah yang kita lakukan akan 

mendapatkan pahala dari Allah apabila 

sesuai dengan…. 

a. tempatnya 

b. waktunya 

c. niatnya 

d. rukunnya  

11. Jumlah rukun Islam adalah .. 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 3 

12. Orang yang mengumandangkan adzan 

disebut dengan …. 

a. imam 

b. makmum 

c. jama’ah 

d. bilal 

13. Sunnah ketika mandi besar adalah ... 

a. niat 

b. meratakan air keseluruh tubuh 

c. berwudhu 

d. air yang bersih 

14. Di bawah ini adalah rukun shalat, kecuali 

... 

a. niat 

b. ruku’ 

c. membaca do’a iftitah 

d. salam 

15. ketika menyembelih hewan qurban, 

penyembelih harus menghadap ... 

a. barat 

b. timur 

c. utara 

d. kiblat 

16. Nama paman Nabi yang meninggal ketika 

Perang Uhud adalah ... 

a. Abu lahab 

b. Abu jahal 

c. Hamzah 

d. Abu thalib 

17. Perang yang pertama sekali antara ummat 

Islam dengan kafir Quraisy adalah ... 

a. perang badar 

b. perang uhud 

c. perang khandaq 

d. perang hunai 

18. Nama ibunda Nabi Muhammad adalah  ... 

a. Halimatussa’diyah 

b. Aminah 

c. Aisyah 

d. Khadijah 

19. Mengeluarkan zakat, termasuk ke dalam 

rukun ... 

a. puasa 

b. shalat 

c. iman 

d. islam 

20. Pengertian iman adalah ... 

a. setuju 

b. yaqin 

c. percaya 

d. beriman 
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II. Berilah tanda centang (����) pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !  

 

1. Hewan yang boleh diqurbankan adalah ... 

[ ] unta  

[ ] rusa 

[ ] banteng 

[ ] kerbau 

 

2. Yang termasuk rukun wudhu di bawah ini 

adalah  ... 

[ ]niat   

[ ] kumur-kumur   

[ ] tertib   

[ ]mencuci tangan sampai pergelangan 

 

3. Di bawah ini yang termasuk keluarga  Nabi 

Muhammad adalah  ... 

[ ]Siti Khadijah  

[ ]Zaid   

[ ]Abu Jahal  

[ ]Abdullah 

 

4. Yang termasuk rukun Islam di bawah ini 

adalah ... 

[ ] mengucap bismillah  

[ ]shalat  

[ ]puasa        

[ ]percaya kepada Allah  

 

5. Di bawah ini yang termasuk rukun shalat 

adalah ... 

[ ]niat  

[ ]membaca surat pendek 

[ ]menghadap kiblat  

[ ]ruku’ 

  

6. Yang tidak termasuk rukun mandi besar 

adalah ... 

[ ]niat  

[ ]memakai sabun 

[ ]meratakan air seluruh badan  

[ ]berwudhu 

 

7. Sebab-sebab yang membolehkan 

tayamum adalah ... 

[ ] tidak ada air  

[ ] ada simpanan air  

[ ]sakit kulit  

[ ]musim semi 

 

8. Sebab-sebab mandi besar adalah ... 

[ ] junub  

[ ] buang air besar   

[ ] nifas  

[ ] terkena najis 

 

9. Kegiatan yang dilarang ketika seseorang 

berhadast besar adalah  ... 

[ ] shalat    

[ ] memegang al-quran 

[ ] zakat    

[ ]mendengarkan ceramah agama   

 

10. Di bawah ini adalah yang termasuk dalam 

hadast besar, kecuali  ... 

[ ]nifas  

[ ] terkena liur anjing  

[ ]kencing  

[ ]mimpi basah 

 

 

  



4 | P a g e  o f   6  

 

III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !   

     

Tayammum 1  A 11,12,13 Dzulhijjah 

Hewan qurban 2  B Debu 

Hari-hari tasyriq  3  C  ‘Asyuro 

Puasa 10 Muharram  4  D Kambing 

Orang yang terlambat datang shalat 

jama’ah  

5  E masbuq 

 

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini! 

 

ِبهِ  ُيْنَتَفعُ  ِعْلمٌ  .1   (‘Ilmun yun tafa’u bihi) artinya ..  

2. Hari yang tidak diperbolehkan untuk puasa, disebut dengan ...  

3. Rukun Iman yang kedua adalah ...  

4. Rukun Islam yang kelima adalah ...  

5. Orang yang terlambat shalat jama’ah disebut dengan ...  

 

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !   

 

Ibadah Qurban 

Ibadah qurban adalah ibadah yang dilakukan oleh ummat muslimin seluruh dunia dengan cara 

menyembelih ................................  (1) seperti kambing, sapi, unta dan yang sejenisnya. 

Pelaksanaan qurban paling baik dilakukan setelah selesai ................................ (2) dan juga bisa 

diteruskan selama hari-hari tasyriq, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan ................................ (3). 

Ciri-ciri hewan yang paling baik di qurbankan adalah  

• sehat 

• memiliki tanduk 

• gemuk 

• bulu seluruh badan berwarna putih dan di sekitar matanya berwarna hitam 

Adapun jumlah orang setiap hewan qurban berbeda, untuk 1 ekor kambing/domba untuk satu 

orang, untuk satu ekor sapi untuk 7 orang dan untuk 1 ekor unta untuk ................................ (4). 

Dalam pelaksanaan penyembelihan qurban ada syarat yang harus dipenuhi, diantaranya : yang 

paling baik menyembelih adalah shohibul qurban, namun apabila tidak mampu boleh diwakilkan 

kepada orang lain yang mampu untuk menyembelih. Pisau yang digunakan harus tajam tidak boleh 

yang tumpul. Menghadap ................................ (5) ketika menyembelih hewan qurban. 

 

 • hewan ternak • shalat idul adha • dzuhijjah • 10 orang 

 • kiblat • dzulq’adah • shalat idul fitri  
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VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

 

1. Sebutkan rukun dan sunnah mandi besar! 

a. Rukun mandi besar 

b. Sunnah mandi besar 

 

 

 

2. Sebutkan 3 amalan yang termasuk amal jariyah ! 

 

 

 

 

3. Sebutkan 5 perkara yang membatalkan shalat ! 

 

 

 

 

 

4.  Sebutkan 3 macam air dan contohnya ! 

 

 

 

5. Tuliskan 3 do’a yang kamu baca selesai shalat lima waktu (arab/latin) ! 
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  ⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian 

 


