UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama :

Mata Pelajaran :

Kelas : 8

Agama Islam

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 rukun wudhu, kecuali ...
a. mengusap sebagian kulit kepala
b. membasuh kaki sampai mata kai
c. kumur-kumur
d. niat
2. Ketika tidak air, sebagai gantinya kita dapat
menggunakan ...
a. pasir
b. tanah liat
c. lumpur
d. debu
3. Di bawah ini adalah yang termasuk tujuh
dosa besar, kecuali ...
a. riba
b. menuduh perempuan baik-baik
melakukan zina
c. lari dari medan perang
d. berbohong
4. Amal Jariyah ada tiga macam, kecuali ...
a. zakat
b. ilmu yang bermanfaat
c. anak sholeh yang mendoakan kedua
orang tua
d. sedeqah jariyah
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5. Yang termasuk hewan yang boleh
diqurbankan adalah ...
a. hewan buruan
b. hewan liar
c. berkaki dua
d. hewan ternak
6. Di bawah ini adalah rukun shalat, kecuali ...
a. menghadap kiblat
b. membaca surat Al-Fatihah
c. ruku’
d. salam
7. Berikut ini merupakan pengertian
menduakan Allah adalah ...
a. sihir
b. zakat
c. kerasukan
d. syirik
8. Pengertian dari harta yang sudah dimiliki
selama satu tahun adalah ...
a. 2.5 %
b. nisbah
c. haul
d. nishob

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. Berikut ini yang merupakan tanda orang
munafiq adalah ...
a. pembunuh
b. pencuri
c. pembohong
d. koruptor
12. Membunuh dengan sengaja, termasuk ke
dalam ...
a. dosa kecil
b. dosa besar
c. dimaafkan
d. dosa pertengahan
13. Percaya kepada ramalan bintang adalah
termasuk dalam perbuatan ...
a. sihir
b. dibolehkan
c. dukun
d. syirik
14. Di bawah ini adalah rukun shalat, kecuali
...
a. niat
b. membaca do’a Iftitah
c. salam
d. membaca Al-Fatihah
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15. Ketika menyembelih hewan qurban,
penyembelih harus menghadap ..
a. barat
b. timur
c. kiblat
d. kemana saja
16. Berapakah zakat yang wajib dikeluarkan
bagi orang yang mampu ...
a. 25 %
b. 2.5 %
c. 0.25 %
d. 250 ribu
17. Batas minimal harta yang wajib dizakati
adalah pengertian dari ...
a. haul
b. shedeqah
c. infaq
d. nishob
18. Nama pengasuh Nabi Muhammad diwaktu
kecil adalah ...
a. Halimatussa’diyah
b. Aminah
c. Aisyah
d. Khadijah
19. Mengeluarkan zakat, termasuk ke dalam
rukun ...
a. Islam
b. shalat
c. iman
d. puasa
20. Iman artinya adalah ...
a. setuju
b. yaqin
c. beriman
d. percaya

II. Berilah tanda centang (
) pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !
1. Peralatan yang dibutuhkan untuk
mengurusi jenazah dari memandikan
sampai dikafani adalah ...
[ ] kain kafan
[ ] sikat
[ ] pisau
[ ] sabun
2. Yang lebih utama memandikan jenazah
apabila mayatnya laki-laki adalah ...
[ ] Anak laki-laki
[ ] saudara perempuan
[ ] ayah
[ ]tetangga
3. Rukun zakat adalah ...
[ ]nishob
[ ] haul
[ ] punya hutang
[ ] milik keluarga

6. Yang tidak termasuk rukun mandi besar
adalah ...
[ ] niat
[ ] memakai sabun
[ ]meratakan air seluruh badan
[ ] berwudhu
7. Sebab-sebab 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

4. Zakat fitrah dapat berupa ...
[ ] beras
[ ] uang
[ ] gula
[ ] baju

9. Kegiatan yang dilarang ketika seseorang
berhadast besar adalah ...
[ ] shalat
[ ] memegang Al-Quran
[ ] zakat
[ ] mendengarkan ceramah agama

5. Yang berhak menerima zakat fitrah adalah
...
[ ] fakir
[ ] amil
[ ] orang kaya
[ ] koruptor

10. Di bawah ini adalah termasuk dalam
hadast besar, kecuali ...
[ ] nifas
[ ] terkena liur anjing
[ ] kencing
[ ] mimpi basah
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III. Pasangkanlah kata-kata/pernyataan di bawah ini sesuai dengan keterangannya !

zakat
Dosa besar
Jenazah perempuan
Tanda orang munafiq
Hewan qurban

1
2
3
4
5

A
B
C
D
E

5 helai kain
2.5%
berbohong
riba
kambing

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini!

1.
2.
3.
4.
5.

Berikan contoh praktek syirik yang kamu ketahui ...
Orang yang baru masuk Islam disebut dengan ...
Orang yang memiliki banyak hutang disebut dengan ...
Panitia yang mengurusi zakat disebut dengan ...
Setelah takbir kedua dalam shalat jenazah, berikutnya adalah membaca ...

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

Pengurusan Jenazah
Setiap yang bernyawa pasti akan mati selain Allah SWT kekal abadi. Ketika seorang telah meninggal
maka yang masih hidup berkewajiban untuk mengurusi mayat, karena hukumnya
................................ (1) Kewajiban bagi yang masih hidup untuk memandikan, mengkafani,
................................ (2) dan menguburkan. Untuk mayat laki-laki membutuhkan................................
(3) untuk mengkafaninya dan ................................ (4) untuk mayat perempuan.
Ketika menyalatkn jenazah, posisi imam berada di samping kepala mayit apabila jenazahnya laki-laki
dan di samping ................................ (5) apabila jenazahnya perempuan.
• fardhu kifayah
• pusar
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• menyalatkan
• 7 helai kain

• 3 helai kain
• lutut

• 5 helai kain

VI. Jelaskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1.

Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat !

2.

Sebutkan 7 dosa besar !

3.

Sebutkan 3 tanda orang munafiq !

4.

Berapakah nishob zakat harta apabila harga emas saat ini adalah Rp 450.000,-/gram

5.

Pak Ahmad seorang pengusaha sukses di Jakarta, ia memilik asset dimana-mana.
Pada tanggal 12 Desember 2014 pak Ahmad memiliki simpanan tabungan sebesar Rp
75.000.000.- dan ia memiliki asset harta sebesar Rp 125.000.000.-. Setiap bulan pak Ahmad
selalu mendapatkan keuntungan dari usahanya sebesar Rp 15.000.000.- adapun pengeluaran
setiap bulannya sebesar Rp 8.000.000.a. Kapan pak Ahmad wajib mengeluarkan zakat ?
b. Berapa nominal zakat yang wajib dikeluarkan pak Ahmad apabila harga 1 gram emas adalah
Rp 325.000.
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⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian
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