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

Mata Pelajaran :

Kelas : 7

Kristiani

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. Arti nama MUSA ialah ...
a. Sang Penyelamat
b. Yang kuminta dari Tuhan
c. Pembebas Israel
d. Diambil dari Air
2. Allah menciptakan manusia pada hari ke ...
a. 2
c. 4
b. 5
d. 6
3. Manusia sebagai mahluk ciptaan Allah
yang sempurna mendapatkan Mandat
dari Allah. Mandat adalah …
a. Tugas dan tanggung jawab dari
Allah
b. berkuasa, menjalankan kewenangan
perintah Allah
c. tanggung jawab dan kewajiban kita
pada Allah
d. jawaban a dan b benar
4. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi
guruh riuh kudengar. (Kidung Jemaat
64:1). Arti dari lagu tersebut adalah ...
a. Kebesaran Allah
b. Kekuatan Allah
c. Kemuliaan
d. Kemahaesaan Allah
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5. Manusia pertama diciptakan Allah dari ...
a. tulang rusuk manusia
b. tulang rusuk binatang
c. tanah liat
d. debu tanah
6. Dalam cerita seorang petani, maka
pelajaran yang dapat kita ambil adalah ...
a. sangat kecewa karena tidak bawa
bekal
b. Tuhan adil pohon besar buahnya juga
besar
c. Tuhan tidak adil pohon kecil buahnya
juga kecil
d. Betapa ajaib karya Allah.
7. Peristiwa yang terjadi menjelang kelahiran
Yohanes pembabtis adalah ...
a. Elisabeth sakit cukup
lama
b. Imam Zakharia bisu selama Elisabeth
mengandung
c. Elisabeth bisu selama mengandung
d. Imam zakharia selalu berdoa di bait
Allah.

8. Arti dari manusia sebagai mahkota ciptaan
Allah adalah ...
a. ciptaan Allah yang paling baik
b. sebagai hiasan kepala Allah
c. ciptaan Allah yang dijunjung tinggi
d. hiasan Allah yang paling baik
9. Di bawah ini merupakan bukti kebesaran
Allah, kecuali ...
a. kasih-Nya
b. kekuasaan-Nya
c. karya ciptaan-Nya
d. amarah/murka-Nya
10. Salah satu arti manusia sebagai gambar
dan rupa Allah, kecuali ...
a. Manusia diberi tanggung jawab untuk
mengolah,berkuasa dan memelihara
ciptaan Allah
b. Manusia memiliki citra atau sifat Allah
c. Manusia harus menyadari bahwa tidak
bisa lepas sebagai milik Allah
d. Memiliki hubungan yang tidak dapat
bergaul erat dengan Allah
11. Berikut ini adalah keajaiban karya Allah
melalui kelahiran, yaitu ...
a. kehamilan Elisabeth yang sudah lanjut
usia dan mandul
b. kehamilan Hanna yang sudah lama
mandul
c. Imam Zakharia yang bisu selama
kehamilan Elisabeth
d. jawaban a dan b benar
12. Pernyataan di bawah ini yang
tidak mencerminkan kasih Allah ialah …..
a. menolong sesama kita dengan
ikhlas
b. hidup menurut teladan Yesus
c. memiliki kasih ,lemah lembut , sabar
d. menolong dan mendapatkan imbalan
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13. Kebesaran Allah yang tidak dapat kita
rasakan sebagai manusia ialah ...
a. memiliki organ tubuh yang luar
biasa
b. menciptakan alam semesta yang baik
dan teratur
c. ada siang untuk bekerja dan malam
untuk bersenang-senang
d. jawaban b dan c salah
14. Seorang yang membantu Musa
meyakinkan Firaun adalah ...
a. Toby
b. Harun
c. Imam
d. Hanna
15. Dalam Lukas 8 : 22 – 25 bercerita tentang
Yesus meredakan angin ribut. Makna dari
cerita tersebut adalah ...
a. angin ribut diredakan
b. Yesus kerkuasa atas alam
c. Yesus penakut
d. angin ribut menurut pada Yesus
16. Manusia disebut sebagai ciptaan Allah
yang sempurna dibanding ciptaan lainnya
sebab manusia …
a. berjalan dengan kedua kakinya
b. dapat berdoa dan meyembah Allah
c. dapat berbicara berbagai bahasa
d. diberi nafas hidup dan akal budi
17. Keajaiban karya Allah yang kita lihat
sehari-hari, kecuali ...
a. matahari dan bulan sebagai penentu
waktu
b. bentangan langit biru,awan dan angin.
c. terjadi kemarau panjang
d. samudera,gunung,air, rumput,
makhluk hidup.
18. Kesan dari peristiwa kelahiran ialah ...
a. sukacita
b. dukacita
c. kebencian
d. penyesalan

19. Samuel memiliki arti nama ...
a. Sang Penyelamat
b. Yang kuminta dari Tuhan
c. Pembebas Israel
d. Diambil dari Air

20. Tulah pertama ialah ...
e. lalat
f. hujan es
g. penyakit sampar
h. air menjadi darah

II. Berilah tanda centang (
) pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !
1.

Contoh tindakan di sekolah yang
menampilkan diri sebagai citra Allah
adalah ...
[ ] memamerkan ponsel mode terbaru
[ ] bekerja sama kerja sama yang baik
dengan teman
[ ] berteman tanpa membeda-bedakan
[ ] mengajak teman untuk membolos
dari sekolah

2. Berikut ini yang bukan merupakn resiko
menjadi pengikut Tuhan Yesus menurut
Lukas 14:28-34, adalah ...
[ ] memikul salib
[ ] percaya kepada Yesus
[ ] mengasihi Yesus melebihi segalanya
[ ] mengasihi sesama seperti diri sendiri
3. Tindakan di rumah yang mencerminkan
diri sebagai citra Allah adalah ...
[ ] membersihkan rumah
[ ] menonton TV sampai larut malam
[ ] membiarkan kamar tidur berantakan
[ ] membantu orang tua
4. Kata berikut yang menunjukan arti citra
adalah ….
[ ] rupa
[ ] gambar
[ ] wajah
[ ] semua jawaban salah
5. Yang merupakan tugas manusia menurut
kitab kejadian, kecuali ....
[ ] beranak cucu dan bertambah banyak
[ ] memenuhi bumi dan melestarikannya
[ ] membuang sampah sembarangan
[ ] membunuh binatang sebanyakbanyaknya
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6. Allah memberi kuasa kepada manusia,
supaya manusia ...
[ ] mempunyai kepuasan dalam dirinya
[ ] mengolah dan menjaga alam ciptaan
[ ] bersikap sewenang-wenang
[ ] tidak perlu bekerja
7. Berikut ini yang tidak termasuk perbuatan
menghormati orang tua ialah ...
[ ] melawan
[ ] tidak memberontak
[ ] mendoakan
[ ] membentak
8. Kesepuluh tulah yang Tuhan berikan
kepada bangsa Mesir adalah ...
[ ] Air menjadi darah
[ ] Lalat
[ ] Hujan es
[ ] semua jawaban salah
9. Makna “berkuasa” yang diharapkan Tuhan
dari manusia adalah ...
[ ] menganiaya
[ ] memelihara
[ ] menjaga
[ ] memusnahkan
10. Ketika seorang sahabat yang pernah
berbuat salah dan meminta maaf, sikap
yang baik adalah ...
[ ] menanti saat balas dendam
[ ] tetap menyimpan amarah
[ ] memaafkan demi persahabatan
[ ] mendengarkan dan saling memaafkan

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

Pada hari ke-2 Tuhan
menciptakan
Nama laut yang dibelah oleh
Musa
Anak yang diangkat dari air
merupakan arti dari nama
Tulah yang Kedua
Musa merupakan keturunan
bangsa

1

A Israel

2

B Cakrawala

3

C Katak

4
5

D Teberau
E Musa

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini!

1. Tindakan .................. yang merasa iri hati kepada ................. terbukti dari perbuatannya
yang ............... Habel.
2. Manusia adalah citra Allah yang diberi karunia khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk
lainnya yaitu ............... dan................ .
3. Manusia pertama yang di ciptakan oleh Tuhan adalah .................. dan .................. yang
dibentuk dari ................. dan .................. .
4. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal ini menunjukan bahwa manusia adalah mahluk
..................
5. Gambaran sejati yang paling nyata nampak dalam diri ........................... yang telah
membuktikan dirinya sebagai sahabat sejati semua orang.

V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !
Meninggalkan perbuatan yang disesali dan kembali ke jalan yang benar disebut ............................... (1)
segala bentuk pelanggaran terhadap perintah Tuhan merupakan arti dari ................................ (2) Demi
meyelamatkan bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir, ................................ (3) membelah laut
Teberau. Musa berbicara pertama kali dengan Tuhan di ................................ (4) Tulah ketujuh yang
diturunkan Allah kepada bangsa mesir adalah ................................ (5)

• Gunung Horeb
• Israel
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• Musa
• Dosa

• Belalang

• Tobat

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

1. Jelaskan arti manusia yang segambar dan serupa dengan Allah !

2. Sebutkan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai penerima mandat dari Allah !

3. Jelaskan maksud dari lagu “Captivate” ! (Min 3 bagian)

4. Sebutkan 10 Hukum Taurat !

5. Tuliskan sebuah doa bagi orang yang mengalami bencana alam. (Min 10 kalimat)
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⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian
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