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

Mata Pelajaran :

Kelas : 8

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. Bersyukur ialah ...
a. ucapan terima
b. ucapan terma kasih pada Tuhan atas
semua berkatNYA
c. sikap dan kewajiban kita kepada Allah
karena berkatNYA
d. tanggungjawab kepada Allah karena
telah mambeerkati
2. Pada umumnya manusia bersyukur pada
saat apa saja kecuali ...
a. mendapat berkat
b. mengalami sakit
c. mendapat baju baru
d. ulang tahun
3. Menurut iman Kristen yang
dimaksud Hidup adalah ...
a. pemberian Tuhan secara umum
kepada ciptaanNYA
b. seperti bunga rumput yang mekar dan
sesaat lagi layu atau seperti mampir
ngombe (bhs jawa)
c. bernafas barjalan , bekerja dan makan
d. Suatu Anugerah yang harus disyukuri
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4. Dalam kisah Abraham kita dapat
mengambil nilai Kristiani, kecuali …
a. percaya kepada Tuhan
b. tidak merasa khawatir
c. berkeluh kesah
d. pantang menyerah
5. Salah satu cara kita mensyukuri hidup ini,
kecuali ...
a. berdoa
b. memanfaatkan masa muda dengan
semangat dan senang-senang
c. menolong sesama kita
yang menderita ataupun dalam
kesusahan
d. menjaga pola hidup yang baik.

6. Hal apakah yang menarik dan perlu
diteladani dari cerita 10 orang
menderita kusta yang disembuhkan Tuhan
Yesus ...
a. karena percaya 10 orang tersebut
tinggi hati
b. meninggalkan Tuhan Yesus dengan
kegirangan yang luar biasa
c. seorang asing penderita kusta yang
telah sembuh mengucap terima kasih
pada Yesus
d. Yesus adalah tabib yang berkuasa
menyembuhkan berbagai penyakit.
7. Setiap manusia memiliki kelebihan dan
kekurangan. Hal yang dapat kita lakukan
dari kelebihan kita, kecuali ...
a. mengembangkan dan memanfaatkan
untuk manusia dan Tuhan
b. menolong sesama yang membutuhkan
c. membanggakan diri atas kemampuan
yang kita miliki
d. bersyukur dan mengembangkannya.
8. Hal yang dapat kita lakukan dari
kelemahan yang kita miliki, kecuali ...
a. tetap belajar dari orang lain dan
mengambil hal yang positif
b. menerima masukan dan kritikan orang
lain tanpa tersinggung
c. memendam dalam hati dan merasa
rendah diri
d. tetap bersyukur dan terus berusaha
memperbaikinya
9. Dalam kisah Bethouven yang dapat kita
ambil nilai kristianinya yaitu ...
a. merasa rendah diri karena tuli
b. menyalahkan Tuhan karena terlahir
cacat
c. dalam kelemahan / kekurangan kita
tetap bersyukur karena diberikan
kelebihan
d. menyombongkan diri karena memiliki
talenta dari Tuhan
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10. Pada saat para murid Tuhan Yesus diterpa
badai angin ribut , para murid mengalami
Kelemahan rohani kecuali …
a. Yesus dapat mengatasi angin ribut
b. Yesus beserta kita, sehingga tidak
perlu takut
c. percaya bahwa Yesus mampu
meredakan badai angin ribut
d. mereka sangat ketakutan karena akan
mati tenggelam.
11. Iman adalah ...
a. percaya segala sesuatu yang pernah
kita lihat saja
b. percaya kepada teman
c. percaya segala sesuatu yang kita lihat
dan tidak kita lihat
d. percaya sesuatu karena telah melihat
dan menyatakan diri
12. Siapakah yang sering disebut sebagai
“Bapa semua orang percaya” ...
a. Musa
b. Abraham
c. Ishak
d. Daud
13. Tokoh Alkitab yang karena percaya dan
setia kepada Allah rela mengorbankan
anaknya sendiri yang bernama ...
a. Musa
b. Abraham
c. Ishak
d. Daud
14. Kisah Alkitab yang percaya pada
perkataan nabi Elia dan mampu bertahan
hidup selama 3 tahun 6 bulan hanya
dengan segenggam tepung dan sebotol
minyak ialah ...
a. perwira di Kapernaum
b. perempuan Kanaan
c. janda di desa Sarfat
d. Abraham

15. Sedangkan yang percaya hambanya akan
sembuh hanya dengan perkataan Yesus
padahal hambanya itu ada di rumah dan
tidak ketemu langsung dengan Yesus
adalah iman dari seorang ...
e. perwira di Kapernaum
f. Perempuan Kanaan
a. janda di desa Sarfat
b. Abraham
16. Iman tanpa disertai perbuatan pada
hakekatnya adalah ...
a. sempurna
b. hidup
c. mati
d. benar

18. Dari surat Yakubus 2 : 17 dapat berarti
bahwa orang yang beriman hendaknya
harus ...
a. aktif dan pesimis
b. pasif dan pesimis
c. aktif dan optimis
d. pasif dan optimis
19. Sedangkan hal yang tidak perlu kita
lakukan dalam berdoa ialah, kecuali ...
e. sungguh –sungguh
f. tidak munafik
g. doa panjang dan bertele tele
h. sesuai dengan doa Bapa Kami

17. Salah satu ciri orang beriman, kecuali ...
a. males ke gereja dan
beribadah
b. melakukan perintah Tuhan dan
menolong sesama
c. rajin berdoa dan belajar Alkitab setiap
saat.
d. selalu belajar mengenal kehendak
Allah dan melakukukannya

II. Berilah tanda centang (
) pada beberapa jawaban yang benar di bawah ini !
1. Hal yang dapat kita lakukan untuk
menumbuhkan iman kita ialah , kecuali ...
[ ] berdoa
[ ] beribadah
[ ] aktif dalam organisasi
[ ] membaca firman Allah
2. Tantangan yang akan dihadapi oleh
seorang murid Yesus adalah ..
[ ] menjauhi larangannya
[ ] memikul Salib
[ ] menabung
[ ] taat kepada Tuhan
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3. Sakramen yang dikenal dalam Kristen
terdiri dari …
[ ] pengampunan Dosa
[ ] perjamuan Kudus
[ ] baptisan Kudus
[ ] semua jawaban salah
4. Tokoh dalam Alkitab yang menunjukan
iman percaya adalah ....
[ ] Nuh
[ ] Abraham
[ ] Adam & Hawa
[ ] Kain & Habel
5. Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah …
[ ] menunjukkan kemahakuasaan Allah
[ ] menunjukkan keagunganNya
[ ] menyelamatkan orang berdosa
[ ] menolong orang miskin

6. Tuhan Yesus menderita bukan karena Ia
bersalah, Ia rela menderita karena Ia taat
kepada kehendak Allah, yakni …
[ ] Agar Dunia tahu bahwa Dialah sang
pencipta segalanya
[ ] Menyelamatkan manusia dan dosadosanya
[ ] Menyatakan yang benar dan
menghukum yang salah
[ ] Membebaskan manusia dari
penderitaan
7. Penderitaan manusia diakibatkan oleh
pemberontakan manusia kepada Allah.
Penderitaan mengandung arti …
[ ] Keadaan yang sangat buruk
[ ] Keadaan yang sangat menyenangkan
[ ] Keadaan yang sangat diingingkan oleh
manusia
[ ] Keadaan yang menyedihkan yang harus
ditanggung oleh manusia

8. Berikut ini yang bukan merupakan hukum
taurat adalah ...
[ ] Jangan ada padamu Allah lain
[ ] Jangan mencuri
[ ] Jangan bersuka cita
[ ] Ingat dan kuduskan hari sabat
9. Orang beriman bisa bersyukur kepada
Tuhan dalam segala hal karena memiliki...
[ ] Iman
[ ] Pengharapan
[ ] kasih
[ ] Kekayaan
10. Menurut tradisi Romawi, hukuman mati
dengan cara disalibkan hanya dikenakan
kepada orang-orang yang paling jahat,
seperti pembunuh, pemberontak,
pembuat huru-hara. Berikut ini tidak
melambangkan arti salib...
[ ] kutukan
[ ] kemuliaan
[ ] penderitaan
[ ] kebodohan dan kehinaan

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

Anak yang ingin dikorbankan oleh
Abraham
Kata iman dalam perjanjian lama
Yang membujuk Hawa memakan
buah terlarang
Yang dibuat oleh Nuh adalah
tanpa perbuatan adalah mati

1

A Iman

2
3

B Bahtera
C Ishak

4
5

D Aman
E Ular

IV. Lengkapi kalimat di bawah ini!

1.
2.
3.
4.

Upah dari dosa adalah ..................
Bersyukur adalah ...
.................. tanpa perbuatan pada hakekatnya adalah ..................
“Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui .................. apa yang diperbuat
..................
5. Iman adalah ..................
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V. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan !
1. Perasaan menyesal dan ingin kembali ke jalan yang benar, merupakan pengertian dari
............................... (1)
2. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat disebut
............................... (2)
3. Karna setianya ............................... (3)kepada Tuhan, maka ia rela untuk mengorbankan
Ishak anaknya.
4. Sikap yang menunjukan keyakinan pada diri sendiri disebut ............................... (4)
5. Alkitab terdiri dari 2 bagian, yaitu perjanjian ............................... (5)

• bertobat
• optimun

• Abraham
• lama dan baru

• Iman

• pesimis

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

1. Apa tanggung jawab pertama yang diberikan Allah kepada manusia pertama ?

2. Sebutkan 5 ciri-ciri orang beriman !

3. Bagaimana cara kita mengucap syukur. Sebutkan dan jelaskan !

4. Bagaimana cara kita, agar dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya?

5. Bagaimana sikapmu sebagai orang beriman jika mendapatkan nilai yang buruk?
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⌂ Halaman tambahan untuk jawaban isian
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