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LEMBAR SOAL 
 DOKUMEN NEGARA 
 SANGAT RAHASIA 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam  KELAS 

7 Hari,Tanggal : Senin,      Juni 2013 
 

Waktu : 07.30 s.d 09.00 WIB 
 

Jumlah Soal : 50 Soal 
 

  

Hitamkan salah satu pilihan jawaban yang anda anggap benar pada Lembar Jawaban Komputer (LJK). 
 

1. Bacaan dibawah ini yang menunjukkan hukum 
bacaan idghom bi ghunnah adalah ….. 

a. ُلقُوي نم             c.   كنلَد نم                

b. ُةناَلْج                          d. مفَه يمع   
2. Kelompok huruf bacaan Izhar Halqi adalah .... 

a.  ع  غ ض ص هـء   
b.  ع  غ ح  خء هـ  
c. هـ ح  خ ف  ق ء    
d.  ء  هـ د  ذ  ع  غ 

 

3. نا منلَب ثنِ فَريب   

Pada potongan ayat di atas terdapat dua hukum 
bacaan yaitu… 
a.  Iqlab dan idgham bila ghunnah                     
b.  Izhar halqi dan iqlab      
c.  Ikhfa’ haqiqi dan idgham mimi                    
d.  Ikhfa’ haqiqi dan idgham bi ghunnah 

 
4. Jika nun mati / tanwin behadapan dengan huruf ba 

 ..… maka hukum bacaan disebut ,( ب)
a. Ikhfa’ haqiqi c. Iqlab   
b. Izhar halqi d. Idghom  

 
5. Lafal-lafal berikut ini yang mengandung bacaan 

Izhar syafawi adalah ….   
a. اَم نمن                   c.  نم مهمأَطْع    

      b. ريخ مه             d. رغَي نم  
6. Perhatikan potongan ayat di bawah ini ! 
 

 
 
Pada potongan ayat di atas terdapat hukum bacaan 
….. 
a.  Ikhfak Syafawi   
b.  Izhar Syafawi 
c.  Idgham Mimi   
d.  Iqlab 

 
7. Perhatikan potongan ayat di bawah ini ! 

 
 

Pada potongan ayat di atas terdapat hukum bacaan…  
a. Ikhfa Syafawi                c. Izhar Syafawi 
b. Idgham Mimi                 d. Iqlab 

8. Perhatikan potongan ayat di bawah ini ! 
 

 
 
Pada potongan ayat di atas terdapat hukum bacaan 
….. 
a. Izhar syafawi                 c.  Iqlab  
b. Idgham bi ghunnah          d.  Ikhfa Syafawi 
 

9. Malaikat diciptakan oleh Allah dari … 
a. tanah liat  c. dari cahaya 
b. dari  sinar ultra violet d. dari zat kimia. 
 

10. Membagikan rezeki dan menurunkan hujan adalah 
tugas yang diberikan Allah kepada malaikat …. 
a. Jibril   c. Ridwan   
b. Munkar   d. Mikail 
 

11. Mengawasi dan mencatat setiap perbuatan yang 
dilakukan oleh manusia adalah tugas yang diberikan 
Allah kepada malaikat …. 
a. Munkar dan Nakir c. Malik dan Ridwan 
b. Isrofil dan Izroil  d. Rokib dan Atid 
 

12. Dunia yang kita tempati beserta seluruh tata surya 
akan hancur bila Sangkakala sudah ditiup oleh .... 
a. Rakib   c. Izrail   
b. Israfil   d. Atid 
 

13. Perhatikan ayat berikut ini ! 
 
 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa …. 
a. Malaikat dicptakan dari cahaya. 
b. Iblis diciptakan dari bara api. 
c. Jin diciptakan berasal dari api 
d. Manusia diciptakan dari tanah. 

 
14. Perhatikan tabel di bawah ini : 

Jenis perbedaan 
(Asal-usul dan Sifat-sifat) Makhluk Ghaib 

1. Diciptakan dari api 
2. Diciptakan dari tanah 
3. Diciptakan dari cahaya 
4. Mahluk Ghoib 
5. Selalu taat pada Allah 
6. Tidak mempunyai hawa 

nafsu 
 

A. MALAIKAT 
B. JIN  
C. MANUSIA 

Dari tabel di atas yang menunjukkan pasangan yang 
benar adalah pada pilihan  : 
a. 1A, 2C, 3AB, 4C, 5B, 6C 
b. 1B, 2C, 3A, 4AB, 5A, 6A 
c. 1B, 2AC, 3BC, 4AC, 5C           
d. 1C, 2B, 3BA, 4CB,5B, 6A 

 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN 
MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) SMP 

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا

نَكُم تتّقُومن قَبلكُم لَعلََّ  

 عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَِ

 والْجانَّ خلَقْناه من قَبلُ من نارِ السّمومِ
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15. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

1) Tak satupun yang beriman kepada Allah. 
2) Ada yang beriman dan ada yang kafir. 
3) Diciptakan berasal dari api  
4) Mempunyai sifat malu . 
5) Semuanya mendurhakai Allah 
Dari pernyataan di atas yang menjadi fat-sifat 
Syetan dan Iblis yang diyakini oleh umat Islam 
adalah sebagai berikut: 
a. 1, 2, 4  c. 2, 3, 5   
b. 1, 3, 5  d. 3, 4, 5 

 
16. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 

1) Malaikat dapat berbuat menurut apa saja yang 
dikehendakinya.  

2) Semakin meyakini kebesaran, kekuatan dan 
kemahakuasaan Allah SWT.  

3) Merasa takut berbuat maksiat karena meyakini 
perbuatan kita dicatat malaikat.  

4) Karena malaikat makhluq gaib yang diciptakan 
Allah. 

5) Mendorong untuk terus melakukan perbuatan-
perbuatan yang terpuji. 

Hikmah beriman kepada malaikat pada pernyataan di 
atas terdapat pada nomor ….  
a. 1, 2, 4  c. 2, 3, 5   
b. 1, 3, 5  d. 3, 4, 5 

 
17. Perhatikan hadits di bawah ini ! 

 
 
 
 

Hadits diatas menyatakan bahwa dalam 
menjalankan kehidupan kita di tuntut …… 
a. bekerja keras    c. ulet  
b. tekun     d. teliti 
 

18. Azhar  belajar dan bekerja tanpa rasa jemu setiap 
melaksanakan tugasnya. Sikap yang ditunjukkan 
Azhar  merupakan perilaku ..... 
a. Tekun dan ulet  c. Kerja keras dan sabar 
b. Terampil dan optimis d. optimis dan gigih 

19. Si  Amin dan si Amir walau hidupnya pas-pasan dan 
telah ditinggal wafat oleh kedua orangtuanya, akan 
tetapi mereka tetap sekolah sampai tamat SMA, 
walaupun sambil berjualan kue-kue di sekolah yang 
penting halal, sikap Amin dan Amir adalah 
mencerminkan sikap…. 
a. Tekun dan kerjas keras c. Hemat cermat 
b. Sabar   d. Teliti. 
 

20. Perhatikan firman Allah di bawah ini ! 
 
 

 
Kesimpulan dari ayat diatas menyatakan bahwa 
dalam kehidupan ini umat islam di tuntut …… 
a. Ulet   c. Hemat cermat 
b. Bekerja keras  d. Teliti. 
 

21. Hukum shalat Jum’at bagi seorang muslim  laki-laki 
dewasa adalah.... 
a.  fardu kifayah  c. fardu ain 
b.  sunah muakkad   d. sunah gairu muakad 

 
22. Perhatikan amalan-amalan berikut ini !   

1) Mandi sebelum pergi ke masjid 
2) Memakai pakaian yang bagus, lebih utama yang 

berwarna putih 
3) Wudu sebelum memasuki masjid 

4) Melaksanakan shalat Jum’at dengan berjamaah 
5) Memotong kuku, menggunting kumis, dan 

menyisir rambut 
6) Bersegera pergi ketempat shalat Jum’at 
Pernyatan diatas yang termasuk amalan sunah pada 
hari Jum’at adalah .... 
a. 1,2,3,4   c. 1,2,5,6 
b. 2,3,4,5   d. 2,3,5,6 

 
23. Orang yang sedang mengumandangkan azan 

disebut …. 
a.  khafiz   c. imam 
 b. khatib   d. muazin 

 
24. Perhatikan ketentuan shalat Jum’at  di bawah ini! 

1) Bermukim (menetap, tidak sedang bepergian 
jauh) 

2) Diadakan di tempat yang biasa untuk 
melaksanakan shalat Jum’at  

3) Membaca ayat Al Qur’an pada salah satu dari 
dua khutbah. 

4) Dilaksanakan secara berjamaah 
5) Dilaksanakan pada waktu dzuhur 
6) Didahului dengan dua khutbah Jum’at 
Dari pernyataan di atas yang termasuk syarat sah 
shalat Jum’at adalah …. 
a. 1, 2, 3 ,5    
b. 1, 2, 4, 6 
c. 2, 3, 6, 7 
d. 2, 4, 5, 6 

 
25. Perhatikan firman Allah berikut ini ! 

 
 
 
 

Ayat di atas adalah menjadi dasar perintah wajib 
melaksanakan … 
a. Shalat Fardu   c. Shalat Jum’at 
b. Shalat Id  d. Shalat Berjamaah 
 

26. Perhatikan ketentuan shalat Jum’at di bawah ini ! 
1) Membaca basmalah 
2) Membaca hamdalah. 
3) Membaca Surat Al-Fatihah. 
4) Membaca dua kalimah syahadat. 
5) Berdoa untuk kaum muslimin. 
6) Istirahat sementara. 
7) Berwasiat taqwa. 
Dari ketentuan di atas yang termasuk Rukun 
Khutbah Jum’at ditunjukkan pada nomor …. 
A. 1, 2, 3 ,5 C. 2, 3, 6, 7   
B. 1, 2, 4, 6 D. 2, 4, 5, 7 
 

27. Perhatikan hal-hal berikut ini !  
1) Dalam perjalanan jauh (musafir) 
2) Sangat sibuk melayani tamu 
3) hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam  
4) Sedang rapat penting yang tak dapat ditinggalkan 
Pernyataan di atas yang menyebabkan seseorang 
tidak diwajibkan melaksanakan shalat jum’at, adalah 
nomor… 
a. 1 dan 2  c.  2 dan 3   
b. 1 dan 3  d.  2 dan 4 

 
28. Apa perbedaannya antara khutbah Jumat dan 

khutbah hari raya ? 
a. Khutbah jumat lebih singkat daripada khutbah 

hari raya 
b. Khutbah jumat dilaksanakan sebelum shalat 

jumat, sedang khutbah hari raya, setelah shalat 
Ied. 

ـدا واعملْ بش اَيتع ـكن اَاعملْ لـدنـيا ك كَ
)رواه البيهقى(ـدا وت غَـُمتَ ـكن اَألَِخر تك كَ  

األرضِ وابتغوا من فَإِذَا قُضيت الصّالةُ فَانتشروا في 
لِ اللَّهفَض  

 ةعممِ الْجوي نم الةّلصل يودوا إِذَا ننآم ينا الَّذهّا أَيي
عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس 
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c. Khutbah jumat dilaksanakan sesudah shalat, 
sedang khutbah hari raya dilaksanakan sebelum 
shalat. 

d. Khutbah jumat dan khutbah hari raya sama-sama 
dilaksanakan sebelum shalat. 
 

29. Perhatikan ketentuan shalat Jum’at di bawah ini ! 
1) Dilaksanakan secara berjamaah 
2) Beragama Islam 
3) Dilaksanakan pada waktu dzuhur  
4) Sudah baligh  
5) Berakal sehat 
6) Sehat fisiknya 
Dari ketentuan di atas yang termasuk syarat wajib 
Jum’at ditunjukkan pada nomor …. 
a. 1, 2, 3 ,5 c.  2, 3, 4, 6   
b. 1, 2, 4, 6 d.  2, 4, 5, 6 

 
30. “Melaksanakan shalat fardu dengan cara 

menggabungkan dua waktu shalat fardhu dan 
dilaksanakan dalam satu waktu. Seperti 
mengerjakan shalat zuhur dengan asar yang 
keduanya dikerjakan dalam waktu zuhur saja atau 
dalam waktu asar saja”. 
Pernyataan di atas adalah pengertian dari …. 
a. Salat Jamak Qasar               c.  Shalar Qasar 
b. Shalat Berjamaah                 d. Shalat Jamak 

 
31. Hukum menjamak shalat fardlu bagi orang yang 

melakukan perjalanan jauh adalah …..  
a.  wajib     c. mubah  
b.  haram   d. Makruh 
 

32. Pasangan shalat fardhu yang boleh dijamak adalah 
…. 
a. Subuh - zuhur  c.  Zuhur - asar  
b. Asar - magrib  d.  Isya - subuh 

 
33. Shalat fardu di bawah ini boleh dilakukan secara 

jamak, kecuali …..  
a.  Magrib   c.  Asar 
b.   Subuh   d.  Zuhur 
 

34. Dalam suatu perjalanan jauh, Roni menjalankan 
shalat Magrib dengan Isya dengan cara dijamak. 
dengan demikian Roni menjalankannya dengan cara 
…. 

a. Shalat Magrib 2 rakaat dilanjutkan dengan shalat 
isya 2 rakaat. 

b. Shalat Magrib 3 rakaat dilanjutkan dengan shalat 
Isya 4 rakaat. 

c. Shalat Magrib 4 rakaat dilanjutkan dengan shalat 
Isya 2 rakaat. 

d. Shalat Magrib 4 rakaat dilanjutkan dengan shalat 
isya 4 rakaat. 
 

35. Rombongan salah satu SMP di Kab. Way Kanan 
mengadakan Study banding ke Jakarta , berangkat 
dari   pukul 07.00 WIB dan diperkirakan sampai 
pukul 17.30 WIB. Di tengah perjalanan, kira-kita 
pukul 12.00 WIB rombongan itu melakukan istirahat 
untuk makan siang kemudian menjalankan shalat 
Dhuhur dan Ashar dengan cara. …. 
a. diqadha  c.  diqasar  
b. dijamak taqdim  d.  dijamak ta’khir 

 
36. Berikut salah satu alasan diperbolehkannya 

menjamak shalat fardhu, adalah dikarenakan… 
a. Pergi merantau mencari nafkah           
b. Dalam perjalanan tidak bertujuan maksiat  
c. Ziarah  ke makam-makam keramat 
d. Perjalanan yang sangat jauh 
 

37. Shalat fardlu yang diringkas jumlah bilangan 
rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat disebut   
shalat ….. 
  a. qada   c. jamak  
  b. qasar   d. jama’ah 
 

38. Perhatikan daftar shalat fardu berikut ini ! 
1) Subuh   4)  Magrib 
2) Zuhur    5)  Isya 
3) Asar 

 Shalat yang boleh diqasar dari daftar di atas adalah 
…. 
a. 1,2, dan 3  c.  2, 3, dan 4 
b. 1,2, dan 4  d. 2, 3, dan 5 

 
39. Sarmin melakukan shalat Isya dengan cara diqasar. 

Caranya adalah…. 
a. dilakukan pada waktu magrib 
b. magrib dan isya digabung menjadi satu 
c. dikerjakan menjadi dua rakaat 
d. dikerjakan menjadi tiga rakaat 

 
40. Dalam suatu perjalanan jauh, Rafiq menjalankan 

shalat Magrib dan Isya dengan cara dijamak 
sekaligus diqasar. dengan demikian Rafiq 
menjalankannya dengan cara …. 
a. Shalat magrib 3 rakaat dilanjutkan dengan shalat 

Isya 4 rakaat 
b. Shalat magrib 2 rakaat dilanjutkan dengan shalat 

Isya 4 rakaat 
c. Shalat magrib 3 rakaat dilanjutkan dengan shalat 

Isya 2 rakaat 
d. Shalat magrib 2 rakaat dilanjutkan dengan shalat 

isya 2 rakaat 
 

41. Perhatikan  bacaan di bawah ini !  
 
 
 

 
 
Bacaan di atas adalah lafal niat shalat ….  
a. Shalat jamak ta’dim shalat magrib dan Isya’ 
b. Shalat jamak Ta’dim shalat Asar dan Dluhur 
c. Shalat Jamak Qosor shalat Asar dan Dluhur 
d. Jamak Qoshar dengan cara jamak ta’khir shalat 

dhuhur dan Asar. 
 

42. Di bawah ini manakah yang termasuk  lafal niat  
shalat  isya’ Jamak qashar antara Magrib dengan 
Isya’ dengan cara jamak ta’hir .....  
 
a. . 

 
 
 
 

b. . 
 
 
 

c. . 
 
 
 
 

d. . 
 

 
 
 
 

را يخأْع تـمج نِـيـتعكْر ـرِها لظَّ ضـرفَ يـلّصاُ
مالْ عـعقَرِصصا للّـره تىالَع  

را يخأْع تـمج نِيــتعكْر ـرِها لظَّ ضـرفَ يلّصاُ
مالْ عـعقَ رِصصا هللا تـرىلَاع  

تأخريا   عـمج نِيــتعكْر اِءشعالْ ضـرفَ يلّصاُ
مع الصقَ  حِبصا هللا تـرىلَاع  

تأخريا  عـمج نِيــتعكْر اِءشعالْ ضـرفَ يلّصاُ
الْ عَِممقَ  بِرِغصا هللا تـرىلَاع  

 عرا  ميخأْع تـمج تاعكَر بِرِغمالْ ضـرفَ يلّصاُ
ىلَاعـرا هللا تصقَ اِءشعالْ  
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43. Rahmin bepergian dari Semarang ke Yogyakarta 
berangkat pukul 11.00 sampai di Yogyakarta pukul 
16.00. Rahmin tetap melaksanakan salat fardu Zuhur 
dan Asar ketika sampai di Yogyakarta dengan 
cara..… 
a. diqadha   c. diqasar 
b. dijamak taqdim  d. dijamak ta'khir 
 

44. Diantara adat kebiasan buruk yang dilakukan bangsa 
arab jahaliyah sebelum datang Islam adalah ….. 
a. mengubur  anak perempuan hidup-hidup    
b. melindungi anak perempuan  
c. menjadikan pahlawan perempuan   
d. memberikan hak sama dengan laki-laki  

 
45. Rasulullah saw. memberi contoh nyata dalam 

kehidupan dengan selalu bersikap ramah, 
menghargai orang lain, dan suka menolong. Sifat-
sifat mulia ini dilakukan Rasulullah saw. sebagai 
wujud misi beliau untuk …. 
a. meluruskan akidah    
b. menyejahterakan umat 
c. menyempurnakan akhlak   
d. menambah wawasan umat 

 
46. Perhatikan hadis berikut ini ! 

 
 
 
 
Lanjutan hadis di atas adalah …. 

a. ِالَقاَْألخ  c.  انساِْإلح  

b.  انماِْإلي  d.  الَماِْإلس 
 

47. Nabi Muhammad saw. mengajarkan agar 
penyelesaian masalah tidak boleh dilakukan dengan 
cara kekerasan, namun harus  dilakukan dengan 
cara-cara yang damai dan beradab. Hal ini tercermin 
dalam tindakan Nabi Muhammad ketika 
mendamaikan masyarakat Makkah dalam 
peristiwa…. 
a. peletakan Hajar Aswad  
b. dakwah dengan terang-terangan 
c. hijrah ke kota Madinah  
d. dakwah dengan sembunyi 

 

48. Di bawah ini yang bukan termasuk cara Nabi 
berda’wah, yaitu dilakukan dengan cara ... 
a. sembunyi-sembunyi   
b. terang-terangan 
c. memberi uang kepada setiap orang 
d. hati-hati dan lemah lembut. 
 

49. Di bawah ini para sahabat Nabi SAW tergolong As-
Sabiqunal Awwalun, kecuali .... 
a. Ali Bin Abi Thollib    
b. Zaid bin Haritsah 
c. Abu Bakar As Shiddiq    
d. Ibnu Taimiyah. 
 

50. Seorang budak yang disiksa majikannya yang 
dimerdekakan oleh Abu Bakar ash-Siddiq lalu masuk 
Islam bernama ….. 
a. Ali bin Abi Thalib          
b. Usman bin Afafan 
c. Bilal bin Rabah           
d. Hamzah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. ُألتمم مكاَرِمبعثْت ِِانما    


