
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CISURUPAN 

SD NEGERI BALEWANGI 01 

ULANGAN TENGAH SEMESTER II 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Nama : ……………………………. 
Hari/Tanggal : Senin,  2 Maret 2015 Kelas : V (Lima) 
Waktu : 90 menit   

 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1.   Arti al-Ma‟un adalah ... 
  a.  pendusta agama c.  menghardik anak yatim 
  b.  barang yang berguna d.  pemberi sedekah 

2.  Orang yang suka menghardik anak yatim adalah ciri orang .... 
  a.  sombong b. pendusta agama  c.  kikir  d.  munafik 

3.   adalah bunyi surat al-Ma‟un ayat ... 

   a. tiga b.  empat c.  lima d.  enam 

4.  Raja yang ingin mengancurkan Ka‟bah adalah 
  a.  Fir‟aun b.  Abu Jahal c.  Namrud d.  Abrahah 

5.  Surat al-Fiil turun bersamaan dengan ........ Nabi Muhammad saw 
   a.  kelahiran b.  kematian c.  kerasulan d.  kewafatan 

6.  Seorang yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri disebut ... 
  a.  rasul b.  wali c.  nabi d.  kyai 

7.  Nabi dan rasul yang wajib kita imani ada ... 
  a.  10 b.  15 c.  20 d.  25 

8.  Rasul memiliki sifat Tablig, yang artinya .... 
  a.  benar, jujur b. menyampaikan c. cerdas  d. dapat dipercaya 

9.  Seorang rasul mustahil memiliki sifat baladah, yang artinya ... 
  a. cerdas b. bodoh c.  dusta d. sembunyikan 

10. Di bawah ini yang termasuk rasul Ulul Azmi adalah Nabi ... 
   a.  Adam a.s b.  Musa a.s. c. Harun a.s. d. Sulaiman a.s 

11. Penduduk asli Makkah adalah ... 
   a.  Ansar b.  Quraisy c.  Badui d.  Muhajirin 

12. Nama kecil Abu Bakar as Shidiq adalah .... 
   a. Abdul Ka‟ab  c.  Abdul Ka‟bah 
   b. Abu Jahrah  d.  Abu al-Bakar 

13. Surah yang dibaca Umar bin Khattab sehingga ia masuk Islam adalah... 
   a.  Taha 1-8 b. Al-Maidah 3 c. al-„Alaq 1-5 d. al-Baqarah 

14. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama ... 
   a.  2 tahun 5 bulan  c.  5 tahun 1 bulan 
   b.  3 tahun 7 bulan  d.  10 tahun 6 bulan 

15. Sahabat Rasulullah saw yang termasuk Khulafaur Rasyidin berjumlah ... 
   a.  2 orang b. 4 orang c.  5 orang d. 6 orang 
 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1.   Abrahah tidak berhasil ingin menghancurkan Ka‟bah. Berasal dari negara 

manakah Abrahah tersebut  ........ 

2.  “Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat”, adalah arti 

salah satu ayat yang terdapat dalam surat ... 

3.   Semua amal dan ibadah yang dilakukan dengan niat ingin dipuji orang lain 

disebut ... 

4.   Rukun iman yang ke empat adalah iman kepada ... 

5.   Nabi /rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi ada ... 

6.   Seorang rosul mustahil bersifat Kitman, yang artinya .... 

7.   Mukjizat Nabi Muhammad saw yang paling besar adalah .... 

8.   Menurut bahasa kata “Rasul” artinya ... 

9.   Salah satu budak dari Ummayyah bin Khalaf yang dimerdekakan oleh Abu Bakar 

adalah .... 

10. Abu Bakar dijuluki as Shidiq karena .... 

 

III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

11.                          arti kalimat di samping adalah  ............................. 

12. Apakah ancaman Allah terhadap orang-orang yang melalaikan salatnya? 

13. Apakah yang dimaksud dengan surah Makkiyah itu ........................................... 

14. Apa yang dimaksud dengan Ulul Azmi ? ............................................................ 

15. Apa perbedaan nabi dan rasul ? ......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               By efullama 

https://efullama.wordpress.com/adm-kelas/kisi-kisi-dan-naskah-soal/

