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TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

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

 

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

1.   Kemuliaan seseorang diukur dari adalah ... 
  a.  kekayaannya b.  ketakwaannya c.  keilmuannya  d.  kekuatannya 

2.  Surat Al Hujurat terdiri dari berapa ayat .... 
  a.  120 b. 18  c.  49  d.  215 

3.   Lafal panjang bacaan “di” adalah ... 

   a. satu b.  dua c.  empat d.  enam 

4.  Arti al-Maidah adalah 
  a.  hidangan b.  kamar-kamar c.  kemuliaan  d.  kemenangan 

5.  Tempat diturunkannya surat Al Hujurat adalah .... 
   a.  Makkah b.  Madinah c.  Mesir d.  Iran 

6.                          lafal di samping mempunyai hukum ... 

  a.  idgam b.  izhar c.  iklab d.  ikhfa 

7.  Qadar dapat disebut juga ... 
  a.  ukuran b.  kehendak c.  nasib d.  takdir 

8.  Belajar sungguh-sungguh setiap hari termasuk .... 
  a.  ikhtiar b. tawakal c. qada  d. qadar 

9.  Takdir yang masih ada kemungkinan berubah dengan cara berusaha dan berdoa 
disebut takdir ... 

  a. muallaq b. mubram c.  mukalaf d. baik 

10. Berikut ini yang tidak termasuk qada Allah adalah ... 
  a.  terjadinya siang dan malam c.  gempa bumi 
  b.  malas belajar  d.  peredaran matahari 

11. Nama lain kota Madinah adalah ... 
   a.  Kuba b.  Qodroba c.  Habsyah d.  Yastrib 

12. Makna dari hijrah adalah .... 
   a. persembunyian      b. perpindahan c.  pergantian d.  persaudaraan 

13. Mesjid yang dibangun setelah hijrah dan tiba di Madinah bernama... 
   a. Masjidil Aksa b. Masjidil Haram c.  Quba d.  Nabawi 

14. Kaum yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad saw di Madinah disebut .. 
   a.  Muhajirin b.  Anshar c.  Quraisi d. Kafir 

15. Masuknya Islam ke Madinah selain dengan penyebaran secara langsung juga 
melalui ... 

   a.  peperangan b. perdagangan c.  persaingan d. pertikaian 
 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1.   Jumlah ayat pada surat Al Maidah ada ... 

2.   Hewan yang mati karena tercekik hukumnya ... 

3.   Penjelasan tentang manusia hidup berbangsa-bangsa terdapat pada           

surat .......................... ayat ........ 

4.   Makna qadha secara bahasa adalah .......  

5.   Manusia bisa merencanakan tetapi yang mnentukan adalah... ... 

6.   Takdir terdiri dari berapa bagian ....... 

7.   Kematian seseorang adalah bagian dari takdir ....... 

8.   Pribadi Nabi Muhammad SAW yang menjadikan terkenal dan dicintai umatnya 

adalah ...... 

9.   Madinah al-Munawarah mempunyai arti ........ 

10. Kaum yang mengikuti Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah disebut .... 

 

III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

11.  Tuliskan 3 binatang yang diharamkan dimakan ! 

12.  Apa yang dimaksud dengan takdir mubram ? 

13.  Sesungguhnya Allah tidak merubah sesuatu kaum sehingga ............................. 

............................................................................................................................. 

14.  Tempat persembunyian Nabi Muhammad ketika perjalanan hijrah adalah ........ 

15.  Apa yang kamu ketahui tentang kaum Anshar ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               By efullama 

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

