PAIdBP

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN
SDIT ALAM IKM AL MUHAJIRIN
PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 (PAS-1)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/ Semester
Hari/ Tanggal
Waktu
Nama
Kelas

: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
: SD
: II (Dua)/ 1 (satu)
: Kamis, 16 Desember 2021
: 2 x 35 menit
: ………………………………….
: Sudah Bisa Membaca (SBM)

PETUNJUK UMUM
A. Soal Pilihan Ganda
1. Pilihlah jawaban yang tersedia pada lembar soal.
2. Tulislah lebih dahulu nama dan kelas pada kolom yang tersedia
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum kamu menjawabnya.
4. Laporkan pada Pengawas Kelas jika terdapat tulisan kurang jelas, naskah yang tidak lengkap
atau rusak.
5. Kerjakan setiap soal dengan teliti dan benar.
6. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah.
7. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, atau C di depan pernyataan yang paling tepat.
8. Bila ada pilihan ganda terdapat jawaban yang dianggap salah, dan kamu ingin memperbaikinya,
coretlah dengan dua garis lurus mendatar pada jawaban yang dianggap salah, kemudian berilah
tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang benar.
9. Contoh : Jawaban semula
:
A
B
C
Diperbaiki menjadi :
A
B
C
B. Soal Isian Pendek
1. Bacalah soal dengan teliti.
2. Jawablah pertanyaan dengan mengisi titik-titik yang tersedia di lembar soal.
3. Koreksi ulang sebelum jawaban dikumpulkan.

SELAMAT BEKERJA
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I. Soal Pilihan Ganda
Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, atau c pada jawaban yang paling benar!
1. Kenapa kita harus mempelajari huruf hijaiyah bersambung….
a. Agar mudah membaca Al-Qur’an
b. Agar pintar
c. Agar mendapatkan upah
2. Ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk awal ketika disambung, kecuali...

3.

a.

ا

b.

ج

c.

ذ

ِ بـــِــس ِْمjika dipisah maka akan menjadi ....
a.

مسب

b.

ب سِم

c.

س بِم

4. Kata “Khalaqa” jika ditulis arab adalah ....
a. َف
َ ََحل
b. ََجلَق
َ
c. ََخلَق
َ
5. ....ر
َِ صد ُۡو
ۡ  َالَّذlanjutan ayat disamping adalah ....
ُ َسَفِ ۡى
ُ ِىَيُ َو ۡس ِو
a.

ِاس
ِ ۡالخَـ َّن

b.

ِ ِ َّالن
اس

c.

ِاس
ِ ََّوالن

6. Perhatikan pernyataan berikut !
1) Termasuk surah terpendek dalam Al-qur’an
2) Artinya Waktu atau Masa
1) Terdiri dari 3 ayat
Pernyataan diatas yang merupakan ciri surah ....
a. Al-Falaq
b. Al-Asr
c. An-Nas
7. Agar dapat belajar nyaman, kita harus menjaga ... ruang kelas.
a. Kebersihan
b. Keramaian
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c. Keselamatan
8.

َص ۡب ِر
َّ ص ۡواَ ِبال
ّٰ اَوَ َع ِملُواَال
َ َۙوتَ َوا
َ َِوتَ َوا
َ َق
ِ ص ۡواَ ِب ۡال َح
َ ص ِلحٰ ت
َ ا ََِّّلَالَّذ ِۡينَ َٰا َمنُ ۡو.

Ayat disamping

adalah salah satu penggalan ayat dari surah ....
a. An-nas
b. Al-Asr
c. Al-Falaq
9.

Gambar di samping adalah anjuran kita untuk ....
a. Bermain
b. Menuntut Ilmu
c. Istirahat

10. Sambunglah kalimat dibawah ini dengan jawaban yang benar.
Ketika didalam kelas, sikap anak muslim .... guru.
a. Memperhatikan
b. Tidak sopan
c. Membentak
11. Perhatikan pernyataan berikut
1) Dimudahkan menuju surga
2) Merendahkan derajat kita disisi manusia
3) Mendapat keberkahan dalam kehidupannya
Pernyataan tentang manfaat menuntut ilmu terdapat pada nomor ....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
12. Semua nikmat yang dirasakan manusia merupakan .... Allah Swt.
a. Kesalahan
b. Kemurahan
c. Kemarahan
13. Perhatikan gambar berikut!

Dari gambar diatas yang mana meneladani sifat asma’ul husna ....
a. Al-Qudus
b. As-Salam
c. Al-Khaliq
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Gambar di samping menunjukkan sikap kita agar….

14.

a. Acuh
b. Jahat
c. Tolong menolong

15. Yang bukan contoh kebersihan hati adalah ....
a. Bersikap tulus
b. Tidak menyontek
c. Buang sampah sembarangan
16. Perhatikan pernyataan berikut !
1) Terdiri dari 6 ayat
2) Artinya manusia
3) Terdiri dari 3 ayat
Pernyataan diatas yang merupakan ciri An-nas terdapat pada nomor ....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 1 dan 3
17. Salah satu perilaku meneladani sifat As-Salam adalah ....
a. Menyelamatkan orang yang mengalami kecelakaan
b. Mengajak teman makan bersama
c. Membuat sebuah karya
18. Allahumma barik lana fi ma razaqtana waqina ....
a. Azabassar
b. Azaban nar
c. Azabahhar
19. Perhatikan gambar berikut!

Gambar diatas menunjukan bersabar jika terkena musibah, karena segala ketentan Allah
pada dasarnya adalah baik. Sikap yang dimaksud merupakan cermianan sifat ....
a. Al-Qudus
b. As-Salam
c. Al-Khaliq
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20. Gambar yang mencerminkan sikap meneladani Asma’ul Husna adalah ....
a.

b.

c.

II. ISIAN
1. Kebersihan adalah sebagian dari ....
2. Agar sinar matahari dapat masuk, rumah harus diberi ....
3. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan ....
4. Menolong dengan ikhlas merupakan pengalaman sifat ....
5. Allah menciptakan alam ini ada dengan ....
6. Sesudah makan membaca ....
7. Selesai makan tangan harus ....
8. Selesai makan, meja makan dan peralatan makan harus ....
9. Halaman yang kotor harus di ....
10. Membersihkan tempat tidur adalah tugas ....
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KUNCI JAWABAN PAS-1 T.A 2021-2022 MAPEL PAIdBP
A. PILIHAN GANDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
B
B
C
B
B
A
B
B
A

11.B
12. B
13. A
14. C
15. C
16. A
17. A
18. B
19. B
20. C

II. ISIAN

1. Iman
2. ventilasi/jendela
3. Penyakit
4. Al-Quddus
5. Segala isinya
6. Doa
7. Dibersihkan
8. Dirapikan
9. Dibersihkan
10. Kita Sendiri
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Skor Penilaian
I.

Pilihan Ganda
 Satu Butir Soal Pilihan Ganda Bobotnya 4
NA (PG) = 4 x 25 =100

II.

Isian
 Skor Penilaian Untuk Nomor 1. s.d 10
Uraian Jawaban
Jawaban Betul
Jawaban Salah

Skor
10
1

NA (Isian) = 10 x 5 = 50
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