CONTOH SOAL UJIAN AGAMA KELAS 12
A. Jawaban pertanyaan dibawah ini!

1. Sebutkan isi pokok kandungan surat Al Kafirun!
2. Hikmah apa yang sanggup kita ambil dari surat al Kahfi [18] ayat 29?
3. Agama Islam melarang kita bekerja sama dalam aqidah dan ibadah, tetapi
diperbolehkan bekerja sama dalam hal muamalah. Apa yang dimaksud dengan
muamalah? Berikanlah contohnya!
4. Carilah lafal dari surat Al Kahfi [18] ayat 29 yang mengandung aturan bacaan mad tabi’i !
5. Sebutkan ciri-ciri surat makiyah dan madaniyah!
6. Tuliskan ayat di bawah ini lengkap dengan syakalnya dan terjemahan!

7. Bagaimana perilaku kita terhadap orang yang diberikan karunia oleh Allah lebih dari
kita? Jelaskan!
8. Perintah apa yang terkandung dalam surat Al Jumu’ah ayat 9 dan 10?
9. Hukum melaksanakan salat jumat bagi pria ialah wajib ‘ainm jelaskan apa artinya !
10. Carilah lafal dalam surat Al Mujadilah [58] ayat 11 yang mengandung aturan bacaan
izhar syafawi!

B. Kunci jawaban diatas.

1. a. Kita dihentikan menyembah sembahan orang kafir
b. Kita diperintahkan supaya bertoleransi terhadap orang-orang yang memeluk agama
selain Islam.
c. Dalam bertoleransi harus dibatasi yaitu hanyalah masalah-masalah yang sifatnya
keduniawian, tidak boleh menyangkut dilema aqidah syariah dan ubudiyah.
2. nasihat dari surat al Kahfi ayat 29 ialah bahwa orang yang tidak beriman (kafir) kepada
Allah swt., yang telah disediakan bagi mereka neraka yang bergejolak meng epung
mereka.
3. muamalah ialah aturan-aturan (hukum) Allah swt., untuk mengatur insan dalam
kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
Contoh: jual beli, gadai, perseroan, dan lain-lain.

4.
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5. - Ayat-ayat makiyah pada umumnya pendek-pendek dan ayat-ayat madaniyah panjangpanjang
- Dalam surat madaniyah terdapat perkataan “yaa ayyuhallazina amanu” dan dalam
surat makiyah terdapat perkataan “ya ayyuhannas.”

6.
7. merasa senang turut mencicipi kebahagiannya. Kita tidak perlu merasa iri, alasannya kita
yakin bahwa kehidupan setiap makhluk telah diatur oleh Allah swt..
8. bahwa dalam mencari kehidupan dunia dan alam abadi itu harus seimbang .
9. wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim pria yang sudah dewasa, merdeka, sehat,
dan tidak sedang dalam perjalanan.

10.
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