DINAS PENDIDIKAN NASIONAL BONDOWOSO
ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER II
Tahun Pelajaran
SD DARUT THALABAH
Mata Pelajaran
Kelas
I.

: Aqidah Akhlak
: II

Nama
No Peserta

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Apa Asma’ul Husna itu ?
2. Apa arti Al Badi’ ?

: …………...…
: ………………

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar !

1. Zat yang mengatur alam semesta adalah …
a. Malaikat
b. Allah
c. Manusia
2. Orang yang beribadah selain kepada Allah akan mendapat …
a. pahala
b. dosa
c. nikmat
3. Allah yang maha suci disebut juga …
a. Al Quddus
b. Al Badi’
c. Al Muhaimin
4. Allah yang Maha Pemeliharaan keselamatan, merupakan arti dari…
a. Al Quddus
b. Al Muhaimin
c. Al Badi’
5. Kebalikan dari sifat jujur adalah …
a. rajin
b. bersih
c. dusta atau bohong
6. Anak yang percaya diri merasa dirinya …
a. mampu menyelesaikan suatu pekerjaan
b. penuh dengan kekurangan
c. tidak mampu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
7. Akhlak yang terpuji adalah perbuatan yang …
a. baik
b. jelek
c. sederhana
8. Yang termasuk sifat tercela adalah …
a. rajin
b. malas
c. jujur
9. Bunyi bacaan tasbih adalah …
a. subhanallah
b. lailaahaillallah
c. astaghfirullah
10. Sifat rajin adalah …
a. berkata sebenarnya
b. pandai memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang baik
c. merasa yakin akan kemampuan dirinya

3. Apa arti As Samad ?
4. Rajin pangkal …
5. Kebalikan sifat rajin adalah…
6. Kebalikan sifat percaya diri adalah …
7. Semua perintah Allah harus kita …
8. Semua larangan Allah harus kita …
9. Kepada siapakah manusia minta pertolongan ?
10. Bacaan Subhanallah dibaca setelah shalat sebanyak ….kali.
III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Apa yang kalian ucapkan apabila melihat keindahan ciptaan Allah ?
2. Apa saja yang kalian lakukan agar menjadi anak yang pandai ?
3. Sebutkan 2 contoh perbuatan jujur !
4. Apa yang dimaksud akhlaq tercela ?
5. Bagaimana bunyi do’a sebelum belajar ?
Tulislah do’a dengan huruf latin !

