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

: Aqidah Akhlak
: III ( Tiga )

Nama
No Peserta

: …………...…
: ………………

I. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar
1. Orang yang lebih tuadari kita, harus kita
a.hormati
b.sanjung-sanjung
c.biasa saja
2. Anak yang baik adabnya kepada teman-temannya akan.....
a.disukai temannya b. Di jauhi temannya
c. Dibenci adiknya
3. Orang yang lebih muda dari kita harus kita.....
a.caci maki
b.sayangi
c. Marahi jika dia
berbuat salah
4. Cara bergaul yang buruk akan menyabkan.....
a.kerukunan
b.keakraban
c.kebencian
5. kita harus menghormati orang lebih tua karena.......
a. takut dimarahi
b.ilmu dan pengalaman mereka lebih tinggi
c. Agar mendapat pujian
6. Duafa artinya......
a. Orang-orang yang baik
b. Orang-orang yang kaya
c. Orang-orang yang lemah
7. Yang termasuk orang cacat rohani adalah......
a. orang gila
b.orang buta
c. Orang lumpuh
8. Orang yang buta disebut.....
a.tuna wisma
b.tuna netra
c.tuna wicara
9. Orang cacat jasmani dan rohani harus kita....
a.hina
b. Biarkan saja
c. Hargai
10. Diantara adab bergaul yang baik dengan orang miskin adalah....
a.mengejek mereka b.memberikan bantuan dengan ikhlas
c.menjauhi mereka

11. Orang yang menghardik anak yatim adalah orang yang.....
a. menghargai orang lain
b.akan masuk surga
c.mendustakan agama
12. Bila melihat pengemis di pinggir jalan dan kita mempunyai uang ,sikap yang
baik adalah......
a.memberi sedekah
b.tidak peduli
c.mengusirny
13. Orang yang tuna rungu yaitu orang yang.......
a.bisu
b. Tuli
c.buta
14. Bila melihat orang buta menyebrang jalan,sikap yang baik adalah....
a.menuntun dan membantu menyebrang
b.membiarkan
c.pura-pura tidak melihat
15. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada......
a.15
b.10
c.25
16. Malaikat diciptakan dari......
a.cahaya
b.api
c.tanah
17. Percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang ke....
a.1
b. 2
c.3
18. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah....
a.Mikail
b. Jibril
c. Izroil
19. Cara bergaul yang baik dengan orang yang lebih tua, kecuali....
a. berbicara dengan sopan
b. mendengarkan nasehat mereka
c. menyinggung perasaan mereka
20. Berikut ini cara bergaul yang baik dengan teman sebaya, kecuali...
a. tidak menghina
b. meremehkan teman
c. tidak pelit kepada teman
21. Malaikat yang bertugas meniup terompet adalah....
a.izrofil
b.izroil
c.jibril
22. Malaikat adalah makhluk....
a.biasa
b.gaib
c.angkasa
23. Makhluk ghaib salah satu ciri-cirinya adalah...
a. bentukknya kasar
b.wajahnya besar
c.tidak bisa dilihat
24. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga adalah...
a. jibril
b.Ridwan
c.Malik
25. Jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada....
a.25
b.10
c.15

II. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DENGAN BENAR !
1. Orang yang mendustakan agama ialah orang yang suka menghardik....
2. Terhadap orang lain kita harus adab bergaul yang........
3. Terhadap orang yang lebih tua , kita harus mendengarkan .....
4. Orang miskin orang yang tidak mampu memenuhi .....
5. Kalau bertemu teman sebaiknya kita mengucapkan......
6. Kepada adik kita harus.....
7. Malaikat tidak pernah durhaka dan selalu taat kepada....
8. Rukun iman yang ke 5 , percaya kepada.....
9. Tuna wicara adalah orang yang cacat yang tidak bisa.....
10. Contoh orangyang cacat jasmani adalah.....
III. URAIKAN JAWABAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR !
1. Sebutkan yang termasuk orang duafa adalah..
2. Jelaskan anak yatim adalah......
3. Jelaskan teman sebaya adalah....
4. Yang di maksud orang tua kita adalah....
5. Jelaskan tuna rungu adalah......

