PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WONOSARI
ULANGAN TENGAH SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak
Kelas
: II ( Dua )
Hari / Tanggal :

Nama :
Nomor :

I.

BERILAH TANDA SILANG PADA HURUF A,B,ATAU C PADA JAWABAN YANG
PALING BENAR !

1.

Ajaran islam melarang kita berbicara ……………….kepada
a. sopan
b. keras
c. ramah
Untuk menjaga pergaulan agar tetap baik , hendaknya selalu berbicara dengan
Perkataan……………….
a. kotor
b. mengejek
c. yang baik
Orang yang selalu memperhatikan adab ketika berbicara akan ………………
a. ditertawakan orang lain b. disenangi orang lain
c. dimarahi orang lain
Terhadap orang tua tidak boleh berkata ……………
a. awas
b. ah
c. aduh
“ Yarhamukallah “ adalah bacaan ketika mendengar orang lain …………..
a. bersin
b. menguap
c. buang angin
Menutup mulut dengan membalik tangan kiri adalah termasuk tatacara ………….
a. bersin
b. berbicara
c. menguap
Dari segi benda /zatnya ludah adalah ………………
a. air biasa
b. bakteri
c. zat kotor
Kebersihan adalah sebagian dari pada ………….
a. islam
b. ihsan
c. iman
Mendengarkan orang lain berbicara di sebut ………………
a. salam
b. ihtiram
c. istiqamah
Membiasakan diri berbicara dengan baik harusnya dilakukan ……….
a. sepanjang hari
b. pagi hari
c. siang hari
Sebaiknya kita meludah di ………………
a. kelas
b. tanah kering
c. sembarang tempat
Saat buang air kita tidak boleh menghadap atau membelakangi ………………
a. orang lain
b. kiblat
c. tempat salat
Keluar dari kamar mandi/WC, hendaknya mendahulukan ………
a. kaki kiri
b. kaki kanan
c. tangan kanan

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14. Memasuki kamar mandi / WC, hendaknya mendahulukan ………
a. kaki kiri
b. kaki kanan
c. tangan kanan
15. “ Allahumma inni a’udzubika minal hubusi wal khabaisi “ adalah …………..
a. bersin
b. sebelum tidur
c. masuk WC /kamar mandi
II. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR !
1.

Sebutkan 2 contoh berbicara yang baik !

2.

Berbicara dengan perkataan yang baik termasuk akhlak ……………………...……

3.

Sebutkan 2 contoh adab bersin!

4.

Sebutkan 2 contoh adab Menguap !

5.

Sebutkan 2 contoh adab buang angin !

6.

Sebutkan 2 contoh adab meludah !

7.

Menguap merupakan nikmat dadri ………………………………………………….

8.

Ketika akan bersin sebaiknya menutup …………………………………………….

9.

Sebutkan 2 contoh adab ketika uang air besar !

10. Ketika buang hajat jangan menyebut nama…………………………………………

Selamat Bekerja

