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SOAL LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

POKOK BAHASAN IMAN KEPADA HARI AKHIR 

 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 

 

1. Beriman kepada hari akhir artinya percaya terhadap kehidupan.… setelah kehidupan di 

dunia. 

a. binasa c. abadi   

b. rusak d.  musnah 

2. Nama lain dari akhir, diantaranya adalah yaumul hisab, artinya hari.... 

a. keputusan c.  kemudian 

b. penyesalan d.  perhitungan 

            

3. Tanda-tanda kiamat sugra adalah …. 

a. berkurangnya ilmu agama c.  lenyapnya tulisan al Qur’an 

b. berkembangnya perzinahan d.  Mabuk-mabukan merajalela 

4. Berikut adalah tanda-tanda kiamat kubra, kecuali…. 

a. matahari terbit dari barat  

b. munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara 

c. matinya seseorang karena sakit keras 

d. rusaknya Ka'bah dengan sendirinya 

5. Tiupan sangkakala yang pertama disebut lil Faz’ie, artinya tiupan yang …. 

a. menghidupkan c.  mematikan   

b. membangkitkan d.  memastikan 

6. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia dikumpulkan di Padang …. 

a. Arafah c.  Karbala    

b. Makhsyar d.  Pasir 

7. Amal perbuatan manusia akan ditimbang, ketika manusia mengalami Yaumul.... 

a. Ba’tsi c.  Mahsyar   

b. Hisab d.  Mizan 

8. Urusan yang pertama akan dihisab adalah urusan…. 

a. puasa c.  sholat   

b. zakat d.  darah 

9. Permasalahan antar sesama manusia yang pertama kali harus diselesaikan adalah…. 

a. pembunuhan c.  hutang-piutang 

b. pahala d.  Dosa 
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10. Berikut adalah golongan manusia yang terlepas dari hisab, kecuali.... 

a. para nabi dan rasul serta 10 sahabat yang pertama masuk Islam 

b. anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh (dewasa) 

c. orang yang gila selama dia masih dalam keadaan gila 

d. orang yang sedang melaksanakan salat subuh berjamaah 

11. Orang Kafir tidak akan dihisab meskipun berbuat kebaikan, mereka langsung di masukkan 

ke dalam neraka, karena…. 

a. tidak mau beriman kepada Allah c.  tidak mengakui adanya Allah 

b. tidak memiliki pahala dari Allah            d.  tidak beribadah kepada Allah 

12. Berikut adalah nama lain hari kiamat, kecuali….  

a. yaumul hisab c. yaumul mizan 

b. yaumul ba’ats d. yaumul ‘uthlah 

13. Yaumul Ba’ats artinya…. 

a. hari dibangkitkan dari tidur c. hari pembalasan amal di dunia 

b. hari dibangkitkan dari alam kubur d. hari-hari paling menyedihkan 

14. Yaumul jaza’ artinya…. 

a. hari ketakutan c.  hari pembalasan 

b. hari keputusan d. hari penghitungan 

         

15. Ungkapan diatas berkenaan dengan gambaran…. 

a. hari kiamat c.  neraka 

b. kiamat sugra d. surga 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat ! 

1. Sebutkan nama-nama lain hari kiamat! 

2. Sebutkan pembagian hari kiamat dan tanda-tandanya! 

3. Tuliskan dalil Al- Qur’an yang menyatakan bahwa umat yang berjiwa akan mati! 

4. Jelaskan maksud dari Surat Al- Kahfi ayat 47! 

5. Mengapa manusia harus beriman akan adanya hari akhir?Jelaskan! 


