PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
ULANGAN TENGAH SEMESTER
SD DARUT THALABAH
Nama

:

Mata Pelajaran

:

Kelas

: V (lima)

Hari, Tanggal

:

I. Beritah tanda silang pada jawaban yang benar!
1. Kalimat yang mengandung pengagungan kepada Allah SWT, adalah...
a.subhannallah
b. Allahu Akbar
c. Lailahaillallah
2. Kalimat alhamdulillah mengandung arti...
a. tidak ada Tuhan selain Allah
b. Allah Maha Besar
c. Segala puji bagi Allah
3. Dalam Azan kalimat “Allahu Akbar”dibaca....kali.
a. 3
b. 4
c.5
4. Ketika selesai menyelesaikan sesuatu, hendaknya kita membaca ...
a. Allahu Akbar
b. Alhamdulillah
c. MasyaAllah
5. Orang yang terbiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah akan terhindar dari
sifat...
a. sabar dan tabah
b. Syukur nikmat
c. Bangga diri
6. Allah adalah Tuhan yang membukakan Rahmat, adalah arti dari sifat...
a. Al Wahab
b. Al Fattah
c. A Syakur
7. Kekayaan Allah yang diberikan kepada kita tidak boleh digunkan untuk ...
a. menyantuni anak yatim b. Menolong orang miskin c. Memberi minuman
keras
8. Allah mah Pemberi kekayaan, adalah arti dari sifat...
a. Ar Razzaq
b. Asy Syakur
c. Al Fattah
9. Orang yang suka berterima kasih kepada orang lain berarti meneladani sifat
Allah ...
a. Al Mughni
b. Asy Syakur
c. Ar Razzaq
10. Kalimat Allahu Akbar artinya ...
a. segala puji bagi Allah
b. Maha Suci Allah
c. Allah Maha Besar

11. Allah bersifat Asy Syakur artinya Maha ...
a. membukakan pintu
b. Berterima kasih

c. Memberi

12. Asma’ul Husna artinya ...
a. Nama-nama Nabi yang baik
b. Nama-nama Rasul yang baik
c. Nama-nama Allah yang baik
13. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang ke ...
a. 2
b. 5
c.3
14. Tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur disebut...
a. padang mahsyar
b. Yaumul Ba’as
c. Yaumul hisab
15. Malaikat peniup sangkakala bahwa hari kiamat telah tiba adalah malaikat...
a. jibril
b. Mikail
c. Isrofil
16. Kematian seseorang termasuk ..
a. bencana alam
b. Kimat sughro
c. Kimat kubra
17. Jembatan yang harus dilalui dihari kiamat disebut...
a. surga
b. Sirat
c. Titian
18. Yaumul hisab artinya hari ...
a. pembalasan
b. Penghitungan
c. Dibangkitkan
19. Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka adalah ...
a. ridwan
b. Jibril
c. Malik
20. Al Wahhab artinya Allah Tuhan yang maha ...
a. memberi
b. Kuasa
c. Agung
21. Makna kalimat Allahu Akbar adalah ...
a. segala puji itu bagi Allah b. Segala sesuatu itu berasal dari allah
c. hanya Allah yang maha besar
22. Malaikat yang menanya dikubur adalah...
a.munkar dan nakir
b. Rakib dn atit
c. Malik dan ridwan
23. Percaya kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang ke ..
a. 1
b. 2
c. 3
24. Arti dari kiamat kubro adalah ...
a. kiamat kecil
b. kiamat besar
c. kiamat biasa – biasa
saja
25. Yaumul Ba’as artinya ,,,

a. hari saat penimbangan perbuatan manusia
b. hari saat manusia dibangkitkan dari alam kubur
c. hari saat penghitungan amal manusia selama hidup di dunia
II. Isilah titik titik dibawa ini dengan jawaban yang benar !
1. Kalimat Alhamdulillah disebut juga kalimat….
2. Allah tidak menyukai orang –orang yang berakhlaq….
3. Selesai megerjakan tugas, sebaiknya membaca….
4. Semua makhluq didunia diberi rizqi oleh….
5. Allah bersifat Al Fattah artinya ….
6. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang lain berarti tidak bersyukur
kepada….
7. Allah bersifat Al Mughni artinya…
8. Terjadinya bencana alam seperti gunung meletus termasuk kimat…
9. Mengenai kapan datangnya hari kiamat yang mengetahui hanyalah…
10. Jembatan yang menentukan manusia masuk surga atau neraka disebut…

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Sebutkan pembagian hari kiamat beserta pembagiannya!
2. Sebutkan tanda –tanda datangnnya hari kiamat !
3. Bagaimana cara meneladani sifat Allah As Syakur….
4. Apa arti kalimat Alhamdulillah….
5. Kapan kalimat Alhamdulillah dibaca ?

