SD DARUT THALABAH
KEC. WONOSARI - KAB BONDOWOSO
UJIAN AKHIR SEMESTER I
Tahun Pelajaran
Mata Pelajaran : Al - Qur’an Hadist
Hari, tanggal
:
Waktu
:

Nama

: ……………………

Kelas

:V………………

I. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR !
1. Apa artinya Al- kafirun ………………
a. orang –orang Quraisy
b. orang –orang Muhajirin
c. orang –orang kafir
2. Surah Al- Kafirun tergolong surah ………………
a. Madaniyah
b. Makkiyah
c. Malikiyah
3. Surah Al- Kafirun diturunkan setelah surah ………………….
a. al – Ma’un
b. Al – fill
c. Al – Lahab
4. Surah Al- Kafirun terdiri dari ……………….
a. 6 ayat
b. 7 ayat
c. 8 ayat
5. “ Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah “ , adalah arti dari surah Al- Kafirun ayat
ke ……………..
a. 2
b. 3
c. 4
6. Apa artinya
?
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

a. Dan kamu bukan

b. Penyembah
c. Aku tidak akan menyembah
adalah Surah Al- Kafirun , ayat ke …………………
a. 3
b. 4
c. 5
Surah Al- Kafirun Al- Kafirun diturunkan ……………………Nabi Hijrah .
a. sebelum
b. sesudah
c. sesuai
Nabi Muhammad SAW ………………………usulan dari kafir Quraisy.
a. menerima
b. menolak dengan tegas
c. menyambut dengan tegas
Inti Surah Al- Kafirun terjawab pada ayat ke ……………….
a. 5
b. 6
c. 7
Apa artinya Al – Ma’un ?
a. barang – barang antic
b. barang dagangan
c. barang – barang yang berguna
Ayat pertama Surah Al –Ma’un dimulai dari kata- kata ……………….
a.
b.
c.
Surah Al –Ma’un termasuk surah ……………………….
a. makkiyah
b. Madaniyah
c. ‘Iraqiyah
Surah Al –Ma’un diturunkan setelah Surah ………………..
a. Al – fill
b. At- Takasur
c. Al – Kausar
Ada berapa Surah Al –Ma’un ?
a. 6.
b. 7
c.8
Nama Al –Ma’un diambil dari ayat yang ke ……………
a. 6.
b. 7
c.8
Apa artinya
?

a. maka celakalah

b. menghardik
c. mendustakan agama
18.
Surah Al-Ma’un ayat yang ke ……………….
a. 4
b. 5
c. 6
19. “ Itulah orang yang menghardik anak yatim “ , adalah Surah al- Ma’un ayat yang ke …..
a. 2
b. 3
c. 4
20 . Orang yang ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain disebut ………………….
a. riyadhah
b. ikhlas
c. riya’
21. Orang yang termasuk mendustakan agama ……………….
a. orang yang senang menghardik anak yatim
b. orang senang myanyangi anak yatim
c. Orang yang tidak mau memberi bantuan kepada orang miskin
22. Orang yang celaka shalatnya adalah……….
a. orang yang miskin
b. orang yang lalai dalam shalatnya
c. orang ikhlas
23. Apa artinya
?
a. mendustakan agama
b. menghardik anak yatim
c. celakalah
24.
lanjutan ayat ini adalah ………………..
a.
b.
c.
25. Tahukah kamu orang –orang yang mendustakan …………………….
a. Al- Qur’an
b. Al – Islam
c. agama
II. ISILAH TITIK DIBAWAH INI DENGAN BENAR !
1. sebutkan 3 tokoh Kafir Quraisy yang terdapat pada surah Al – Kafirun! ……………………..
…………………………………………………………………………………………………………
2. Tulisalah terjemahan Surah Al – Kafirun ayat ke- 2 !..............................................................
…………………………………………………………………………………………………………
3.
terjemahannya adalah ……………….
…………………………………………………………………………………………………………
4. Apa maksud tujuan diturunkan diturunkannya Surah Al – Kafirun ?......................................
………………………………………………………………………….…………………….... …..
5. Tulislah terjemahan Surah Al – Kafirun ayat terakhir !...........................................................
…………………………………………………………………………………………………………
6. Tulislah dua diantara orang yang mendustakan agama!........................................................
…………………………………………………………………………………………………………
7. Apa balasan dari Allah bagi orang yang melalaikan shalatnya ?...........................................
…………………………………………………………………………………………………………
8. Termasuk apakah orang yang menghardik anak yatim ? ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
9. Surah Al –Ma’un dituunkan diKota ?......................................................................................
10. Apa yang dimaksud anak yatim ?...........................................................................................
III. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR !
1. Bagaimana sikapmu jika ada orang yang beragama selain Islam mengajakmu bergabung cara
beribadah ?

2. Sebutkan 2 ciri – ciri Surah Makkiyah ?
3. Bagaimana sikap yang baik jika bergaul dengan orang – orang yang berbeda agama ?
4. Keanapa dalam Surah Al – Ma’un dikatakan celakalah bagi orang – orang yang
Shalat ?
5. Apakah kamu termasuk orang yang mendustakan agama ?

