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

1. Kalimat Toyyibah adalah ……….
a. kalimat atau ucapan yang lembut
b. kalimat atau ucapan yang diucapkan kepada orang lain
c. kalimat yang ucapkan kepada guru kita
d. kalimat atau ucapan yang baik yang ucapakan dalam keadaan tertentu
2. Dalam lafadz azan terdapat kalimat Toyyibah…………
a. Al hamdulillahi
b. Subhanallah
c. Allahu Akbar
d. Hayya Alassholah
3. Kalimat diucapkan untuk mensyukuri Nikmat Allah adalah …………
a. Al hamdulillahi
b. Subhanallah
c. Allahu Akbar
d. Bismillah
4. Allahu Akbar artinya ………..
a. Allah itu indah
b. Allah Maha Besar
c. Allah Maha Benar
d. Allah Maha Esa
5. Kalimat Toyyibah Allahu Akbar disebut …………
a. Tahmid
b. Talqin
c. Takbir
d. Tahlil
6. Kalimat Toyyibah Allahu Akbar di ucapkan dalam lafadz azan sebanyak ……….
a. 2 kali
b. 3 kali
c. 6 kali
d. 5 kali
7. Jika kita mendapatkan kenikmatan maka kalimat Toyyibah yang dianjurkan untuk
dibaca adalah …………
a.Masya Allah
b. Innalillahi Wainna ilaihi Roji’un
c. Al Hamdulillahi
d. allahu Akbar
8. Al Hamdulillah artinya ………….

a. Maha Suci Allah
b. Maha Besar Allah
c. Segala puji bagi Allah
d. segala puji bagi Allah
9. Kalimat Al Hamdulillah disebut juga dengan kalimat …………
a. Tahmid
b. Tahmid
c. Tasbih
d. Takbir
10. Dalam Keadaan – keadaan berikut, sangat tepat kita ucapkan Alhamdulillah
kecuali,……….
a. mendapat kado dari teman
b. luput dari bencana
c. mendengar teman kita menang lomba d. mendengar teman kita tertimpa
masalah
11. Allah memiliki nama- namayang angung dan mulia, maka berdo’alah kepadaNya
dengan …………( Qs. Al – A’raf : 180 ).
a.dengan penuh keihklasan
b. dengan menyebut nama – nama itu
c. dengan merendahkan diri
d. dengan penuh kecintaan
12. Jumlah Asma’ul Husna ada………..
a. 60
b. 30
c. 98
d.99
13. Allah adalah pemberi Rizki kepada Makhluknya, itu artinya Allah bersifat……….
a. Al – Fattah
b. Al –Wahhab
c. Al – Razzaq
d. Assalam
14. Al Ghoni artinya ………
a. Maha Adil
b. Maha Pengasih
c. Maha Kaya
d. Maha Kuasa
15. Setiap Makhluk sudah mendapat ………sesuai dengan kehendak Allah .
a. Rizki
b. uang
c. mobil
d. makanan
16. Berusaha dengan sunguh- sungguh harus disertai dengan ……….
a. patah semangat
b. do’a
c. minta pada selain Allah
d. cuek
17. Semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi,Allah cukup mengucapkan …….
 ُك ْن فَيَ ُك ْنMaka jadi semua . artinya  ُك ْن فَيَ ُك ْن: adalah………..
a.jadi, maka jadilah ia
b. tidak akan terjadi
c. Maha Esa
d. Alhamdulillah
18. Seorang koruptor meskipun dia kaya tetapi hartanya tidak akan membawa
keberkahan di dunia dan kelak ia akan tersesat kedalam ……….
a. surga
b. akhirat
c. Neraka
d. Ilmu
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19. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat7 menyatakan bahwa jika kita bersyukur,
Allah akan …….
a. memaafkan kesalahan kita
b. merahmati kita
c. menambah nikmatnya pada kita
d. melipat gandakan pahala
20. Sebaliknya, jjika kita mensyukuri / mengingkari Nikmat- Nya Allah mengancam
dengan ………
a. Azab yang sangat pedih
b. musibah yang terus menerus
c. neraka yang panas
d. kehidupan bahagia
21. Assyakur artinya ……….
a. yang Maha Mensyukuri
b. yang Maha Mengatur
c. yang Maha Membalas
d. Maha Besar
22. Allah tidak pernah butuh kepada MakhlukNya, tetapi Makhluknyalah yang ……
a. sudah tidak butuh
b. butuh kepada Allah
c. tidak butuh siapa saja
d. cuek saja
23. Allah mempunyai sifat Al Wahhab yang artinya …….
a. yang Maha Pembuka
b. yang Maha Pemberi Rizki
c. Yang Maha Pemberi
d. yang Maha Hidup
24. Al Fattah artinya Allah Maha ………
a. Pemurah
b. Penutup
c. Pembuka
d. segalanya
25. Sebagai seorang siswa, tugas kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah
adalah ………….
a. main terus
b. bekerja
c. belajar
d. menyangi

8. Seluruh Makhluk di dunia Rizqinya sudah ditanggung oleh ………………………
9. Kalimat Toyyibah yang diucapakan untuk membangkitkan semangat pada perang
badar adalah ………………………………………………………………………..
10. Ketika lolos dari Cobaan attau musibah kalimat Toyyibah yang ducapkan adalah
…………………………….....................................................................................
III. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR !
1. Sebutkan 3 kegiatan yang pernah kamu lakukan sehingga membaca
Al hamdulillah .
2. Kapan kalimat Toyyibah Allahu Akbar diucapakan ?
3. Apa yang kamu ketahui tentang Asma’ul Husna ?
4. Tulislah lanjutan ayat dibawah ini !
……………………………….ُلَه.

َه
ٓ ُّللَا
الاََِ لَهَ هُ َو

5. Sebutkan Asmaul Husna yang kamu ketahui beserta artinya!

II. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN SINGKAT!
1. Allah adalah Maha Pemberi Rizki, maka sifat yang dimilikiNya dinanamkan ……
2. Al Fattah ,Artinya ………………………………………………………………….
3. Asma’ul Husna artinya …………………………………………………………….
4. …………………………………………….ُ لَه.

َه
ٓ ُّللَا
الاََِ لَهَ هُ َو

5. Usaha tanpa Do’a, sombong
Do’a tanpa usaha ………………..
6. Kalimat Toyyibah Allahu Akbar disebut juga……………………………………...
7. Alhamdulillah artinya ………………………………………………………….......
Copyright SD Darut Thalabah

