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I. BERILAH TANDA SILANG PADA HURUF A,B,C ATAU D PADA JAWABAN
YANG PALING BENAR !
1. Arti dari Asm’ul Husna adalah ………..
a.Nama – nama Allah yang tidak baik
b. Nama – nama malaikat
c. Nama – nama Allah yang baik
d. Nama malaikat
2. Orang yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling………..
a. Kaya
b. takut
c. bertaqwa
d. tampan
3. Arti Al – Qowiyu adalah …………
a. Maha Pengasih
b. Maha Penyantun
c. Maha Hidup
d. Maha Kuat
4. Kekuatan yang dimiliki Allah bersifat………..
a. tidak kekal
b. kekal
c. baru
d. sempurna
5. Sifat Al –Qowiyyu memberi pelajaran kepada kita bahwa umat islam adalah ……..
a. kuat
b. lemah
c. sabar
d. berpecah
ه
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
ْ َو ِلِلِ اال ْس َما ُءال ُح
6. ………………….. َسه
ُ
َ
a. اووىْ ا
b. فَلَ َعل َّ ُك ْم
َ فتَ َع
ُ فَا ْد
c. عىْ يُ بِهَا
dَ. اسقُىْ ن
ِ َف

7. “Dan tolong –menolonglah Kamu dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan Taqwa , dan jangan
tolong menolong dalam ………
a. harta
b. ilmu
c. berbuat dosa dan permusuhan
d. keselamatan
8. Allah adalah Maha mengetahui apa yang terkandung dalam maksud hati karena Allah
mempunyai sifat …………
a. Al – Bashir
b. Al – Alim
c. As – Sami’
d. Al – Musawwir
9. Al Hakim artinya Allah Maha ……….
a. Pengampun
b. Bijaksana
c. Pemberi rizki
d. Hidup
10. Allah adalah Maha Adil, dia akan membalas semua ……
a. kekayaan manusia
b. amal perbuatan manusia
c. pekerjaan dunia
d. Hati manusia
ه
ْ
ّ
11. لحا ِك ِميْه
dadud alada
َ اَلَيْس ّللاُ بِاَحْ َك ِم ا
a. Al – Alaq ayat :1
b. At – Tiin ayat : 2
c. Ayat Makiyah
d. At – Tiin : 6
12. Bukanlah Allah adalah Hakim yang ……..
a. Tidak adil
b. seadil – adilnya
c. baik
d. suka pada orang kaya
13. Setiap orang mempunyai bentuk fisik yang bermacam – macam, bukti bahwa Allah
mempunyai nama……..
a. Al – Amiin
b. Al – Musawwir
c. Al – Wahhab
d. Al – Mukmin
14. Arti Al – Musawwir adalah Allah Maha ……..
a. Kuat
b. perkasa
c. kuasa
d. pembentuk/pemuat

15. Cara mensyukuri nnikmat kepada Allah sebagai seorang siswa adalah …………
a. tidak naik kelas
b. belajar karena terpaksa
c. belajar dengan sungguh – sungguh
d. bekerja
16. Perasaan tidak terhadap orang lain yang mendapat Nikmat disebut ……..
a. tamak
b. dendam
c. hasad/hasud
d. Rakus
17. Hasud/dengki adalah salah satu sifat……..
a. terpuji
b. tercela
c. Toyyibah
d. Riya’
18. Orang yang bersifat dengki hanya akan memperoleh……
a. pujian
b. tepuk tangan
c. penghargaan
d. penghinaan
19. Makhluq allah yang pertama kali mempunyai sifat dengki/hasud adalah …….
a. Manusia
b. jin
c. Malaikat
d. Iblis/ setan
20. Manfaat menhindari sifat dengki adalah ………
a. memberi keyakinan bahwa segala nikmat berasal dari Allah SWT
b. menjauhkan diri dari kesalahan
c. benci melihat temannya yang puji orang
d. ingin memiliki kenikmatan orang lain
21. Berikut ini adalah contoh – contoh sikap orang yang dengki, kecuali….
a. senang melihat orang lain menderita b. senang melihat orang lain beruntung
c. benci melihat temannya dipuji orang d. ingin memiliki kenikmatan orang lain
22. “ Jauhkan dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan,
sebagaimana api menghanguskan …….
a.Kayu bakar
b. BBM
c.Arang
d. Riya’
23. Orang yang dengki tidak akan memperoleh kebaikan, yang ia peroleh hanya ……
a. keberuntungan
b. kehinaan
c. keteladanan
d. kekayaan
24. Diantara sebab sifat hasud / dengki adalah ……..
a. kaya
b. pandai
c. tidak bersyukur kepada Allah
d. baik hati
25. Cara menghindari sifat dengki adalah ………..
a. senantiasa bersyukur kepada Allah
b. tidak mau berusaha
c. tetap sombong
d. Tinggi hati
II. JAWABALAH DENGA SINGKAT DAN BENAR !
1. Perarsaan tidak senang terhadap orang lain adalah…………………………………
2. Orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang ………………………….
3. Orang yang bersifat dengki hanya akan memperoleh ……………………………...
4. Al Hakim artinya …………………………………………………………………...
5. Allah adalah Hakim yang …………………………………………………………..
6. Diantara sebab sifat dengki ………………………………………………………...
7. Jauhkan dirimu dari sifat dengki, karena dapat memakan …………………………

ه
8. …………………..ى
َ َو ِ ّلِلِ ْاالَ ْس َما ُء ْا ْل ُحسْى
9. Al – Qowiyyu artinya ………………………………………………………………
10. Arti Asma’ul Husna adalah ………………………………………………………...

III. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR!
1. Sebutkan sebab – sebab sifat hasud / dengki !
2. Al – Musawwir artinya …………………………………………………………….
3. Sebutkan contoh sifat – sifat hasud / dengki !
4. Bagaimana cara mensyukuri nikmat allah sebagai siswa !
5. Bagaimana cara menghindari sifat hasud / dengki .

