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

1. Orang yang lebih tua adalah ………….
a. orang yang umurnya sama dengan kita
b. orang yang lebih kaya
c. orang yang usianya lebih tua dengan kita
d. orang yang sepermainan
2. Cara bergaul yang baik dengan orang yang lebih tua , kecuali ……..
a. berbicara dengan sopan
b. mendengarkan nasehat mereka
c. menyinggung perasaan mereka
d. member salam
3. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita ,karena …………..
a. takut dimarahi
b. takut tidak diberi uang jajan
c. agar mendapat hadiah
d. ilmu dan pengalaman yang mereka miliki
4. Termasuk teman sebaya kita adalah …………….
a. kakak kandung
b. teman bermain
c. teman sekelas
d. teman belajar kelompok
5. Anak yang bagus adapnya kepada teman – te mannya adalah ……………
a. disukai teman – temannya
b. dijauhi kakak kelas
c. dijauhi terman sebaya
d. mendapat hadiah dari teman dan tetangga
6. Apabila ia mengundangmu,. ………..
a. berilah salam
b. tengoklah dia
c. penuhilah undangan itu
d. iringilah jenazahnya
7. Du’afa artinya ………
a. orang yang kaya
b. orang yang sempurna
c. orang yang baik
d. orang yang lemah
8. Berikut termasuk Du’afa, kecuali …………………
a. orang gila
b. orang bisu
c. Tuna netra
d. Tuna wungu

a. menghargai orang lain
b. akan masuk surga
c. akan masuk neraka
d. mendustakan agama
10.Yang termasuk orang yang cacat Rohani adalah ……..
a. orang buta
b. orang tuli
c. oarng gila
d. oarng yang tidak mempuny
11. Bila melihat orang uta yang mau menyeberang jalan, sikap yang ba
a. pura – pura tidak melihat
b. membiarkan
c. menunutun dan membantu menyeberang
d. mencela dan menertawai
12. Orang yang buta disebut juga ……………
a. Tuna netra
b. Tuna wisma
c. Tuna Wicara
d. Tuna wungu
13. Bila melihat pengemis di pinggir jalan dan kita mempunyai uang ,m
yang baik adalah ………..
a. Memberi sedekah
b. tidak usah dihiraukan
c. tidak peduli
d. mengusirnya
14. Dengan adab islami dala perjalaan kita akan mendapatkan beberpa m
kecuali …………..
a. memperoleh ilmu
b. menambah kawan
c tersesat dijalan
d. mendapat pengalaman yang
15. Berikut adalah doa dalam perjalanan atau diatas kendaraan ………
a.
b.
c.

d.

16. Tata cara yang baik dalam perjalanan adalah …………….
a. berjalan dengan tenang
b. mata jelalatan ke sana kema
c. gurau terus
d. acuh dan tidak acuh
17. Bergelantung di pintu mobil adalah adab yang ……………
a. patut dipuji
b. patut di contoh
c. mulia
d. tercela
18. Tata cara yang baik ketika berpisah dengan orang di jalan adalah …
a. meminta uang
b. mengucapkan terima kasih
c. mencaci maki
d. diam saja
19. Tamu yang baik tidak akan masuk rumah sebelum ………..
a. diberi hadiah
b. di persilahkan
c. di suguhi makanan
d. di larang

20. Setelah kita megucapkan salam dan mengetuk pintu berkali – kali tetap tidak ada
sahutan , sebaknya kita ……………….
a. mengetuk dengan lebih keras
b. Memaksa masuk
c. membetalkan niat
d. masuk tanpa izin
21. Jika ada tamu akan menemhi orangb tua kita , kita akan ………..
a. segera memberitahu orang tua kita b. tidak peduli
c. tinggalkan saja
d. diam
22. Ketika tamu akan pulang ,tamu yang baik adalah ….,ke cuali.
a. pulang membawa oleh – oleh
b. tanpa permisi
c. berpamitan dengan sopan
d. langsung pulang
23. Diantara tujuan bertamu yang baik adalah………kecuali ……..
a. silaturrohim
b. belajar bersama
c. hidup rukun
d. merampok

8.

Terhadap orang yang lebih tua , kita harus menengarkan ……………

9.

Kalau bertemu orang lain kita harus membiasakan adab bergaul yan

10. Teman sebaya adalah teman yang seusia ……………………………

II. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI BENAR !
1.

Sebutkan beberapa contoh adab bergaul yang baik terhadap orang y

2.

Tulislah do’a ketika keluar dari rumah !

3.

Sebutkan yang termasuk orang Du’afa!

4.

Bagaimana sikap yang baik ketika di perjalanan !

5.

Sebutkan hak – hak muslim terhadap orang muslim yang lain !

24.
a.

b.

c.
d.
25. Anak yang baik ketika berpisah dengan orang di jalan adalah ……………
a. minta uang
b. belajar bersama
c. diam saja
d. mencaci

I.

JAWABLAH PERTANYAAN – PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN
SINGKAT DAN BENAR !

1.

Du’afa artinya orang – orang yang …………………………………………………

2.

Yang termasuk Du’afa yaitu ……………………………………………………….

3.

Orang miskin artinya tidak mampu …………………………………………………

4.

Bila bertemu orang dijalan , kita harus bersikap …………………………………..

5.

Selama diatas kendaraan , kita harus duduk dengan ……………………………….

6.

Orang yang mendustakan agama adala orang yang menghardik ………………….

7.

Selamat
Bekerja
Selamat
Bekerja

