
 

 

Nama : ____________________________ 

UH 10. Menghindari Akhlak Tercela yang Dimiliki Qarun 

I. Ayo memilih jawaban yang tepat! 

1. Rasa enggan atau tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk orang lain yang membutuhkan 

disebut .... 

 a. kikir c. serakah 

 b. qonaah d. dengki 

2. Orang mempunyai sifat kikir karena …. 

 a. ingin kaya c. takut hartanya berkurang 

 b. takut dosa d. rakus 

3. Salah satu akibat memiliki sifat kikir adalah .... 

 a. disayang Allah c. banyak teman 

 b. dekat dengan manusia d. akan menemui kesukaran 

4. Di antara cara agar terhindar dari sifat serakah adalah .... 

 a. bersifat rendah hati c. selalu cinta dunia 

 b. bersikap qonaah d. enggan berbagi 

5. Berikut ini merupakan akhlak tercela yang mengandung pengertian hampir sama dengan serakah, 

kecuali .... 

 a. tamak c. minder 

 b. loba d. rakus 

6. Orang yang serakah akan mengalami kerugian, karena …. 

 a. hidupnya selalu gelisah c. disanjung orang lain 

 b. tidak cepat kaya d. memiliki banyak teman 

7. Qarun mengatakan bahwa harta yang dimilikinya berasal dari…. 

 a. usahanya sendiri 

 b. pemberian orang lain  

 c. rizki dari Allah SWT 

 d. jatuh dari langit 

8. Dengan harta yang melimpah, Qarun menjadi … bersedekah 

 a. rajin c. sering  

 b. menolak d. suka 

9. Allah mengazab Qarun dengan cara …. 

 a. membenamkan ke dalam tanah 

 b. menenggelamkan ke dalam laut 

 c. memasukkan ke dalam perut ikan 

 d. mendatangkan banjir 

10. Qarun hidup pada zaman nabi …. 

 a. Daud a.s. c. Musa a.s. 

 b. Muhammad Saw. d. Ibrahim a.s. 

 

 II. Ayo mengisi pertanyaan! 

11. Sikap tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan disebut …. 

12. Qarun adalah keturunan …. 

13. Orang kikir tidak peduli terhadap …. 

14. Pak Hardi dikenal sebagai orang kaya di kampungnya, tetapi dia tidak pernah mau bersedekah karena 

khawatir hartanya berkurang. Pak Hardi adalah contoh orang yang mempunyai sifat .... 

15. Seseorang yang terjangkit sifat serakah biasanya juga bersifat …. 

16. Orang yang serakah selalu menginginkan bagian yang paling .... 

17. Sifat selalu ingin memiliki lebih dari yang sudah dimiliki disebut .... 

18. Qarun adalah contoh orang yang bersifat .... 

19. Qarun melupakan ibadahnya ketika … bertambah banyak. 

20. Nama lain dari sifat kikir adalah .... 

 

 III. Ayo menjawab pertanyaan! 

21. Jelaskan penyebab timbulnya sifat kikir! 

22. Jelaskan cara menghindari sifat kikir! 

23. Sebutkan akibat buruk yang ditimbulkan dari sifat serakah! 

24. Jelaskan cara menghindari sifat serakah! 



 

 

25. Sebutkan cara yang dilakukan oleh Qarun untuk menyingkirkan Nabi Musa a.s. dari kaumnya! 


