
 

 

Nama : _________________________ 

UH 2. Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna 

I. Ayo memilih jawaban yang tepat! 

1. Allah bersifat Ar-Rozzāq artinya Yang Maha .... 

 a. Adil c. Mensyukuri 

 b. Pemberi Rezeki d. Bijaksana 

2. Allah memberi rezeki pada tumbuhan dari ... dari dalam tanah. 

 a. zat hara c. asam animo 

 b. kalsium d. karbon dioksida 

3. Semua makhluk yang ada di muka bumi telah ditentukan ... oleh Allah swt. 

 a. usianya c. rezekinya 

 b. jodohnya d. tempat tinggalnya 

4. Ayah mempunyai rasa kasih sayang terhadap semua anggota keluarganya. Allah bersifat …. 

 a. Asy-Syakūr c. Al-Fattāh 

 b. Al-Mughniy d. Ar-Rozzāq 

5. Allah memberikan rahmat kepada keluarga beriman yang hidupnya tidak tidak berkecukupan berupa ... 

hidup. 

 a. kekayaan c. kekuatan 

 b. kekuasaan d. ketenangan 

6. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Fattah adalah .... 

 a. Allah memberi rezeki sepada setiap makhluk-Nya  

 b. Allah membukakan pintu hati Umar bin Khattab untuk masuk Islam 

 c. Allah memberi balasan kepada orang yang berbuat baik 

 d. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna 

7. Orang yang suka berterima kasih kepada orang lain berarti meneladani sifat Allah yaitu .... 

 a.  َرَ وَ كَ لشَ ا  c.  َا ل و ه اب 
 b.  َا ل ف ت اح d.  َا ل م غ ِن 

8. Berikut adalah ciri-ciri orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah kecuali .... 

 a. bakhil c. peduli terhadap sesama 

 b. dermawan d. gemar bersedekah 

9. Allah memberikan kekayaan bagi hamba-Nya yang giat bekerja dan berusaha. Ini merupakan bukti bahwa 

Allah bersifat .... 

 a.  َا لر ز اق c.  َا ل ف ت اح 
 b.  َا ل م غ ِن d.  َا ل و ه اب 

َل  و ال غ ِنَُّا حل ِمي دَ  .10  .... Ayat di samping adalah dalil bahwa Allah bersifat  ل هَم اِِفَالس موِتَو م اِِفَا ال ر ِضَو ِان َاهللَ 

 a.  َرَ وَ كَ لشَ ا  c.  َا ل و ه اب 
 b.  َا ل ف ت اح d.  َا ل م غ ِن 
 

 II. Ayo mengisi pertanyaan! 
 

11. Allah bersifat Ar-Rozzāq, Allah memberikan rezeki kepada …. 

12. Allah memberi rezeki pada bayi yang masih dalam kandungan lewat .... 

 .... artinya  ا لر ز اقَ  .13

14. Rahmat artinya .... 

15. Allah membukakan pintu hati bagi para hamba-Nya untuk menerima kebenaran. Allah bersifat .... 

16. Orang yang enggan berterima kasih kepada orang lain berarti tidak bersyukur kepada .... 

17. Allah akan menambah kenikmatan kepada mereka yang bersyukur atas nikmat-Nya. Allah mempunyai 

sifat .... 

18. Meneladani sifat Al-Mughniy Allah dapat dilakukan dengan cara membantu orang yang .... 

19. Allah bersifat   َا ل م غ ِن  artinya .... 

20. Nabi yang diberikan kekayaan sangat melimpah oleh Allah adalah nabi …. 
 



 

 

 III. Ayo menjawab pertanyaan! 

 

21. Terjemahkan ayat di bawah ini! 

َاهلِلَرِز ق  ه اَ... َد اب ٍةَِِفَا ال ر ِضَِاال ع لى   و م اِمن 
22. Bagaimana cara Allah memberi rezeki kepada bayi yang masih ada dalam kandungan? 

23. Berilah contoh bukti bahwa Allah bersifat Al-Fattāh! 

24. Bagaimana cara meneladani sifat Asy-Syakur Allah? 

1. Jelaskan sifat Al-Mughniy Allah! 


