
 

 

Nama : _________________________ 

UH 3. Mengenal Hari yang Dijanjikan 

I. Ayo memilih jawaban yang tepat! 

1. Hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya disebut hari .... 

 a. kiamat c. perhitungan 

 b. pertimbangan d. keguncangan 

2. Surat Al-Qoriah berisi tentang .... 

 a. munculnya dajjal 

 b. munculnya ya’juj dan makjuj 

 c. kejadian hari kiamat 

 d. tanda-tanda hari kiamat 

3. Pada hari kiamat, manusia bertebaran bagai .... 

 a. layang-layang c. burung-burung 

 b. anai-anai d. bulu-bulu 

4. Yang mengetahui datangnya hari kimat adalah .... 

 a. para malaikat c. para nabi 

 b. para rasul d. hanya Allah 

5. Hari kiamat disebut juga hari akhir karena .... 

 a. manusia terbebas dari semua kesalahan 

 b. masih ada kesempatan beramal saleh 

 c. manusia dapat kembali ke dunia 

 d. tidak ada kehidupan setelah hari itu 

6. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala sebagai tanda datangnya kiamat adalah malaikat .... 

 a. Isrofil c. Jibril 

 b. Izroil d. Mikail 

7. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut .... 

 a. Yaumul Mizan c. Yaumul Ba’ats 

 b. Yaumul Mahsyar d. Yaumul Hisab 

8. Di bawah ini yang merupakan hikmah meyakini akan datangnya hari akhir adalah .... 

 a. berani melakukan kejahatan dan kezaliman 

 b. menambah kekayaan dan kewibawaan 

 c. menambah ketaqwaan dan keimanan 

 d. merasa takut dan terus menyendiri 

9. Pada hari kiamat keadaan gunung seperti.... 

 a. jamur yang tumbuh di musim penghujan 

 b. buih di atas lautan  

 c. anai-anai yang bertebaran 

 d. bulu yang dihambur-hamburkan 

10. Hari diperhitungkannya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia disebut .... 

 a. Yaumul Hisab c. Yaumul Akhir 

 b. Yaumul Jaza d. Yaumul Ba’ats 

 

 II. Ayo mengisi pertanyaan! 

 

11. Beriman terhadap adanya hari akhir merupakan rukun iman yang ke …. 

12. Al-Qori’ah artinya .... 

13. Hari pembalasan segala amal perbuatan manusia disebut .... 

14. Nabi Isa a.s. akan turun ke bumi untuk membunuh .... 

15. Setelah dibangkitkan dari kubur, semua manusia dikumpulkan oleh Allah di ....  

16. Keluarnya Ya’juj dan Ma’juj, merupakan salah satu tanda    ...    datangnya hari kiamat. 

17. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal artinya …. 

18. Percaya akan datangnya hari kiamat hukumnya .... 

19.  Hewan melata yang bisa berbicara dengan manusia menjelang hari kiamat adalah .... 

20. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah “matahari terbit dari arah terbenamnya”. 

Maksudnya adalah matahari terbit dari arah .... 

  



 

 

 III. Ayo menjawab pertanyaan! 

 

21. Jelaskan pengertian hari kiamat! 

22. Sebutkan 4 nama lain hari kiamat! 

23. Sebutkan 4 tanda-tanda umum datangnya hari kiamat! 

24. Sebutkan 4 tanda-tanda khusus datangnya hari kiamat! 

25. Sebutkan dua hikmah beriman kepada hari kiamat! 


