
 

 

Nama : _________________________ 

UH 5.  Mari Berakhlak Terpuji 

I. Ayo memilih jawaban yang tepat! 

1. Keyakinan orang yang mempunyai sikap teguh pendirian adalah …. 

 a. mudah goyah   c. mudah dipengaruhi 

 b. tidak mudah gogah   d. mudah berubah-ubah 

2. Prinsip hidup orang yang mempunyai sikap teguh pendirian adalah …. 

 a. sulit dipengaruhi   c. mudah terkena rayuan 

 b. mudah dipengaruhi   d. sulit menerima kebenaran 

3. Orang optimis biasanya memiliki … yang tinggi. 

 a. ketenangan b. percaya diri  c. usaha  d. keberhasilan 

4. Di bawah ini merupakan contoh ungkapan orang yang optimis .... 

 a. Sepertinya aku tidak bisa menang dalam lomba ini 

 b. Rasanya cukup sulit mengerjakan soal ulangan tadi 

 c. Insya Allah aku bisa memenangkan pertandingan ini 

 d. Aku merasa bahwa pelajaran Bahara Arab sulit dipelajari 

5. Terhadap pemberian Allah, kita harus menerimanya dengan …. 

       a. ikhlas dan lapang dada   c. gelisah dan murung 

 b. sedih dan cemas   d. cemberut dan merasa kurang 

6. Di bawah ini yang merupakan contoh sikap qonaah adalah .... 

       a. sebelum mengikuti kegiatan lomba, Imron selalu giat berlatih 

 b. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab 

 c. Andi mengerjakan pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh 

 d. mensykuri rezeki pemberian Allah meskipun pas-pasan 

7. Diantara ciri orang yang memiliki sifat qonaah adalah ....  

 a. hidupnya bermewah-mewahan   c suka berfoya-foya 

 b. suka memamerkan harta kekayaan  d. hidupnya sederhana 

8. Pak Jaya selalu memberikan sumbangan untuk pembangunan pembangunan masjid, madrasah, panti 

asuhan, dan lain sebagainya. Pak Jaya termasuk orang yang …. 

. a. teguh pendirian b. konsekwen  c. dermawan  d.hartawan 

9. Berikut yang merupakan contoh sikap tawakal adalah .... 

 a. tanpa berlajar Rudi terus menerus berdoa kepada Allah dan berharap dapat naik kelas 

 b. Pak Burhan membiarkan pintu rumahnya tanpa terkuci dan berserah diri kepada Allah 

 c. Pak Andi pergi ke dokter untuk berobat dan menyerahkan kesembuhannya kepada Alllah 

 d. Amir menaruh sepedanya di depan rumah tanpa dikunci dan berserah diri kepada Allah  

10. Orang yang bertawakal kepada Allah jika usahanya gagal maka ia akan …. 

 a. bersabar  b. marah-marah c. bersedih hati d. menggerutu 

 

 II. Ayo mengisi pertanyaan! 

11. Sikap optimis yang berlebihan akan menyebabkan sikap …. 

12. Berpegang teguh apa yang telah menjadi pendapatnya disebut …. 

13. Sebelum ulangan, Fatimah belajar dengan sungguh-sungguh dan merasa yakin dapat mengerjakan. 

Fatimah memiliki sikap …. 

14. Merasa cukup dan berlapang dada dengan segala pemberian Allah disebut …. 

15. Orang yang memiliki sifat qonaah, hatinya akan selalu merasa …. 

16. Meskipun hidupnya kekurangan, orang yang mempunyai sifat qonaah selalu ... bersyukur atas nikmat 

pemberian Allah.  

17. Orang yang qonaah akan terhindar dari sifat .... 

18. Menjelang ujian, Amin selalu giat belajar dan berserah diri kepada Allah atas hasil yang diperolehnya 

nanti. Akhlak terpuji yang dimiliki oleh Amin adalah …. 

19. Memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharap adanya imbalan 

disebut …. 

ِلْيَ   .20 بُّ اْلحمتَ وَكِّ  .... berdasar ayat di samping, Allah mencintai orang-orang yang   ِانَّ اهلَل ُيِح

 

 III. Ayo menjawab pertanyaan! 

21. Jelaskan ciri-ciri orang yang mempunyai sikap teguh pendirian! 

22. Sebutkan keuntungan memiliki sifat optimis! 

23. Apakah orang yang qonaah itu harus kaya dulu? Jelaskan menurut pendapatmu! 

24. Jelaskan adab dalam berderma! 



 

 

25. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Jelaskan! 


