
 

 

Nama : _________________________ 

UH 6. Mari Belajar Mengingat Allah Melaui Kalimat Tarji’ 

I. Ayo memilih jawaban yang tepat! 

1. Rasulullah saw. mengajarkan kita apabila tertimpa musibah maka mengucapkan kalimat .... 

 a.  ََاْلع ال ِمْيَ لَْ ا هلِلَر بِّ ْمدَُِ    b.  ََاِنَّاَاِل ْيِهَر اِجُعْون هلِلَو   اِنَّاَِ
 c.  َرَُب َ كَْا ََهللَُا    d. َُِسْبح ان َاهلل 

هللَِ  .2  .... artinya sesungguhnya kita adalah  اِنَّاَِ

 a. hamba Allah   c. utusan Allah 

 b. makhluk Allah   d. milik Allah 

3. Maksud yang terkandung dalam kalimat tarji’ adalah pengakuan dengan setulusnya bahwa manusia 

akan .... 

 a. kembali kepada Allah   c. menjadi pemimpin di muka bumi 

 b. mendapat rezeki dari Allah   d. menjadi makhluk yang paling sempurna 

4. Apabila kita sabar dalam menghadapi musibah, maka Allah swt. akan mengganti .... 

 a. yang lebih baik b.  dengan siksaan c. yang lebih jelek d. dengan azab 

5. Kalimat tarji’ merupakan wujud ... kepada Allah. 

 a. memohon ampunan   c. penyerahan diri 

 b. pengabdian   d. ketekunan ibadah 

6. Lafal  َا للُّّٰهمََّا ِجْرِنَِْفَُمِصْيب ِت  artinya .... 

 a. ya Allah ampunilah dosa dan kesalahnku 

 b. ya Allah berilah pahala dalam musibah ini 

 c. ya Allah berilah aku ganti yang lebih baik dari musibahku 

 d. ya Allah ringankanlah musibahku ini 

7. Allah tidak akan menguji hamba-Nya dengan musibah diluar .... 

 a. keimanannya b. kekayaannya c. kesanggupannya d. keinginannya 

8. Lafal  َر اِجُعْون mempunyai arti .... 

 a. sesungguhnya b. musibah  c. kembali  d. milik Allah 

9. Berikut ini adalah perbuatan yang dapat menolak datangnya musibah yaitu .... 

 a. memberi sedekah c. membuat sesaji 

 b. memberi nilai d. membuat bubur 

10. Waktu mengucapkan kalimat tarji’ yang tepat adalah ketika .... 

 a. mendengar kabar teman menang lomba  

 b. melewati jalan yang menyeramkan 

 c. ada orang meninggal dunia 

 d. melihat bukti kebesaran Allah 

 

 II. Ayo mengisi pertanyaan! 

11. Kalimat tarji’ yang mempunyai arti “kepada-Nya” adalah kalimat .... 

12.  Kalimat tayyibah yang diucapkan ketika mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu musibah 

adalah .... 

رًاَِمن ْه ا  .13 ي ْ  .Artinya: “dan berilah aku ganti ... dari padanya   و ا ْخِلْفَِلَْخ 

14. Allah tidak akan menguji hamba-Nya dengan musibah diluar …. 

15. Bagi orang mukmin, musibah merupakan  ...  Allah swt. 

16. Amal perbuatan yang dapat menolak datangnya musibah adalah .... 

17. Tidak ada suatu musibah yang menimpa manusia tanpa kehendak .... 

18. Sebagai orang yang beriman, ketika mendapatkan musibah maka harus menghadapinya dengan .... 

19. Orang yang bersabar dalam menerima musibah, ... akan diampuni oleh Allah swt. 

20. Allah swt. memberikan musibah kepada orang-orang yang selalu berbuat maksiat berupa .... 

 

 III. Ayo menjawab pertanyaan! 

 

21. Tulislah kalimat tarji’ lengkap dengan artinya! 

22. Berilah dua contoh peristiwa yang tepat dalam mengucapkan kalimat tarji’! 

23. Sebutkan tiga keutamaan membaca kalimat tarji`! 



 

 

24. Sebutkan tiga (macam) musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia! 

25. Tulislah doa ketika tertimpa musibah yang diajarkan oleh Rasulullah saw.! 


