
 

 

Nama : _________________________ 

UH 7.  Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna 

I. Ayo memilih jawaban yang tepat! 

1. Al-Muhyi artinya Allah Maha .... 

 a. Menghidupkan b. Mematikan  c. Kekal  d. Mendengar 

2. Manusia dapat menanam tumbuhan hingga tumbuh menjadi besar. Namun pada hakekatnya yang 

memberi kehidupan pada tumbuhan tersebut adalah …. 

 a. malaikat  b. tanah  c. Allah  d. manusia 

3. Allah menciptakan air, udara, tanah sehingga manusia dapat hidup di bumi ini. Itu artinya Allah 

memiliki sifat .... 

 a. al-Bāqiy  b. ash-Shomad  c.al-Mumῑt  d. al-Muhyi 

4. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku meneladani sifat Al-Muhyi Allah adalah .... 

 a. membunuh binatang buas   c. memanen padi di sawah 

 b. membasmi ulat pada tanaman   d. memberi pupuk dan menyiram tanaman 

5. Bukti bahwa Allah bersifat  ُُاَْلُمِمْيت adalah .... 

 a. Allah memberikan ampunan bagi hamba-Nya yang bertaubat 

 b. Allah memberi rezeki kepada setiap makhluk-Nya 

 c. manusia tidak bisa menghindari kematian 

 d. tanah gersang dan tandus bisa menjadi subur  

6. Allah adalah Tuhan Yang Maha Mematikan, Allah bersifat .... 

 a. al-Muhyi  b. al-Bāqiy   c. al-Mumῑt  d. al-Ahad 

7. Setiap makhluk hidup pasti akan .... 

 a. abadi  b. kekal  c. Mati   d.hidup terus 

8. Cara meneladani sifat  ُْاَْلَبِاقي Allah adalah .... 

 a. menanam pohon untuk kepentingan anak cucu  

 b. membangun rumah dengan besi baja yang kuat  

 c. segala amal ibadah yang kita lakukan harus karena Allah  

 d. memelihara kesehatan dengan cara berolahraga 

9. Al-Bāqiy artinya .... 

 a. Yang Maha Sempurna c. Yang Maha Adil 

 b. Yang Mahakekal d. Yang Maha Mendengar 

 .... Lanjutan dari ayat di samping adalah   ....ُُكلَُُّشْيٍئَُهاُِلٌكُِاَّلُ .10

a. َُُوْجَهه  b. َُللُُا   c. َُاَْنت  d. َُُهو 

 

 II. Ayo mengisi pertanyaan! 

11. Semua ciptaan Allah swt. disebut …. 

12. Zat yang mampu membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan adalah …. 

13. Adanya kehidupan di alam semesta ini merupan bukti bahwa Allah bersifat …. 

14. Allah bisa menghidupkan dan … manusia sesuai kehendak-Nya. 

 .... artinya  اَْلُمِمْيتُُ .15

16. Kehidupan yang kekal hanya ada di …. 

17. Pada saat datangnya kematian seseorang, tidak ada yang dapat menghalanginya, menundanya atau 

memajukannya. Ini merupakan bukti bahwa Allah bersifat …. 

 .... Lafal yang bergaris bawah artinya  ُكلَُُّشْيئٍَُُهاُِلكٌُ .18

19. Allah swt. Maha Kekal, sedangkan manusia akan …. 

20. Pada hari kiamat seluruh makhluk binasa kecuali Allah, ini bukti bahwa Allah bersifat …. 

 

 III. Ayo menjawab pertanyaan! 

21. Berikan bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi! 

22. Terjemahkan ayat di bawah ini! 

رُُُنُُانََُْنُِاُُ َنااَْلمِصي ْ  ُنْيَُوُُنْيُتَُواِلَي ْ

23. Dapatkah kita menghindar dari kematian? Jelaskan menurut pendapatmu! 

24. Berikan bukti bahwa Allah bersifat al-Bāqiy! 



 

 

25. Adakah kehidupan yang kekal? Jelaskan! 


