
 

 

NAMA: ______________________________ 

UH 8. MARI MEMBINA KEHARMONISAN DENGAN TETANGGA DAN MASYARAKAT 

I. Ayo memilih jawaban yang tepat! 

1. Orang yang menghormati tetangga, akan ... oleh tetangga. 

 a. dijauhi c. dimushi 

 b. diasingkan d. disenangi 

2. Sesuai sabda Nabi, dengan tetangga maka kita harus ….  

 a. merawatnya c. menghiburnya 

 b. memuliakannya d. mendekatinya 

3. Tidak disebut mukmin orang yang kenyang, sedangkan tetangganya .....  

 a. meminta-minta c. kelaparan 

 b. gelisah d. dalam musibah 

4. Terhadap tetangga yang berlainan agama, maka sikap kita adalah …. 

 a. tidak bergaul dengannya c. menghormatinya 

 b. menjauhinya d. memusuhinya 

5. Contoh perbuatan tercela yang tidak boleh dilakukan terhadap tetangga adalah .... 

 a. membuang sampah di halaman rumahnya  

 b. bersikap sopan kepadanya  

 c. menyapa apabila bertemu 

 d. membantu apabila dalam kesulitan 

6. Apabila antar tetangga saling menghormati maka akan tercipta kehidupan yang …. 

 a. kacau c. membosankan 

 b. tidak tentram d. nyaman 

7. Kerjasama yang tidak boleh dilakukan dengan tetangga yang berlainan agama adalah …. 

 a. dalam hal melaksanakan ibadah   

 b. melaksanakan ronda malam bersama  

 c. menata lingkungan 

 d. memperbaiki saluran air 

8. Perilaku di bawah ini yang dapat menimbulkan permusuhan adalah …. 

 a. menjaga kerukunan c. pertemuan antar warga 

 b. merendahkan martabat orang d. melakukan kegiatan sosial 

9. Berikut ini adalah norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, kecuali …. 

 a. norma agama c. norma kesusilaan 

 b. norma perilaku d. norma hukum 

10. Yang termasuk adab secara islami dalam hidup bermasyarakat adalah .... 

 a. memupuk sikap acuh tak acuh 

 b. menunjukkan harta kekayaan 

 c. enggan mengikuti kegiatan di masyarakat 

 d. mengembangkan sikap toleransi  

 

 II. Ayo mengisi pertanyaan! 

11. Orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita disebut .... 

12. Bila tetangga kita sakit, kita harus .... 

13. Sikap yang baik terhadap tetangga adalah saling …. 

14. Bila tetangga dalam kesuhahan maka kita harus …. 

15. Orang yang tidak menghormati tetangga, maka akan ... oleh tetangga. 

16. Barang siapa beriman kepada Allah dan …, maka muliakanlah tetangganya. 

17. Orang yang memberikan bantuan kita pertama kali apabila dalam kesusahan adalah …. 

18. Kumpulan dari beberapa tetangga disebut …. 

19. Ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya disebut norma …. 

20. Menghina atau merendahkan martabat orang lain dapat menimbulkan …. 

 

 III. Ayo menjawab pertanyaan! 

21. Bagaimana cara menghormati tetangga? Jelaskan! 

22. Terjemahkan hadis di bawah ini! 

 ْم َجارَهُ رِ َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِا هلِل َواْليَ ْوِم ْااَلِخِر فَاْلُيكْ 

23. Bagaimana cara menyayangi tetangga? Jelaskan! 

24. Berilah tiga contoh perilaku yang dapat menimbulkan permusuhan dalam kehidupan bermasyarakat! 



 

 

25. Jelaskan adab dalam bermasyarakat! 


