
 

 

NAMA: _____________________________ 

UH 9. Mari Menghindari Akhlak Tercela 

I. Ayo memilih jawaban yang tepat! 

1. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang mempunyai sikap pesimis, kecuali .... 

 a. acuh tak acuh  b.  tidak yakin   c. takut gagal  d. rendah diri 

2. Salah satu cara menghindari sifat pesimis adalah …. 

 a. menyerahkan segala persoalan hanya kepada Allah 

 b. sering keluar rumah untuk bermain-main 

 c. mendalami dan memperbanyak ilmu ghaib 

 d. berusaha, berdoa, dan merasa yakin dapat melakukan sesuatu 

3. Di bawah ini yang merupakan contoh ucapan seseorang yang memiliki sifat pesimis adalah …. 

 a. Aku yakin nanti dapat naik kelas, karena aku giat belajar dan selalu mengerjakan tugas  

 b. Entahlah, sepertinya aku sudah tidak dapat menyelesaikan lagi tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. 

 c. Insya Allah, aku akan dapat menghafalkan mufrodat Bahasa Arab yang ditugaskan oleh guru 

 d. meskipun dia kelas VI dan aku kelas V, belum tentu dia bisa mengalahkan aku dalam lomba ini 

4. Sifat suka bergantung kepada orang lain akan menjadikan seseorang dihinggapi rasa .... 

 a. sombong   b. malas  c. semangat  d. rajin 

5. Sifat bergantung sama dengan .... 

 a. tidak mandiri  b. berdiri sendiri c. mandiri  d. panjang angan-angan 

6. Di bawah ini yang merupakan contoh sifat bergantung adalah .... 

 a. Andi pergi ke sekolah tanpa diantar orang tua 

 b. karena sedang mandi, Ilham menyuruh pembantu membukakan pintu 

 c. orang itu tubuhnya masih kuat, tetapi kerjanya meminta-minta 

 d. ibu sedang memasak, ayah menyetrika baju sendiri 

7. Berikut ini adalah cara untuk menjauhi sifat serakah, kecuali .... 

 a. berusaha hidup sederhana    c. bersikap optimis dalam kehidupan  

 b. tidak panjang angan-angan    d. meyakini bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah 

8. Sifat ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah dimiliki disebut .... 

 a. pesimis   b. putus asa  c. bergantung d. serakah 

9. Orang yang memiliki sifat putus asa termasuk dalam golongan orang-orang …. 

 a. takabbur   b. munafik  c. musyrik d. kafir 

10. Berikut ini adalah akibat buruk yang ditimbulkan dari sikap putus asa, kecuali …. 

 a. malas untuk berusaha    c. tidak adanya semangat untuk hidup 

 b. cenderung untuk berbuat jahat    d. bisa menyebabkan bunuh diri 

  

 II. Ayo mengisi pertanyaan! 

11. Suatu sikap atau pandangan yang tidak mempunyai harapan baik disebut .... 

12. “Kalah sebelum bertanding” adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan orang yang memiliki 

sifat .... 

13. Salah satu ciri orang yang pesimis adalah merasa … kalau usahanya kan berhasil. 

14. Lawan dari sifat bergantung adalah …. 

15. Sifat bergantung yang boleh dilakukan adalah bergantung kepada …. 

16. Maruli tidak pernah belajar. Akibatnya, setiap kali ulangan Maruli selalu mengharap bantuan jawaban 

dari temannya. Pada contoh kasus tersebut Maruli mempunyai sikap .... 

17. Ingin memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang telah dimiliki disebut …. 

18. Nama lain dari sifat serakah adalah …. 

19. Orang yang mudah putus asa akan mudah tergoda bujukan ….  

 .… Ayat di samping melarang kita untuk memiliki sifat  َوالَتَايْ َئُسْوا ِمْن رَّْوِح اللِ  .20

 

 III. Ayo menjawab pertanyaan! 

21. Sebutkan akibat buruk jika seseorang memiliki sifat pesimis! 

22. Jelaskan cara menghindari sifat bergantung! 

23. Sebutkan akibat buruk dari sifat serakah! 

24. Jelaskan cara menghindari sifat putus asa! 

25. Terjemahkan ayat di bawah ini! 

 



 

 

 َوالَتَايْ َئُسْوا ِمْن رَّْوِح الِل اِنَّه الَ يَايْ َئُس ِمْن رَّْوِح الِل ِاالَّ اْلَقْوُم اْلكِفُرْونَ 


