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1. Peserta didik dapat menentukan bacaan tajwid dalam salah satu ayat 

surat al-Fatihah  

      Al Syamsiyah 
Al Syamsiyah disebut juga Idgham Syamsiyah. suara Alif lam dilebur atau 
dimasukkan ke  huruf Syamsiyah tersebut. Adapun huruf syamsiyah jumlahnya ada 

empat belas, yaitu : ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن 

Penulisan Al Syamsiyah menggunakan tanda tasydid (ّـ) pada huruf Syamsiyah yang 

berada di depan Alif Lam. 
Contoh :  

ُكر  اَلر ْمحنُ    اَلّدَ ْهرُ       َ◌التَكاثـُرُ  ْ َماءِ       اَلذِعْيمِ    اَلساَلن    
       اَلشْيطنُ 

      Al Qamariyah 
Al qamariyah disebut juga Izhar Qomariyah. Al Qamariyah harus dibaca jelas dan 
terang. Alif  Lam yang dirangkaikan dengan salah satu huruf Qamariyah maka Alif 
Lam harus dibaca jelas. Adapun huruf Qamariyah jumlahnya ada empat belas, yaitu 
:  

ف ق ك م و غ ه ء ي   ب ج ح خ ع غ  ا  
Penulisan Al Qamariyah memakai tanda sukun ( ) pada huruf  lam  
Contoh :     

َقاِبرُ     َاحلَْْمدُ      َاْالََحدُ 
َ
      اَْلُفْرَقانَ      اَلَقارَِعةَ    اَهلَُدى      اَْلَيِقْنيِ       اَمل
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2. Peserta didik dapat melengkapi surat Al-Ikhlas 

ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪   ª! $# ß‰ yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪   öΝs9 ô$ Î# tƒ öΝs9uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪   
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3. Peserta didik dapat menentukan salah satu arti dari surat al-Lahab 

ôM¬7s? !#y‰ tƒ ’ Î1 r& 5= yγs9 ¡= s? uρ ∩⊇∪   !$ tΒ 4o_ øîr& çµ÷Ψ tã …ã& è!$ tΒ $ tΒuρ |= |¡Ÿ2 ∩⊄∪   
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×≅ ö7ym ÏiΒ ¤‰ |¡̈Β ∩∈∪     

1. binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa[1607]. 

2. tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 

3. kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 

4. dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar[1608]. 

5. yang di lehernya ada tali dari sabut. 

 

 

 

 

 

 



4. Peserta didik dapat menentukan isi kandungan pada surat Al-Kafirun 

 
1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 

2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 

3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 

4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 

5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 

6. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. 

 

5. Peserta didik dapat menentukan salah satu ayat surat an-Nashr 
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6. Peserta didik dapat menentukan urutan ayat dari surat Al Qodr 
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7. Peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai dengan arti ayat 
dalam surat al ‘Alaq 

ù& t�ø%$# ÉΟ ó™$$ Î/ y7 În/u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪   t, n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ôÏΒ @, n=tã ∩⊄∪   ù& t�ø%$# y7 š/u‘uρ ãΠ t�ø.F{ $# ∩⊂∪   
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1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
 
[1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. 

 
 

8. Peserta didik dapat menentukan bacaan tajwid dalam salah satu ayat 

surat Al-Fiil (ikhfa) 
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9. Peserta didik dapat melengkapi lanjutan arti surat al-maidah ayat 3 
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diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang 
disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan 
diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[395], dan (diharamkan 
bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak 



panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] 
orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu 
takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu 
Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja 
berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

10. Peserta didik dapat menentukan bacaan surat Al Hujurat ayat 13 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yè y_ uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ 
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Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 
yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 

 

11. Peserta didik dapat menentukan  sifat jaiz Allah 

Allah memiliki 3 sifat : 1. Sifat Wajib yaitu sifat yang harus dimiliki oleh Allah, 
jumlahnya ada 20 2. sifat Mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh 
Allah, ada 20 (lawan dari sifat Wajib) 3. SIFAT JAIZ Allah hanya satu yaitu Allah 
berkehendak (kebebasan) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 
 

12. Peserta didik dapat menentukan nama-nama malaikat dan tugasnya  

No Nama Malaikat Tugas 
1. Jibril Penyampai wahyu 
2. Mikail Pengatur rizki, cuaca 
3. Israfil Peniup sangkakala 
4. Izrail Pencabut nyawa 
5. Munkar Penanya dalam kubur 
6. Nakir Penanya dalam kubur 
7. Rakib Pencatat amal (baik) 
8. Atid Pencatat amal (buruk) 
9. Malik Penjaga  neraka 
10. Ridwan Penjaga  surge 

 

13. Peserta didik dapat menentukan kitab Allah dan penerimanya 

No Nama Kitab Nabi Penerima Bahasa 
1 Taurat Musa Ibrani 
2 Zabur Daud Qibti 
3 Injil Isa Suryani/ Ibrani 
4 Al-Quran Muhammad SAW Arab 

 

 

14. Peserta didik dapat menentukan  kitab suci yang terakhir 

Alquran sebagai kitab suci terakhir merupakan kitab PENYEMPURNA dari 
kitab kitab sebelumnya. Dan isinya berlaku sepanjang masa dan akan tetap 
terpelihara KEASLIANNYA. 
 

15. Peserta didik dapat mengidentifikasi nama rasul yang wajib diketahui 

Jumlah Nabi (rasul) yang wajib kita ketahui ada 25 yaitu: 

Adam-Idris-Nuh-Hud-Shaleh-Ibrahim-Luth-Ismail-Ishak-Yakub-Yusuf-Ayub 

Syuaib-Musa-Harun-Zulkifli-Daud-Sulaiman-Ilyas-Ilyasa-Yunus-Zakariya-Yahya-Isa-

Muhammad SAW 

 

16. Peserta didik dapat menentukan  nabi yang mendapat gelar ulul azmi 
Nabi ulul azmi adalah: nabi pilihan yang memiliki kesabaran dan ketabahan dalam 
menghadapi kaumnya. Dari 25 nabi hanya ada 5 saja.  
Mereka kita sebut M-I-M-IN- 
Muhammad - Isa- Musa – Ibrahim - Nuh 

 
17. Peserta didik dapat menentukan nama hari akhir yang telah 

ditentukan artinya 
 

No Nama hari kiamat Artinya 
1 Yaumul qiyamah Hari kebangkitan besar (kiamat) 
2 Yaumul jaza Hari Pembalasan  
3 Yaumul hisab Hari perhitungan 
4 yaumul Mahsyar Hari berkumpul di padang mahsyar 
5 yaumul mizan Hari pertimbangan amal 
6 yaumul baats Hari dibangkitkan dari qubur 
8 Yaumuddin Hari agama (sudah ada ketentuannya dalam agama) 

 



18. Peserta didik dapat menentukan  hari akhir yang sesuai dengan 
peristiwa tersebut 
(lihat nomor 18) 
 

19. Peserta didik dapat menunjukkan contoh Qodlo Allah  
Qodlo adalah ketentuan atau keteapan Allah kepada makhluknya sebelum 

diciptakan, sejak zaman azali (zaman sebelum alam tercipta) 

Qodar adalah ketentuan Allah kepada makhluknya yang sudah terjadi 

Contoh qodlo dan qodar Allah: 

1. Kelahiran bayi laki-laki atau perempuan 

2. Setiap manusia pasti akan meninggal 

3. Bencana Alam 

 

20. Peserta didik dapat menentukan sikap yang benar dalam menghadapi 
Qodlo dan qodar Allah 
Sikap menghadapi qodlo dan qodar;  

1. meningkatkan ikhtiar (usaha) 

2. berdoa 

3. bertawakkal (berserah diri kepada Allah) dengan sabar dan tabah menerima 

takdir Allah 

 
21. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku terpuji masa kanak-kanak 

nabi Muhammad SAW 
1. Tabah dan sabar terlahir sebagai anak yatim.  
2. Berperilaku baik ketika diasuh oleh kakeknya Abdul Mutholib dan pamannya 

Abu Tholib. 
3. Berani berdagang ke negeri Syam pada usia sckitar 12 tahun bersama paman 

Abu Tholib. 
4. Pemberani. Ketika usianya menginjak 15 tahun, Nabi Muhammad sudah ikut 

membantu dalam Perang Fijar. 
5. Jujur. Sehingga mendapat julukan "al-Amin" yang artinya jujur. 
6. Bekerja keras. Misalnya turut mcnggembalakan kambing milik Paman Abu 

Tholib 
 
 
 

22. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku terpuji dari cerita Nabi 
Musa AS 
� Hidup pada masa Raja Fir'aun  
� Saat bayi dihanyutkan di sungai nil 
� Tongkat dapat bcrubah menjadi ular 
� Tongkat dapat membelah lautan  
� Diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa AS 
 

23. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku terpuji dari cerita Nabi ISA 
AS 
� Dilahirkan tanpa ayah (ibunya Maryam) 
� Nabi yang saat kecil bisa bicara 
� Dikejar-kejar bangsa romawi untuk disalib ( yang disalib YUDAS ISKARIOT) 
� Mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati 
� Menghadirkan makanan dari langit 
� Diturunkannya kitab injil kepada nya 
 

24. Peserta didik dapat menghindari perilaku dengki dalam kehidupan 
sehari-hari (kisah Abu Lahab Abu jahal) 
Dengki adalah suatu perasaan tidak rela tcrhadap kcbaikan atau nasib baik yang 
ada pada orang lain. Dengki termasuk perbuatan tercela. Perilaku dengki yang 
patut dihindari antara lain : 
a. Tidak senang jika melihat orang lain berhasil atau bahagia 
b. Senang jika melihat orang lain menderita 
 

25. Peserta didik dapat menunjukan cara menghindari perilaku bohong 
(Kisah Musailamah al Kazzab) 
Bohong adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau 
menyatakan sesuatu berlainan dengan sebenarnya. Berbohong hukumnya dosa 
besar (haram) dan termasuk ciri seorang munafik. 
 

26 Peserta didik dapat menunjukkan perilaku terpuji dari cerita Nabi 
Ismail AS 
� Taat sama orang tua: saat diberitahu akan di kurbankan dia mengiyakan 
� Taat perintah Allah:  
 



27 Peserta didik dapat menunjukkan perilaku terpuji dari cerita Abu 
Bakar RA 
 
Diantara sikap terpuji Abu Bakar adalah sederhana, dermawan, penyayang 
terhadap sesama 
 

28 Peserta didik dapat menunjukkan perilaku terpuji dari cerita Umar 
bin Khattab 
Diantara sikap umar bin khattab adalah sederhana, adil, tegas, berani dan pantang 
menyerah 
 

29 Peserta didik dapat menunjukkan perilaku terpuji kegigihan kaum 
Muhajirin 
Kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang telah memeluk agama Islam 
kemudian hijrah (pindah) bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 
Sedangkan kaum Anshor adalah orang-orang Yatsrib (Madinah) yang telah 
memeluk agama Islam dan menolong Nabi Muhammad SAW dari kaum 
Muhajirin. 
Bentuk kerjasama kaum Muhajirin dan kaum Anshor antara lain: 
1. Berbagi tempat tinggal 
2. Membangun masjid  
3. Membangun masyarakat baru yang menegakkan agama Islam di Yatsrib 
 

30 Peserta didik dapat menunjukkan perilaku terpuji perjuangan kaum 
Anshar 
Lihat soal ceritanya, kemudain pilih sikap yang tepat dalam menghadapi masalah 
tersebut. Sifat terpuji banyak sekali diantaranya gigih, dermawan, tolong-
menolong, rela berkorban, tawaduk (rendah hati), toleransi, empati, peduli dll. 
 

31 Peserta didik dapat mengidentifikasi sunnah shalat 
Sunah salat adalah gerakan dan bacaan salat yang apabila kita kerjakan akan 
mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak membatalkan salat. 
Sunah salat dibagi dua yaitu; 
    1. sunah fi’liyah (sunah yang berupa gerakan) 

� mangangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram 
� meletakkan tangan kanan diatas yang kiri ketika bersedekap  
� duduk sebentar ketika hendak berdiri dari sujud  
� menoleh ke sebelah kiri saat salam ke dua  

� mengarahkan pandangan ke tempat sujud  
    2. sunah qauliyah (sunah yang berupa ucapan) 

� membaca doa iftitah  
� membaca taawauz saat akan membaca surat al-Fatihah  
� membaca amiin sesudah al-fatihah  
� membaca surat lain dalam al-Quran  
� membaca salam yang ke dua  

 
32 Peserta didik dapat menentukan syarat sah shalat 

 
Syarat Sah Shalat:( agar shalatnya sah) 

1. Suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis  
2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar  
3. Menutup Aurat, Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, aurat 

perempuan semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan  
4. Menghadap kiblat  
5. Sudah masuk waktu shalat 

 
Syarat Wajib shalat (orang yang wajib shalat) 

1. Islam. 
2.   Berakal. 
3.   Mumayyiz atau baligh 

 
33 Peserta didik dapat meunjukkan bacaan doa setelah shalat 

 اَ	&ّ$ُ�َّ .  اَ	َِّ#ى ْ!َإِ	�َ إِ�َّھَُ�اْ	َ��ُّ اْ	�َ�ُّْ�ُم َواَ�ُْ�ُب اِ	َْ��ِ .3×أَْ��َْ��ُِهللاَ اْ	َ�ِ�ْ�َ� 
�3*83َِ .�3َ7ََرْ.َ( َر5َّ,3َ43ََذااْ	1َ'َِل َوْاِ/ْ.َامِ .  َوِ-ْ,َ+ ا	)َّ'َمُ .  اَْ*َ( ا	)َّ'َمُ َ7ْ�ُ

×11  . ِ ّ8ِ9ُ:ْ�ا.  11×أ8َُ أَْ.7َُ .  11×أَْ	ًَ�ِْ<.َ ِ ّ8ِ9ُ:ْ�َو7ْ�َُ�3َن .  َ.7ِْ�ًاَواْ	َ
4َْ+ 	َ�!إِ	�َ إِ�َّهللاُ .  هللاِ 5ُْ@َةًَواَِ<ْ�'ً ِAََ� ُ9َهCْ9ُ .   َو:ْ�	َ�ُ اْ	ُ:ْ&ُ+ َو	َ�ُ اْ	َ

 ٍ4ْ9َِE Fٍ�ْAَ Gِّ&.ُ G&Iَ�ََُو4ُِ:ْ�ُ( َوھ �ِ�ُْ4.  
  
 
 
 
 
 



34 Peserta didik dapat menunjukkan lanjutan lafal adzan 
Allahu Akbar 4x Allah    Maha    Besar    Allah Maha 

Besar 2x 
Asyhadu anla ilaaaha illallah 2x Aku   bersaksi   bahwa   tidak ada Tuhan 

selain Allah 2x 
Asyhadu anna Muhammadar rasulullah 2x Aku   bersaksi   bahwa   Nabi 

Muhammad   adalah   utusan 
Allah 2x 

Hayya ‘alassholaah 2x Marilah mengerjakan sholat 2x 
Hayya ‘alal falaah 2x Marilah meraih kemenangan 2x 
Allahu Akbar 2x Allah Maha Besar Allah Maha Besar 
Laa ilaa ha illalllah 2x Tiada Tuhan selain Allah 

 

35 Peserta didik dapat menentukan rukun puasa  
Rukun puasa meliputi:  

1. Niat 
2. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan scjak terbit fajar hingga 
terbenam matahari 

 
36 Peserta didik dapat mengidentifikasi batalnya puasa  

Yang membatalkan Puasa: 
1. Makan, Minum, Merokok,  
2. Haid Nifas 
3. Muntah dengan sengaja 

Sunnah-sunnah puasa:                                                                                       
1. Mengakhirkan Sahur                                                                                                
2. Menyegerakan berbuka                                                                                           
3. Berbuka dengan kurma jika mudah diperoleh atau dengan air.                                  
4. Berdo’a ketika berbuka                                                                                
5. Memberi makan pada orang yang berbuka.                                                    
6. Lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadhan 

 

37 Peserta didik dapat menentukan salah satu hikmah puasa 
Hikmah puasa meliputi : 
1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT 
2. Menanamkan kepcrcayaan 
3. Menanamkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin 
4. Guna menjaga kesehatan 

 
38 Peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian shalat tarawih 

 
SHALAT TARAWIH  adalah Shalat sunah yang hanya dilakukan saat bulan puasa 
dan dilaksanakan sesudah shalat isya sampai waktu subuh tiba. 
. 
 

39 Peserta didik dapat mengidentifikasi amalan pada bulan Ramadhan 
 
Amalan sunnah di bulan Ramadhan: 

1. Shalat tarawih dan witir 
2. I’tikaf (berdiam) di masjid 
3. Tadarus al quran 
4. Infak sedekah  

 
40 Peserta didik dapat menentukan harta yang harus dibayarkan 

 
� Untuk zakat fitrah berupa makanan pokok adalah 1 sho' / 3,5 liter / 2,5 kg.  

Jika berupa uang harus sebesar 2,5 kg x harga  makanan pokok yang biasa 
dimakan (beras) 

� Hitung jumlah orangnya x 2,5 kg 
 

41 Peserta didik dapat menyimpulkan penyebab Nabi Adam diturunkan 
ke dunia 
 
Nabi adam diturnkan ke dunia karena melanggar larangan Allah, yaitu memakan 
buah khuldi 
 

42 peserta didik dapat menyebutkan orang yang berjasa  dalam 
kehidupan  nabi Muhammad SAW 
Ketika masih kecil, Nabi Muhammad SAW pernah diasuh oleh beberapa orang 
1. Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW 
2. Halimah Sa'diyah, wanita yang menyusui Nabi,  
3. Ummu Aiman, pembantu ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW,  
4. Abdul Muthollib, kakek Nabi Muhammad  
5. Abu Tholib, paman Nabi yang merawat setclah kakek Abdul Muthollib wafat 

a. Ibunya  = AMINAH,   ayahnya = ABDULLAH 
b. Pamannya = ABU THALIB,  kakeknya= ABDUL MUTHALIB 



43 peserta didik dapat menentukan hikmah ibadah berkaitan kisah nabi 
Ibrahim 
a. Tidak mau meniru orang-orang yang mcnyembah berhala 
b. Berani mcmbcla kebenaran walaupun jiwa dan nyawa sebagai taruhannya 
c. Menaati segala perintah Allah SWT dcngan tulus ikhlas, bukan karena 

mengharapkan pujian dari orang lain 
d. Rasa ingin tahu sangat tinggi, terutama ketika mencari Tuhan Pencipta alam 

raya 
 

44 Peserta didik dapat menunjukkan kejadian pada masa nabi Ayub 
Beberapa perilaku terpuji Nabi Ayyub AS adalah : 
- Tidak mengeluh ketika menderita sakit 
- Tidak mcnyalahkan Allah SWT atas kematian putra keturunannya 
- Tetap sabar menerima cobaan dari Allah berupa sakit, kematian putra-

putrinya, matinya hewan ternak, hilangnya harta kekayaannya. 
- Tetap melaksanakan ibadah kepada Allah dalam keadaan sakit dan sehat 
- Setia terhadap anak dan istrinya 
- Tidak marah dan sakit hati meski ditinggal oleh istrinya 
  

45 Peserta didik dapat menentukan nama nabi pada kisah tersebut  
(lihat no.23) 
 

46 Peserta didik dapat memilih peristiwa yang terjadi pada masa 
pemerintahan khalifah Abu Bakar  

• termasuk orang yang paling awal memeluk Islam (assabiqunal Awwalun) 

• Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama Khulafaur Rasyidin  

• Abu Bakar adalah seseorang yang menemani Nabi Muhammad saat hijrah. 

• Abu Bakar ditunjuk menjadi imam shalat menggantikan Nabi Muhammad  

• Saat menjadi khalifah 

1. Memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kazzab 
2. Memerangi orang yang tidak mau membayar zakat 
3. Memerangi orang yang Murtad (keluar dari agama Islam) 
4. Menyebarkan agama Islam sampai ke Irak dan Suriah 
5. Jasa terbesarnya adalah mengumpulkan  Al-Quran yang berserakan 

 
47 Peserta didik dapat menentukan perilaku tidak terpuji Abu lahab 

kepada nabi Muhammad  
Abu Lahab adalah salah satu paman nabi yang selalu mengganggu dan menghalangi 
dakwah nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam. Abu lahab melakukan hal 
tersebut karena merasa iri dan dengki atas ketenaran Nabi Muhammad. 
 

48 Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku tidak terpuji 
Musailamah al Kaddzab kepada nabi Muhammad 
 
Perilaku Musailamah al Kazzab 
1. Mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir 
2. Membuat tandingan (tiruan) surat al-quran 
Jadi perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan musailamah adalah 
DUSTA/BERBOHONG (tidak bicara apa adanya) 

 
49 Peserta didik dapat menentukan sikap tolong menolong kaum 

Muhajirin  
Lihat soal ceritanya, kemudain pilih sikap yang menunjukksn perilkau tersebut 
(lihat no.29) 
 

50 Peserta didik dapat menentukan sikap ikhlas kaum Anshar 
Lihat soal ceritanya, kemudain pilih sikap yang menunjukksn perilkau tersebut 
(lihat no.30) 
 

MAMPU (BISA) atau  TIDAK,  

bukan semata-mata takdir ALLAH, 

tapi dengan USAHA dan DOA kita 

 Allah akan memberikan 

HASIL sesuai  USAHA KITA  
 

DO THE BEST, BE THE BEST, 

WE ARE THE BEST 

 

aan_ituaku@yahoo.co.id 

www.goligog.wordpress.com 

Februari 2013 



 
 



 
 

 


