
 1 

SOAL LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

POKOK BAHASAN QANAAH DAN TASAMUH 

 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !  

1. Sifat menerima keadaan (rezeki) yang diperoleh apa adanya disebut…. 

a. qona’ah c. tasamuh   

b. tawasul d.  Istiqomah 

2. Sikap manusia yang selalu merasa kurang atas rezeki yang didapatnya disebut…. 

a. toleran c.  tamak   

b. tasamuh  d.  tawasul 

3. Qana’ah adalah harta yang tidak akan hilang dan kekayaan yang tidak akan… . 

a. lepas c.  hilang   

b. lenyap d.  Lupa 

4. Orang yang memiliki sifat qana’ah dalam menjalani kehidupannya tidak tertarik tipu daya.... 

a. manusia c.  dunia   

b. syetan d.  harta  

5. Lawan dari sikap qana’ah adalah.... 

a. tawaduk c.  tasamuh   

b. tawakkal d.  tamak 

6. Toleransi dalam bahasa Arab disebut …. 

a. taqarrub c.  tawadlu’   

b. tasamuh d.  tawassul 

7. Kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat …. 

a. satu c.  dua    

b. tiga d.  Empat 

8.  pada ayat tersebut dinyatakan bahwa “tidak ada....dalam agama”. 

a. paksaan c.  keharusan  

b. kebebasan d.  Ketentuan 

9. Toleransi beragama telah dicontohkan oleh Rasulullah saw ketika tinggal di…. 

a. Makkah c. Habasyah   

b. Jeddah d. Madinah 

10. Toleransi berfungsi untuk memperkuat hubungan…. 

a. bisnis c.  kenegaraan   

b. persaudaraan d.  Kekeluargaan 

11. Toleransi dapat dilakukan dalam semua segi kehidupan, kecuali dalam bidang.... 

a. jual beli c.  mendirikan bangunan   

b. ibadah d.  musibah 



 2 

12. Ayat yang menunjukkan tentang sikap saling tolong menolong adalah... 

a.  

b.    

c.  

d.  

13. Perumpaan orang beriman di dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan kasih 

mengasihi adalah bagaikan.... 

a. satu masjid c.  satu keluarga   

b. satu meja d.  satu tubuh 

14. 
 
artinya.... 

a. untukmu agamamu dan untukku agamaku 

b. untuk kami perbuatan kami dan untuk kamu perbuatan kamu 

c. untuk kami nabi kami dan untuk kamu nabi kamu 

d. semua untuk kamu kecuali sebagian saja 

15.  lafad yang digarisbawahi artinya.... 

a. bersatu padu c. bersuku-suku   

b. bersama-sama d.  Berbangsa-bangsa 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat ! 

1. Mengapa umat Islam harus bersifat qana’ah? 

2. Apa yang dimaksud dengan toleransi? 

3. Tuliskan hadis yang berkaitan dengan satu jiwa orang Islam! 

4. Apa maksud dari hadis berikut ini? 

 

5. Berilan contoh bentuk perilaku tasamuh di lingkungan sekolah! 

 


