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SOAL LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

POKOK BAHASAN SIFAT TERCELA 

 

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

1. Orang yang takabbur merasa dirinya … dari orang lain 

a. tidak sama c.  sama dengan  

b. lebih baik d.  lebih jelek 

2. Orang yang takabbur cenderung bersikap … . 

a. optimis c.  egois   

b. apatis d.  statis 

3. Orang yang takabbur tidak mau … kelemahannya sendiri 

a. mengakui c.  menyadari  

b. mengikuti d.  menghargai 

4. “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena....” 

a. bangga c.  sombong   

b. marah d.  muak 

2. “Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan....” 

a. mendongak c.  angkuh   

b. bangga d.  Membungkuk 

3. Takabbur yang dapat dipantau oleh panca indera disebut takabbur…. 

a. zahiri c.  sirri    

b. bathin d.  fi’li 

4. Takabbur yang tersembunyi, disebut takabbur…. 

a. zahiri c.  sirri    

b. bathin d.  fi’li 

5. Takabbur termasuk penyakit.… 

a. manusia c.  kronis   

b. hati  d.  fisik 

6. Berikut adalah akibat negatif dari sifat takabbur, kecuali.... 

a. suka membanggakan diri sendiri            c. membuat membuat orang menjadi statis 

b. merusak pergaulan dan silahturahmi      d. menghalangi jalan ke surga 

7. Salah satu cara untuk menjauhi takabbur adalah.... 

a. membanggakan orang lain c.  memperbanyak diskusi 

b. membanggakan diri sendiri d.  memperbanyak orasi 

8. Yang tidak termasuk takabbur kepada Allah adalah.... 

a. tidak memperdulikan ajaran agama         

b. merasa bangga mematuhi ajaran agama 
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c. memandang enteng ancaman Allah        

d. merasa hina sebagai umat Islam 

9. Salah satu tanda takabbur kepada Rasul adalah.... 

a. enggan mengikuti ajaran Rasul             c. andang enteng ancaman Allah  

b. menganggap Rasul yatim dan miskin    d. rasa bangga sebagai muslim 

10. Suka merendahkan keadaan orang lain, termasuk sikap takabbur terhadap…. 

a. diri sendiri  c.  orang lain  

b. masyarakat d.  lingkungan 

11. Berikut adalah bahaya yang ditimbulkan dari sifat takabbur, kecuali…. 

a. merusak pergaulan antar sesama manusia 

b. merenggangkan hubungan silaturahmi 

c. sengsara dunia dan akherat 

d. mendapatkan pertolongan dari Allah swt di akherat 

12. Dalil yang menunjukkan larangan berjalan di muka bumi dengan sikap sombong adalah.... 

a.  

b.  

c.   

d.  

 

B. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat ! 

1. Sebutkan bahaya takabbur bagi umat manusia! 

2. Tuliskan hadis yang berkaitan dengan sifat sombong! 

3. Sebutkan bentuk takabbur kepada Allah swt 3 saja! 

4. Jelaskan ciri-ciri orang yang takabbur! 

5. Jelaskan cara mengatasi sifat takabbur! 


