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SOAL LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

POKOK BAHASAN CINTA KEBERSIHAN 

 

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

1. Berikut adalah istilah kebersihan dalam Islam, kecuali.... 

a. tazkiyah c.  taharah 

b. nazafah d.  Zakat 

2. Kebersihan dalam agama Islam di bagi menjadi dua, yaitu.... 

a. bersih secara dahir dan batin c.  bersih secara akal dan hati 

b. bersih ketika salat dan puasa d.  bersih secara harta dan materi 

3.  artinya adalah.... 

a. maka bersihkanlah badanmu c. maka bersihkanlah kedua wajahmu 

b. maka bersihkanlah lingkunganmu c.  maka bersihkanlah keluargamu 

4. Makanan yang kita makan bukan hanya untuk menyenangkan perut saja melainkan juga 

untuk..... 

a. memberi tenaga ketika bekerja c. agar gemuk 

b. pembakaran dan pertumbuhan d. mnjaga kesehatan badan 

5. Taharah secara bahasa artinya.... 

a. bersuci  c.  berwudu  

b. berhadas  d. air 

6. Berikut adalah cara menghindarkan diri dari penyakit, kecuali.... 

a. olahraga dengan teratur  c.  minum teratur  

b. memperhatikan kebersihan makanan  d. tidur secukupnya 

7. Tujuan utama dari penggalakan hidup bersih adalah 

a. agar pariwisata meningkat dan berkembang 

b. memiliki bentuk tubuh yang ideal 

c. memajukan lingkungan sekitarnya 

d. terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani 

8. Nazafah secara bahasa artinya.... 

a. bersih  c.  sejahtera  

b. sehat  d. indah 

9. Kepedulian terhadap sesama manusia dapat ditunjukan melalui.... 

a. cuek terhadap tetangga yang baru mendapatkan musibah 

b. memarahi pengemis yang datang ke rumah 

c. membiarkan yatim piatu yang ada di lingkungan kita 

d. membantu tetangga yan punya kerja 
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10. Untuk menjaga keseimbangan dan mengisi rohani dapat melalui.... 

a. zikir  c.  mejaga lingkungan  

b. olahraga  d. tidur secukupnya 

11.  maksudnya adalah…. 

a. manusia dianjurkan untuk selalu mengucapkan Al- Hamdulillah 

b. supaya hidup tidak susah agar selalu bersyukur 

c. ucapan dikir Al- Hamdulillah akan memenuhi timbangan amal 

d. kesunnatan untuk mengucapkan Al- Hamdulillah di kala mendapatkan rizki 

12. Berikut adalah perilaku hidup bersih untuk jasmani manusia, kecuali…. 

a. olahraga c. menjaga lingkungan  

b. zikir dan salat d. tidur secukupnya 

13.   artinya.... 

a. Allah swt itu indah dan menyukai keindahan 

b. Allah swt itu baik dan menyukai kebaikan 

c. Allah swt itu mulia dan menyukai kemuliaan 

d. Allah swt itu bersih dan menyukai kebersihan 

14. Tazkiyah secara bahasa artinya.... 

a. berkembang  c.  mejaga  

b. olahraga  d. kerohanian 

15. Bentuk perilaku bersih yang bersifat mental adalah....  

a. zikir  c.  mejaga lingkungan  

b. olahraga  d. tidur secukupnya 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat ! 

1. Sebutkan istilah dalam Islam yang berkaitan dengan kebersihan! 

2. Tuliskan hadis yang menjelaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman! 

3. Sebutkan pola hidup sehat menurut Islam! 

4. Mengapa Allah swt dan Rasulullah saw mengajarkan kepada umatnya agar hidup dengan 

bersih dan sehat? 

5. Jelaskan kandungan hadis berikut! 

 


