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1. Benarkah islam mengajarkan tentang seimbang dunia dan akhirat? Jelaskan dengan sertakan dalilnya ! 

2. “ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum’at, 

maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu 

jika kamu mengetahui (QS. [62]: 9). Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di 

bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (QS. [62]: 10). 

 Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan 

mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, ”Apa yang ada di sisi 

Allah lebih baik dari pada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik (QS [62]: 

11). “  

Tuliskan ayat dari terjemahan ayat di atas sertakan penjelasan singkatnya ! 

3. Dalam hadis mutawattir Nabi  bersabda, yang artinya: “Dari Abū Hurairah ia berkata : Bersabda 

Rasūlullāh, barang siapa yang mandi Jum’at menyerupai mandi jinabat, kemudian pergi salat Jum’at, 

sama halnya berkurban seekor unta. Barangsiapa yang pergi pada saat kedua, sama halnya dengan 

berkorban seekor sapi. Barangsiapa yang pergi pada saat ketiga, sama dengan berkorban seekor domba.  

Barangsiapa pergi pada saat keempat, sama halnya berkorban seekor induk ayam. Barangsiapa yang 

pergi pada saat kelima, maka sama halnya berkorban sebutir telur. Maka apabila Imām   telah keluar, 

hadirlah malaikatmalaikat turun mendengarkan dzikir (HR. al-Bukhārı̄, muslim, Imām  Mālik, Abū 

Dāwud, at-Tirmiżı̄ dan an-Nasā’ı̄ ).  

Sebutkan hal- hal yang dapat kalian pahami dari terjemahan hadis di atas ! 

4. Berilah  syakal pada ayat di bawah ini  

االخرة وال تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن  اهلل  اليك وال تبغ الفساد ىف األرض ان اهلل وابتغ فيما اتاك اهلل الدار 

  (77) القصص :  ال حيب املفسدين

5. QS. Al Qasas ayat 77 menjelaskan beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan baik dunia 

maupun di akhirat. Jelaskan hal-hal yang terkandung di dalam QS. Al Qasas ayat 77 ! 

6. Berdasarkan tuntunan Alloh SWT dan Nabi, maka seorang muslim harus seimbang dalam beramal untuk 

dunianya dan akhiratnya. Mengapa demikian ?jelaskan ! 

7. “Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-

apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, isteri, anak dan pembantunya adalah sedekah 

(HR. Ibnu Mājah). Sebutkan usaha – usaha dari hasil tangan sendiri ! 

8. Dalam hadis lain Nabi  pernah mengajarkan kepada kita sebuah do’a yang sangat indah sekaligus 

memotivasi kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Tuliskan do’a yang nabi ajarkan yang berkaitan 

dengan etos kerja ! 

9. Sebutkan hewan yang diharamkan berdasarkan  QS. Al Baqoroh : 173 ! 

10. Semua makanan yang diharamkan sebagaimana dijelaskan di atas berlaku ketika dalam keadaan normal. 

Sedangkan dalam keadaan darurat maka hukumnya halal. Apa itu darurat ? jelaskan ! 

11. Apa kandungan hadis di bawah ini ?  

اَل َيْشُكُر اهلَل َمْن اَل َيْشُكُر النَّاسَ  –ِإنَّ َأْشَكرَالنَّاِسِ هلل َعزَّ َوَجلَّ َأْشُكرُُهْمِ للنَّاِس   

12. Kenapa kita harus bersyukur ? 



13. Bagaimana cara kita bersyukur sesuai kandungan QS. Al ‘ankabut : 17 dan QS An Nahl : 114  

14. Sudahkah kalian bersyukur ? Apa yang kalian lakukan sebagai bentuk syukur ? 

15. Apa hikmah virus COVID-19 yang kalian rasakan ? 

 

 

### selamat belajar walau covid-19 menghadang pasti bisa ### 

 

 

 

 

 

 

 

 


