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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional,
sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari
penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs
internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang
memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran
melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010
tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para
penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya
kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas
oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada
Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (download),
digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat.
Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya
harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan
bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa
dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di
luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada
para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-
baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya.
Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
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dalam buku pendidikan agama islam ini
kamu akan belajar banyak hal
ada surah al-Fatihah rukun iman
perilaku terpuji seperti jujur tanggung jawab
disiplin dan hidup bersih
taharah dan rukun islam
ada juga surah pendek pilihan dalam al-Qur’an
syahadat perilaku terpuji seperti rajin
tolong menolong hormat terhadap orang tua
dan adab makan minum dan belajar
serta tata cara wudu

setelah mempelajari buku ini
kamu diharapkan mampu memahami
materi yang ada dan mempraktikkannya
dalam kehidupan sehari hari
serta dapat menjadi manusia
yang cerdas beriman dan berakhlak mulia

akhir kata semoga buku ini
dapat bermanfaat bagi kamu
dan selamat belajar

.

.
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bab 1  surah al-Fatihah 1.

pada bab ini
kamu mempelajari surah al-Fatihah
supaya kamu mampu melafalkan
menghafal dan memahami surah al-Fatihah
dengan baik benar dan lancar

tahukah kamu
surah al-Fatihah adalah surah
yang dibaca berulang ulang
ketika kita mendirikan salat lima waktu

.

.

bab surahsurahsurahsurahsurah
al-Fal-Fal-Fal-Fal-Fatihahatihahatihahatihahatihah.

.

sumber gambar dari penulis

gambar 1gambar 1gambar 1gambar 1gambar 1
anak anak sedang belajar melafalkan surah al-Fatihah.



2 pendidikan agama islam untuk kelas I sekolah dasar

melafalkan surah al-Fatihahmelafalkan surah al-Fatihahmelafalkan surah al-Fatihahmelafalkan surah al-Fatihahmelafalkan surah al-Fatihah

pada hari ini
adam dan teman teman
mendapat pelajaran agama islam
guru adam bernama pak rahim

pak rahim menerangkan lafal surah al-Fatihah
sebelum membaca surah al-Fatihah
pak rahim melafalkan ta‘awuz

.

.

lalu pak rahim membaca
ayat pertama surah al-Fatihah
secara perlahan

bismillahir rahmanir rahim

adam diminta pak rahim menirukan
bacaan ayat pertama surah al-Fatihah

.

.

..

a‘uzubillahi minasy syaitanir rajim

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk

.‘‘‘‘‘
.

..

.
.



bab 1  surah al-Fatihah 3.

pak rahim membaca ayat kedua
surah al-Fatihah.

siti diminta pak rahim menirukan
bacaan ayat kedua surah al-Fatihah
kemudian pak rahim membaca
ayat ketiga dan keempat surah al-Fatihah

.

.

hani diminta pak rahim menirukan
bacaan ayat ketiga dan keempat
surah al-Fatihah
pak rahim membaca ayat kelima dan keenam
surah al-Fatihah

.

.

hasan diminta pak rahim menirukan
bacaan ayat kelima dan keenam surah al-Fatihah.

alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

3 arrahmanir rahim

4 maliki yaumid din

5 iyyaka na‘ budu wa iyyaka nasta ‘in

6 ihdinas siratal mustaqim

.

. .

. . .



4 pendidikan agama islam untuk kelas I sekolah dasar

.

pak rahim membaca ayat ketujuh
surah al-Fatihah
alif  diminta pak rahim menirukan
bacaan ayat ketujuh surah al-Fatihah

.

selanjutnya adam dan teman teman
diminta membaca surah al-Fatihah
bersama sama

.

siratal lazina an ‘amta ‘alaihim
gairil magdubi ‘alaihim wa laddallin
. .

.

. . .



bab 1  surah al-Fatihah 5.

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
1 dengan nama Allah

yang maha pengasih maha penyayang

2 segala puji bagi Allah
tuhan seluruh alam

3 yang maha pengasih maha penyayang
4 pemilik hari pembalasan

5 hanya kepada engkaulah kami menyembah
dan hanya kepada engkaulah
kami mohon pertolongan

6 tunjukilah kami jalan yang lurus

7 yaitu jalan orang orang
yang telah engkau beri nikmat
kepadanya bukan jalan mereka
yang dimurkai dan bukan pula jalan
mereka yang sesat

menghafal surah al-Fatihahmenghafal surah al-Fatihahmenghafal surah al-Fatihahmenghafal surah al-Fatihahmenghafal surah al-Fatihah

selanjutnya adam dan teman teman diminta
menghafalkan surah al-Fatihah
satu per satu di depan kelas
kemudian pak rahim menerangkan surah al-Fatihah

al-Fatihah artinya pembukaan
surah al-Fatihah adalah surah pertama
dalam al-Qur’an
al-Qur’an adalah kitab suci umat islam
al-Qur’an berisi firman Allah
al-Qur’an diturunkan kepada nabi Muhammad

.

.

.

.
.



6 pendidikan agama islam untuk kelas I sekolah dasar

surah al-Fatihah terdiri atas tujuh ayat
surah al-Fatihah diturunkan di kota mekah
sehingga termasuk dalam surah makiyah

surah al-Fatihah menerangkan intisari al-Qur’an
berisi pujian kepada Allah
dan permohonan hamba kepada Allah
agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus

.

.

.

info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami

surah al-Fatihah disebut juga umul kitab
artinya induk al kitab
atau disebut umul qur’an
yang berarti induk al-Qur’an
surah al-Fatihah adalah surah yang jika dibaca
akan dijawab langsung oleh Allah

.

.

r a n g k u m a n

surah al-Fatihah terdiri atas tujuh ayat
surah al-Fatihah adalah surah pertama
dalam al-Qur’an
surah al-Fatihah termasuk surah makiyah
surah al-Fatihah menerangkan intisari al-Qur’an

.

.

.

.



bab 1  surah al-Fatihah 7.

aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1

adalah ayat ... surah al-Fatihah
a pertama b kedua c ketiga

2 al-Fatihah artinya ....
a penutupan b pembukaan c pemberian

3

adalah ayat ... surah al-Fatihah
a ketiga b keempat c kelima

4 surah al-Fatihah termasuk surah ....
a makiyah b madaniyah c arabia

5 bacaan ayat keenam surah al-Fatihah adalah ....

a

b

c

bbbbb isi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikututututut

1 al-Qur’an adalah kitab suci umat ....
2 surah al-Fatihah terdiri atas ... ayat

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
11111

.

.

.

.

.

.



8 pendidikan agama islam untuk kelas I sekolah dasar

kamu telah mempelajari surah al-Fatihah
apakah kamu sudah dapat melafalkan
dan menghafalkan surah al-Fatihah

jika sudah coba praktikkan di depan kelas
jika belum coba berlatihlah secara rajin

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah

.

.

nuzulul qur’annuzulul qur’annuzulul qur’annuzulul qur’annuzulul qur’an

ayat al-Qur’an yang mula mula diturunkan Allah
kepada nabi Muhammad melalui perantaraan
malaikat jibril adalah lima ayat pertama
surah al-‘‘‘‘‘Alaq artinya segumpal darah
peristiwa ini terjadi ketika nabi Muhammad
berkhalwat di gua hira dan peristiwa turunnya
ayat al-Qur’an ini disebut nuzulul qur’an

.
.
.

3 bacaan ayat kedua surah al-Fatihah adalah ....
4 surah al-Fatihah diturunkan di kota ....
5 surah al-Fatihah adalah surah ... dalam al-Qur’an
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bab

rukun imanrukun imanrukun imanrukun imanrukun iman

pada bab sebelumnya
kamu mempelajari surah al-Fatihah
salah satu surah yang ada dalam al-Qur’an
al-Qur’an adalah salah satu kitab Allah
yang diturunkan kepada nabi Muhammad

pada bab ini kamu mempelajari rukun iman
supaya kamu mampu menunjukkan
dan menyebutkan ciptaan Allah
serta menghafal dan memahami
rukun iman dengan benar

tahukah kamu
percaya kepada kitab Allah
dan percaya kepada
nabi Muhammad
merupakan dua dari rukun iman

.

sumber gambar dari penulis

gambar 2gambar 2gambar 2gambar 2gambar 2
Allah yang menciptakan alam semesta
dan isinya
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menunjukkan ciptaan Allahmenunjukkan ciptaan Allahmenunjukkan ciptaan Allahmenunjukkan ciptaan Allahmenunjukkan ciptaan Allah

pada hari ini
pak rahim menerangkan
berbagai contoh ciptaan Allah
adam dan teman teman
mendengarkan dengan saksama

coba perhatikan alam semesta dan isinya
matahari bersinar pada pagi hari
matahari memberikan sinarnya untuk kehidupan
matahari tidak muncul dengan sendirinya
Allah menciptakan matahari untuk makhluk hidup

malam hari bulan dan bintang ada di langit
cahayanya dapat menerangi bumi
Allah juga menciptakan bulan dan bintang
semua ini bukti Allah itu ada

Allah juga menciptakan
hewan
tumbuhan
manusia
alam semesta dan isinya
semua itu adalah
ciptaan Allah
kamu wajib percaya
kepada Allah

sumber gambar dari penulis

gambar 3gambar 3gambar 3gambar 3gambar 3
Allah juga yang menciptakan hewan tumbuhan dan manusia
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rukun iman
ada enam

orang yang beriman
disebut mukminin
perempuan yang
beriman disebut

mukminah
laki laki yang

beriman disebut
mukmin

mengenal rukun imanmengenal rukun imanmengenal rukun imanmengenal rukun imanmengenal rukun iman

selanjutnya pak rahim menerangkan rukun iman
iman artinya percaya
iman diyakini dalam hati
iman diucapkan di bibir
iman dibuktikan dengan perbuatan

islam memiliki rukun iman
rukun iman ada enam
kamu wajib memahami dan mengamalkan
rukun iman

11111 iman kiman kiman kiman kiman keeeeepada Allahpada Allahpada Allahpada Allahpada Allah

iman kepada Allah artinya percaya kepada Allah
alam semesta dan isinya diciptakan Allah
semua ini bukti Allah itu ada
kamu wajib percaya kepada Allah

22222 iman kiman kiman kiman kiman keeeeepada malaikpada malaikpada malaikpada malaikpada malaikaaaaat Allaht Allaht Allaht Allaht Allah

malaikat diciptakan Allah dari cahaya
malaikat bertugas mengamati dan mencatat
perbuatan manusia di dunia yang baik dan buruk
jumlah malaikat yang wajib dipercayai ada sepuluh
kamu wajib percaya kepada malaikat Allah

33333 iman kiman kiman kiman kiman keeeeepada kpada kpada kpada kpada kitaitaitaitaitab Allahb Allahb Allahb Allahb Allah

al-Qur’an salah satu kitab Allah
al-Qur’an adalah kitab suci umat islam
ada perintah dan larangan Allah
sebagai pedoman hidup bagi manusia
kamu wajib percaya kepada kitab Allah
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info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami

44444 iman kiman kiman kiman kiman keeeeepada rpada rpada rpada rpada rasul Allahasul Allahasul Allahasul Allahasul Allah

rasul adalah utusan Allah
rasul bertugas menyampaikan wahyu Allah
agar manusia beriman kepada Allah
rasul juga bertugas mengajak manusia
untuk mengerjakan perintah Allah
untuk menjauhi larangan Allah

jumlah rasul Allah yang wajib dipercayai
ada dua puluh lima
rasul yang pertama adalah nabi adam
rasul yang terakhir adalah nabi Muhammad

kamu wajib mencontoh perbuatan terpuji rasul
kamu wajib percaya kepada rasul Allah

kitab Allah yang wajib dipercaya ada empat
1 taurat diturunkan kepada nabi musa
2 zabur diturunkan kepada nabi daud
3 injil diturunkan kepada nabi isa
4 al-Qur’an diturunkan kepada nabi Muhammad

al-Qur’an adalah kitab penyempurna
kitab sebelumnya
kamu wajib percaya kepada kitab Allah
kamu juga wajib mengamalkan isi dari al-Qur’an
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orang yang rajin
beribadah akan

masuk surga
orang yang berbuat
dosa akan masuk

neraka

55555 iman kiman kiman kiman kiman keeeeepada hari kpada hari kpada hari kpada hari kpada hari kiamaiamaiamaiamaiamattttt

hari kiamat adalah hari akhir kehidupan
pada saat itu alam semesta dan isinya
akan hancur
tidak ada satupun yang hidup
pada hari kiamat kecuali Allah
hanya Allah yang mengetahui
kapan datangnya hari kiamat

semua orang bertanggung jawab
atas perbuatannya di dunia
kamu wajib percaya kepada hari kiamat

66666 iman kiman kiman kiman kiman keeeeepada takpada takpada takpada takpada takdir Allahdir Allahdir Allahdir Allahdir Allah

takdir Allah artinya ketetapan Allah
ketetapan Allah ada yang baik dan buruk
kamu harus terima takdir Allah lapang dada
kamu wajib percaya kepada takdir Allah

menghafal rukun imanmenghafal rukun imanmenghafal rukun imanmenghafal rukun imanmenghafal rukun iman

setelah pak rahim menerangkan rukun iman
adam dan teman teman diminta
menghafalkan rukun iman

sebelumnya pak rahim membagi mereka
menjadi beberapa kelompok
setiap kelompok terdiri atas empat orang
setiap kelompok menghafalkan
rukun iman di depan kelas
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1 iman kepada Allah
2 iman kepada malaikat Allah
3 iman kepada kitab Allah
4 iman kepada rasul Allah
5 iman kepada hari kiamat
6 iman kepada takdir Allah

.

r a n g k u m a n

matahari bulan dan bintang
hewan tumbuhan dan manusia
alam semesta dan isinya
adalah ciptaan Allah
kamu wajib percaya kepada Allah

iman artinya percaya
iman diyakini dalam hati
iman diucapkan di bibir
iman dibuktikan dengan perbuatan

rukun iman ada enam
1 iman kepada Allah
2 iman kepada malaikat Allah
3 iman kepada kitab Allah
4 iman kepada rasul Allah
5 iman kepada hari kiamat
6 iman kepada takdir Allah
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(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
22222

aaaaa pilih jawaban yang benarpilih jawaban yang benarpilih jawaban yang benarpilih jawaban yang benarpilih jawaban yang benar

1 iman artinya ....
a selamat b percaya c ketetapan

2 rukun iman ada ....
a empat b lima c enam

3 matahari diciptakan oleh ....
a Allah b malaikat c manusia

4 malaikat diciptakan Allah dari ....
a api b tanah c cahaya

5 Allah menurunkan kitab suci al-Qur’an
untuk ....
a malaikat b manusia c rasul

bbbbb urururururutkutkutkutkutkan ran ran ran ran rukukukukukun iman berikun iman berikun iman berikun iman berikun iman berikututututut

nomornomornomornomornomor                 r                r                r                r                rukukukukukun imanun imanun imanun imanun iman

1  .... a iman kepada malaikat Allah
2  .... b iman kepada takdir Allah
3  .... c iman kepada hari kiamat
4  .... d iman kepada Allah
5  .... e iman kepada rasul Allah
6  .... f iman kepada kitab Allah



16 pendidikan agama islam untuk kelas I sekolah dasar

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah

kamu telah mempelajari ciptaan Allah
apakah kamu sudah dapat menunjukkan
ciptaan Allah
coba tuliskan apa saja ciptaan Allah itu
yang ada di sekitarmu di selembar kertas
minta orang tua untuk memeriksa jawabanmu

apakah kamu juga dapat menyebutkan
dan menghafalkan rukun iman
dengan baik dan benar
coba praktikkan di depan orang tua
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bab perilakuperilakuperilakuperilakuperilaku
terpujiterpujiterpujiterpujiterpuji

sumber gambar dari penulis

gambar 4gambar 4gambar 4gambar 4gambar 4
dengan berperilaku terpuji
kamu disukai oleh orang lain dan Allah

pada bab sebelumnya
kamu mempelajari rukun iman
orang yang beriman rajin beribadah
dan berperilaku terpuji

pada bab ini
kamu mempelajari perilaku terpuji
seperti jujur tanggung jawab dan disiplin
supaya kamu mampu berperilaku yang terpuji
dalam kehidupan sehari hari

tahukah kamu
dengan berperilaku terpuji
dalam kehidupan sehari hari
kamu disukai oleh orang lain
kamu juga disukai oleh Allah
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memahami perilaku terpujimemahami perilaku terpujimemahami perilaku terpujimemahami perilaku terpujimemahami perilaku terpuji

pada hari ini
pak rahim menerangkan
bermacam perilaku terpuji
seperti jujur tanggung jawab dan disiplin

jujurjujurjujurjujurjujur

jujur merupakan perilaku terpuji
jujur adalah berkata sebenarnya
tidak berbohong dan tidak menipu

lawan kata jujur adalah bohong
atau dusta
jika berbohong akan dijauhi
oleh orang lain
berperilakulah jujur kepada semua orang
berperilaku jujur dipercayai oleh orang lain

tangtangtangtangtanggung jagung jagung jagung jagung jawwwwwaaaaabbbbb

tanggung jawab adalah perilaku berani
menerima akibat dari perbuatan
yang telah dilakukan atau diucapkan

tanggung jawab adalah melaksanakan tugas
sesuai dengan kesanggupan
yang telah diucapkan dan dijanjikan
orang yang berperilaku tanggung jawab berjiwa kesatria
orang yang berperilaku tidak bertanggung jawab
disebut pengecut

sumber gambar dari penulis

gambar 5gambar 5gambar 5gambar 5gambar 5
dengan berperilaku jujur dipercayai
oleh orang lain
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sumber gambar dari penulis

gambar 6gambar 6gambar 6gambar 6gambar 6
membuang sampah pada tempatnya
adalah contoh berperilaku disiplin
di tempat umum

kamu hendaknya
memanfaatkan
waktu dengan

perbuatan yang baik
dan hanya orang

orang yang merugi
yang tidak

memanfaatkan waktu

disiplindisiplindisiplindisiplindisiplin

disiplin adalah melakukan perbuatan
secara teratur dengan baik dan benar
disiplin harus diterapkan sejak dini
karena disiplin adalah kunci keberhasilan
untuk meraih cita cita

disiplin biasanya berhubungan dengan
tugas dan waktu
islam menganjurkan umatnya untuk berperilaku disiplin
dalam mengerjakan tugas dan menggunakan waktu

contoh perilaku disiplin adalah
mendirikan salat tepat waktu
disiplin belajar di rumah dan di sekolah
disiplin di perjalanan
dan disiplin di tempat umum
contoh disiplin di tempat umum
adalah antre di loket
atau membuang sampah
pada tempatnya

membiasakan perilaku terpujimembiasakan perilaku terpujimembiasakan perilaku terpujimembiasakan perilaku terpujimembiasakan perilaku terpuji

setelah pak rahim menerangkan
bermacam perilaku terpuji
pak rahim memberi beberapa contoh berperilaku terpuji

adam dan teman teman diminta
agar membiasakan berperilaku terpuji
dalam kehidupan sehari hari
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sumber gambar dari penulis

gambar 7gambar 7gambar 7gambar 7gambar 7
memakai uang sekolah untuk membeli jajan
adalah contoh berperilaku tidak jujur

contoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilaku jujuru jujuru jujuru jujuru jujur

ibu meminta hasan membeli gula di warung
hasan mendapat uang kembalian sebesar 1000 rupiah
hasan memberikan sisa uang kepada ibu
hasan berperilaku jujur

contoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilaku tidak jujuru tidak jujuru tidak jujuru tidak jujuru tidak jujur

ayah dan ibu memberi uang sekolah
kepada ardi
setiba di sekolah
ardi tidak memberikan uang itu
kepada guru
ardi memakai uang itu
untuk membeli jajan
ardi berperilaku tidak jujur

abdullah bin mas’ud berkata
bersabda rasulullah
kalian harus jujur karena sesungguhnya jujur itu
menunjukkan kebaikan dan kebaikan itu
menunjukkan kepada surga
hr muslim

nabi Muhammad contoh orang jujur
karena itu ia diberi gelar al amin
artinya dapat dipercaya

info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami
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sumber gambar dari penulis

gambar 8gambar 8gambar 8gambar 8gambar 8
menemani adik bermain adalah contoh berperilaku tanggung jawab

contoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilaku tangu tangu tangu tangu tanggung jagung jagung jagung jagung jawwwwwaaaaabbbbb

hasnah seorang murid
sepulang dari sekolah hasnah belajar
sebagai seorang murid
hasnah berperilaku tanggung jawab untuk rajin belajar

contoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilaku tidak tangu tidak tangu tidak tangu tidak tangu tidak tanggung jagung jagung jagung jagung jawwwwwaaaaabbbbb

tegar dan adiknya sedang asyik bermain
mereka bermain bongkar pasang
tiba tiba ada teman tegar datang
dia mengajak tegar bermain di lapangan
tegar segera meninggalkan adiknya
dan mainan bongkar pasang

sebagai seorang anak
tegar berperilaku tidak tanggung jawab
untuk menemani adik dan membereskan
mainan bongkar pasang
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sumber gambar dari penulis

gambar 10gambar 10gambar 10gambar 10gambar 10
menyeberang jalan di zebra cross
adalah contoh berperilaku disiplin

contoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilaku disiplinu disiplinu disiplinu disiplinu disiplin

alif  seorang murid
setiap hari alif  berangkat ke sekolah
alif  tiba di sekolah lima belas menit
sebelum jam pelajaran dimulai
alif  masuk sekolah tepat waktu
alif  berperilaku disiplin

hani berangkat ke sekolah
bersama teman
mereka berjalan kaki
mereka menyeberang jalan
di zebra cross
mereka berperilaku disiplin
menaati tata tertib lalu lintas

r a n g k u m a n

ada bermacam perilaku terpuji
seperti jujur tanggung jawab dan disiplin

jujur adalah berkata sebenarnya
tidak berbohong dan tidak menipu
lawan kata jujur adalah bohong atau dusta

tanggung jawab adalah perilaku berani
untuk menerima akibat dari perbuatan
yang telah dilakukan atau diucapkan

sumber gambar dari penulis

gambar 9gambar 9gambar 9gambar 9gambar 9
tiba di sekolah sebelum jam pelajaran
dimulai adalah contoh berperilaku disiplin
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tanggung jawab adalah melaksanakan tugas
sesuai dengan kesanggupan
yang telah diucapkan dan dijanjikan

disiplin adalah melakukan perbuatan
secara teratur dengan baik dan benar

aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 jujur adalah ....
a tidak makan b tidak minum c tidak bohong

2 disiplin harus diterapkan sejak ....
a dini b dulu c lama

3 orang yang tidak bertanggung jawab
disebut ....
a pengecut b pemalas c pemarah

4 berperilaku terpuji akan ...
oleh orang lain
a dibenci b dijauhi c disukai

5 lawan kata jujur adalah ....
a disiplin b dusta c tanggung jawab

bbbbb jajajajajawwwwwaaaaab perb perb perb perb pertanytanytanytanytanyaan berikaan berikaan berikaan berikaan berikututututut

1 sepulang dari sekolah
rangga langsung pergi bermain
rangga tidak meminta izin pada orang tua
bagaimana pendapatmu

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
33333
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ccccc jodohkjodohkjodohkjodohkjodohkananananan

1 yang bertanggung jawab
mengatur lalu lintas

2 yang bertanggung jawab
mendidik murid di sekolah

3 yang bertanggung jawab
mengemudikan pesawat terbang

4 yang bertanggung jawab
menjaga kantor agar terhindar
dari pencurian

5 yang bertanggung jawab
mengantar penumpang
ke tempat tujuan dengan selamat

2 setiap ulangan
rani selalu mengerjakan soal sendiri
rani tidak menyontek temannya
bagaimana pendapatmu

aaaaa

bbbbb

ccccc

ddddd

eeeee
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ddddd isi skisi skisi skisi skisi skala sikala sikala sikala sikala sikaaaaap berikp berikp berikp berikp berikututututut

dengdengdengdengdengan memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda 

pada kpada kpada kpada kpada kolom yolom yolom yolom yolom ya aa aa aa aa atau tidaktau tidaktau tidaktau tidaktau tidak

                           perny                           perny                           perny                           perny                           pernyaaaaataantaantaantaantaan yayayayaya tidaktidaktidaktidaktidak

1 kamu tiba di sekolah
sebelum bel masuk berbunyi

2 jika mendapat tugas sekolah
kamu selalu mengerjakan dengan baik

3 kamu mengerjakan ulangan
tanpa menyontek teman

4 kamu mengembalikan pensil temanmu
jika selesai meminjamnya

kamu telah mempelajari perilaku terpuji
seperti jujur tanggung jawab dan disiplin
apakah kamu sudah berperilaku terpuji
dalam kehidupan sehari hari

coba ceritakan
bagaimana perilaku kamu
dalam berdisiplin di rumah dan di sekolah

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah
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si pengsi pengsi pengsi pengsi penggggggembala kembala kembala kembala kembala kambingambingambingambingambing

pada masa khalifah umar bin khattab
ada seorang anak kecil
yang menggembalakan kambing
ia menggembala kambing milik tuannya
jumlahnya lebih dari 100 ekor

suatu hari khalifah menemuinya
umar berkata aku mau membeli 1 ekor
si penggembala menjawab
bahwa itu bukan kambingnya
itu kambing milik tuannya

umar berkata berbohonglah
katakan pada tuanmu
bahwa 1 ekor dimakan harimau
si penggembala kambing menjawab
tidak bisa berbohong
karena Allah sedang melihatnya

karena kejujuran si penggembala kambing
maka ia mendapat hadiah dari umar

pesan moral yang patut diteladani
adalah cerminan iman yang kuat
dari si penggembala kambing
untuk tidak berbohong
karena sesungguhnya Allah maha melihat



bab 4  hidup bersih 27

bab

hidup bersihhidup bersihhidup bersihhidup bersihhidup bersih

sumber gambar dari penulis

gambar 11gambar 11gambar 11gambar 11gambar 11
membersihkan ruang kelas bersama teman
adalah contoh berperilaku hidup bersih di
sekolah

pada bab sebelumnya
kamu mempelajari perilaku terpuji
seperti jujur tanggung jawab dan disiplin

pada bab ini
kamu mempelajari perilaku hidup bersih
supaya kamu mampu membiasakan
berperilaku hidup bersih
di rumah dan di sekolah

tahukah kamu
perilaku hidup bersih
juga termasuk perilaku terpuji
ingat
kebersihan sebagian dari iman
kebersihan pangkal kesehatan
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memahami perilaku hidup bersihmemahami perilaku hidup bersihmemahami perilaku hidup bersihmemahami perilaku hidup bersihmemahami perilaku hidup bersih

sejak mendapat pelajaran dari ustad amin
farid mengerti pentingnya kebersihan
ia memelihara kebersihan tubuh dan pakaian
kebersihan rumah dan sekolah
serta kebersihan tempat salat

membiasakan perilaku hidup bersihmembiasakan perilaku hidup bersihmembiasakan perilaku hidup bersihmembiasakan perilaku hidup bersihmembiasakan perilaku hidup bersih

menjamenjamenjamenjamenjaggggga ka ka ka ka keeeeeberberberberbersihan tubsihan tubsihan tubsihan tubsihan tubuhuhuhuhuh

mandimandimandimandimandi
setelah kamu bermain
badanmu berkeringat dan kotor
kamu harus segera mandi
gunakan sabun mandi
supaya badan menjadi bersih
mandi dua kali sehari
pagi dan sore hari
badanmu jadi bersih sehat dan segar

mengmengmengmengmenggggggosok gigiosok gigiosok gigiosok gigiosok gigi

gigi harus dibersihkan setiap hari
sesudah makan dan sebelum tidur
gunakan sikat gigi dan pasta gigi
jika rajin menggosok gigi
gigi menjadi putih bersih
tidak berlubang dan mulut tidak bau

sumber gambar dari penulis

gambar 12gambar 12gambar 12gambar 12gambar 12
mandi adalah contoh perilaku menjaga
kebersihan tubuh

sumber gambar dari penulis

gambar 13gambar 13gambar 13gambar 13gambar 13
menggosok gigi adalah contoh perilaku
menjaga kebersihan tubuh
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sumber gambar dari penulis

gambar 15gambar 15gambar 15gambar 15gambar 15
memotong kuku secara rutin
adalah contoh perilaku menjaga
kebersihan tubuh

mencuci rmencuci rmencuci rmencuci rmencuci rambambambambambututututut

mencuci rambut seminggu tiga kali
gunakan sampo dan air
setelah kering jangan lupa
menyisir rambut
sambil berdiri di depan cermin
waktu becermin kamu dapat membaca doa
doa waktu becermin

memotong kmemotong kmemotong kmemotong kmemotong kukukukukukuuuuu

kuku yang panjang segera dipotong
supaya tidak menjadi tempat telur cacing
telur cacing dapat masuk ke dalam perut
jika kita tidak mencuci tangan
sebelum makan

sumber gambar dari penulis

gambar 14gambar 14gambar 14gambar 14gambar 14
ketika becermin hendaknya
kamu membaca doa waktu
becermin

bismillahir rahmanir rahim
allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
dengan nama Allah
yang maha pengasih maha penyayang
wahai tuhanku
sebagaimana engkau memperbaiki kejadianku
maka perbaikilah budi pekertiku

..
..
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menjamenjamenjamenjamenjaggggga ka ka ka ka keeeeeberberberberbersihan paksihan paksihan paksihan paksihan pakaianaianaianaianaian

setelah mandi kamu
menggunakan pakaian yang bersih dan rapi
pakaian yang kotor harus segera dicuci
kemudian pakaian dijemur di bawah sinar matahari
supaya cepat kering dan tidak berbau

setelah kering pakaian disetrika
supaya halus dan rapi
pakaian yang dicuci dan disetrika
menjadi bersih rapi dan suci

menjamenjamenjamenjamenjaggggga ka ka ka ka keeeeeberberberberbersihan tempasihan tempasihan tempasihan tempasihan tempat salat salat salat salat salattttt

mendirikan salat harus
dalam keadaan bersih
bersih badan pakaian dan tempat salat

perbedaan yang bersih dan yang kotor
yang bersih dicintai Allah
karena Allah adalah zat yang paling bersih
yang kotor tidak dicintai Allah
karena sesuatu yang kotor menjadi tidak suci

ingatlah yang bersih menjadi sehat
dan terbebas dari penyakit
sebaliknya yang kotor menjadikan
mudah terserang penyakit

info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami

sumber gambar dari penulis

gambar 16gambar 16gambar 16gambar 16gambar 16
tempat salat yang bersih menjadikan
salat lebih khusyu
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ada ruang tamu ruang tidur
ruang belajar ruang makan
dapur dan kamar mandi

kamu harus senantiasa menjaga
kebersihan di setiap ruangan
caranya rumah dibersihkan setiap hari
supaya rumah selalu bersih dan indah

lantai dan halaman rumah
disapu dua kali sehari
sampah dibuang
ke dalam tempat sampah
tanaman harus disiram setiap hari
supaya tetap subur dan indah

di dalam rumah ada beberapa
kamar atau ruang

kebersihan tempat salat harus dijaga
tempat salat yang bersih
menjadikan salat lebih khusyu
Allah menyukai kebersihan
karena kebersihan sebagian dari iman

menjamenjamenjamenjamenjaggggga ka ka ka ka keeeeeberberberberbersihan rsihan rsihan rsihan rsihan rumahumahumahumahumah

rumah merupakan tempat berteduh
dari panas matahari dan hujan
rumah yang kotor menjadi sumber penyakit
buka jendela rumah pada pagi hari
supaya udara segar dan cahaya masuk ke dalam rumah

sumber gambar dari penulis

gambar 17gambar 17gambar 17gambar 17gambar 17
merawat tanaman adalah contoh perilaku
menjaga kebersihan rumah

sumber gambar dari penulis

gambar 18gambar 18gambar 18gambar 18gambar 18
merapikan ruang tidur adalah contoh
perilaku menjaga kebersihan rumah
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r a n g k u m a n

kebersihan sebagian dari iman
kebersihan pangkal kesehatan
mandi sehari dua kali
menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur
mencuci rambut seminggu tiga kali
kuku yang panjang segera dipotong
pakaian kotor dicuci dan disetrika
mendirikan salat harus dalam keadaan bersih
bersih badan pakaian dan tempat salat
kamu harus senantiasa menjaga kebersihan
di rumah dan di sekolah

menjamenjamenjamenjamenjaggggga ka ka ka ka keeeeeberberberberbersihan seksihan seksihan seksihan seksihan sekolaholaholaholaholah

sekolah adalah tempat belajar
supaya kegiatan belajar terasa nyaman
kebersihan sekolah harus dijaga
bersih itu sehat
bersih itu indah

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)44444
aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 kamu mandi sehari ... kali
a satu b dua c tiga

2 kuku yang panjang harus ....
a dipotong b digosok c disikat
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3 pakaian disetrika supaya ....
a wangi b rapi c kusut

4 jika menggosok gigi
kamu menggunakan sikat gigi dan ....
a sabun b sampo c pasta gigi

5 pagi hari jendela rumah harus dibuka
supaya ... masuk ke dalam rumah
a udara segar b asap pabrik c air hujan

bbbbb perhaperhaperhaperhaperhatiktiktiktiktikan gan gan gan gan gambar dan tulisan berikambar dan tulisan berikambar dan tulisan berikambar dan tulisan berikambar dan tulisan berikututututut
cari pasangcari pasangcari pasangcari pasangcari pasangan gan gan gan gan gambar dan tulisan terambar dan tulisan terambar dan tulisan terambar dan tulisan terambar dan tulisan tersesesesesebbbbbututututut

1 mandi

2 menggosok gigi

3 memotong kuku

4 menyiram tanaman
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ccccc isi skisi skisi skisi skisi skala sikala sikala sikala sikala sikaaaaap berikp berikp berikp berikp berikututututut
dengdengdengdengdengan memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda 
pada kpada kpada kpada kpada kolom yolom yolom yolom yolom ya aa aa aa aa atau tidaktau tidaktau tidaktau tidaktau tidak

                      perny                      perny                      perny                      perny                      pernyaaaaataantaantaantaantaan yayayayaya tidaktidaktidaktidaktidak

1 kamu selalu membersihkan gigi setiap hari

2 kamu selalu mencuci rambut
seminggu tiga kali

3 kebersihan rumah menjadi
tanggung jawab orang tua

4 kamu selalu merapikan tempat tidur
setiap hari

5 kebersihan sekolah menjadi
tanggung jawab guru

kamu telah mempelajari perilaku hidup bersih
apa kamu sudah berperilaku hidup bersih
coba ceritakan bagaimana cara kamu
menjaga kebersihan badan
dalam kehidupan sehari hari

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah
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.

..

.

bab

taharahtaharahtaharahtaharahtaharah

.

pada bab sebelumnya
kamu mempelajari perilaku hidup bersih

pada bab ini
kamu mempelajari taharah
supaya kamu mampu menyebutkan
arti taharah dan melakukan taharah
dalam kehidupan sehari hari
untuk menjaga kebersihan diri

tahukah kamu
taharah artinya bersuci
ada bermacam cara bersuci
seperti istinja’
mandi dan berwudu

sumber gambar dari penulis

gambar 19gambar 19gambar 19gambar 19gambar 19
sebelum mendirikan salat kita bersuci dengan
cara berwudu
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kamu harus selalu
membersihkan tubuh
dari segala kotoran

seseorang yang selalu
menjaga kesucian diri

akan selalu dicintai
oleh Allah

jika kamu selalu
menjaga kesucian diri

berarti kamu
mengamalkan surah
al-Baqarah ayat 222
.... sungguh Allah

menyukai orang yang
tobat dan menyukai

orang yang
menyucikan diri ....

.

.

.

menmenmenmenmenyyyyyebutkebutkebutkebutkebutkan aran aran aran aran arti tti tti tti tti taharaharaharaharaharahahahahah

pada hari ini
pak rahim menjelaskan arti taharah
adam dan teman teman mendengarkan
dengan saksama

taharah artinya bersuci
suci dari hadas dan najis
hadas artinya keadaan tidak suci
yang membuat seorang muslim tidak dapat
beribadah kepada Allah
seperti membaca al-Qur’an dan salat
ada dua macam hadas yaitu
hadas besar dan hadas kecil

najis artinya kotoran yang menjadi
sebab seseorang tidak dapat beribadah
kepada Allah
ada tiga macam najis
najis ringan seperti kotoran bayi
najis sedang seperti kotoran manusia
najis berat seperti air liur anjing

bersucibersucibersucibersucibersuci

bersuci adalah menghilangkan hadas
dan najis
hadas dan najis yang ada di tubuh
hendaklah disucikan
terutama saat mendirikan salat
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mencontoh tata cara bersucimencontoh tata cara bersucimencontoh tata cara bersucimencontoh tata cara bersucimencontoh tata cara bersuci

pak rahim juga menjelaskan tata cara bersuci
perhatikan tata cara bersuci berikut

11111 istinja’istinja’istinja’istinja’istinja’

istinja’ adalah membersihkan kubul dan dubur
kubul artinya tempat keluarnya kencing
setelah buang air kecil kubul kena benda najis
dubur artinya tempat keluarnya kotoran
setelah buang air besar dubur kena benda najis

setelah buang air kecil dan besar
kubul dan dubur harus dibersihkan
istinja’ tidak boleh dilakukan
dengan tergesa gesa

alat yang digunakan untuk beristinja’ selain air
ada batu kayu kertas tisu daun dan genting
alat tersebut harus padat kesat dan suci

cara beristinja’ memakai air
cuci kubul dan dubur dengan air sampai bersih

macam alat bersucimacam alat bersucimacam alat bersucimacam alat bersucimacam alat bersuci

ada bermacam alat bersuci
air dipakai berwudu atau mandi
jika tidak ada air
debu pasir atau tanah dipakai tayamum
batu kayu kertas tisu daun dan genting
dipakai menyucikan diri

sumber gambar dari penulis

gambar 20gambar 20gambar 20gambar 20gambar 20
jika tidak ada air kita bersuci
dengan cara bertayamum
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jika belum bersih harus diulangi lagi
sampai benda najisnya hilang
bau dan warnanya hilang

cara beristinja’ memakai benda padat
seperti batu atau tisu
kubul atau dubur cukup diusap
sebanyak tiga atau tujuh kali
sampai bau dan warnanya hilang

22222 mandimandimandimandimandi

mandi dilakukan untuk
menghilangkan hadas besar
mandi adalah kegiatan untuk
membersihkan kotoran
yang menempel di tubuh

caranya adalah membasuh
seluruh tubuh dengan air bersih
menggosok tubuh dengan sabun mandi
membasuh kembali tubuh dengan air
supaya tidak ada lagi sisa sabun

info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami

sebelum masuk ke kamar mandi
hendaknya membaca doa
ingat ketika masuk ke kamar mandi
dahulukan kaki kiri

sumber gambar dari penulis

gambar 21gambar 21gambar 21gambar 21gambar 21
dengan mandi maka kotoran yang
menempel di tubuh akan hilang
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doa masuk ke kamar mandi

allahumma inni a‘uzubika minal khubusi wal khaba’is

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
dengan nama Allah
wahai tuhanku
sesungguhnya aku berlindung kepadamu
dari kejahatan setan laki laki
dan setan perempuan

ketika keluar dari kamar mandi
dahulukan kaki kanan dan berdoalah
doa keluar kamar mandi

alhamdu lillahil lazi azhaba ‘anil aza wa‘afani

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
segala puji bagi Allah
yang membuang penyakit dariku
dan mengembalikan kesehatanku

ingat jangan lupa untuk mencuci tangan
dengan sabun setelah buang air

..

.. .

.
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r a n g k u m a n

taharah adalah suci dari hadas dan najis

bersuci adalah menghilangkan hadas dan najis

ada bermacam alat bersuci
air debu pasir tanah tisu daun
kayu genting dan batu

cara bersuci antara lain
istinja’ mandi dan berwudu

istinja’ adalah membersihkan kubul dan dubur
setelah bung air kecil kubul kena benda najis
setelah buang air besar dubur kena benda najis

mandi untuk menghilangkan hadas besar
berwudu untuk menghilangkan hadas kecil

.

sumber gambar dari penulis

gambar 22gambar 22gambar 22gambar 22gambar 22
dengan berwudu maka hadas
kecil akan hilang

33333 berwuduberwuduberwuduberwuduberwudu

berwudu berarti bersuci sebelum salat
berwudu untuk menghilangkan
hadas kecil
dengan menggunakan air yang bersih
dan suci
seperti air ledeng
air sumur atau air hujan
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(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)55555

.

aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 taharah artinya ....
a bersuci b mandi c tayamum

2 jika tidak ada air
kita bersuci dengan cara ....
a mandi b beristinja’ c bertayamum

3 setelah buang air besar
kamu harus ...
a mandi b beristinja’ c bertayamum

4 alat bersuci selain air adalah ....
a minyak b batu c baju

5 bersuci sebelum salat disebut ....
a berwudu b mandi c beristinja’

bbbbb isi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikututututut

1 bersuci adalah menghilangkan ... dan ....

2 berwudu untuk menghilangkan hadas ....

3 contoh alat yang digunakan untuk istinja’ adalah ....

4 mandi untuk menghilangkan hadas ....

5 istinja’ adalah membersihkan ....
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ccccc isi skisi skisi skisi skisi skala sikala sikala sikala sikala sikaaaaap berikp berikp berikp berikp berikututututut
dengdengdengdengdengan memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda 
pada kpada kpada kpada kpada kolom yolom yolom yolom yolom ya aa aa aa aa atau tidaktau tidaktau tidaktau tidaktau tidak

                             perny                             perny                             perny                             perny                             pernyaaaaataantaantaantaantaan yayayayaya tidaktidaktidaktidaktidak

1 kamu selalu mencuci tangan
setelah buang air besar

2 kamu mandi sehari satu kali

3 ketika mandi kamu selalu menggunakan
air bersih dan sabun mandi

4 kamu tidak perlu berwudu sebelum salat

5 sebagai pengganti wudu
kamu melakukan tayamum

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah

.kamu telah mempelajari taharah
apakah kamu sudah dapat mempraktikkan
tata cara bersuci
jika sudah coba praktikkan
di dalam kehidupan sehari hari

jika kamu belum lancar
coba berlatihlah
kamu dapat meminta bimbingan
guru orang tua atau kakak
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bab

rukun islamrukun islamrukun islamrukun islamrukun islam

.
.

pada bab sebelumnya
kamu telah mempelajari taharah
dengan bertaharah kamu dapat beribadah
kepada Allah seperti salat

pada bab ini
kamu mempelajari rukun islam
supaya kamu mampu menyebutkan
dan melaksanakan rukun islam

tahukah kamu
salah satu rukun islam
adalah mendirikan salat
dari abu hurairah ra
dia bercerita rasulullah bersabda
sesungguhnya yang pertama kali dihisab
dari amal perbuatan umat manusia
kelak pada hari kiamat adalah salat
hr ahmad

sumber gambar dari penulis

gambar 23gambar 23gambar 23gambar 23gambar 23
mendirikan salat merupakan rukun
islam yang kedua
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orang yang beragama
islam disebut muslim
muslim artinya orang

yang selamat

menmenmenmenmenyyyyyebutkebutkebutkebutkebutkan ran ran ran ran rukukukukukun islamun islamun islamun islamun islam

pada hari ini pak rahim menerangkan rukun islam
adam dan teman teman mendengarkan dengan saksama

pengpengpengpengpengererererertian rtian rtian rtian rtian rukukukukukun islamun islamun islamun islamun islam

islam artinya selamat
yaitu selamat di dunia dan di akhirat
rukun islam adalah pokok ajaran islam
yang harus dikerjakan oleh orang beragama islam
rukun islam membimbing manusia
supaya selamat di dunia dan akhirat

agama islam didirikan atas lima rukun
rukun islam ada lima yaitu
1 mengucapkan dua kalimat syahadat
2 mendirikan salat
3 berpuasa di bulan ramadan
4 mengeluarkan zakat
5 menunaikan ibadah haji

selanjutnya adam dan teman teman
diminta menyebutkan rukun islam bersama sama

memahami rukun islammemahami rukun islammemahami rukun islammemahami rukun islammemahami rukun islam

11111 mengucamengucamengucamengucamengucapkpkpkpkpkan dua kan dua kan dua kan dua kan dua kalimaalimaalimaalimaalimat syt syt syt syt syahadaahadaahadaahadaahadattttt

syahadat artinya kesaksian atau persaksian
dua kalimat syahadat disebut syahadatain
syahadatain wajib diucapkan seorang muslim
syahadat diyakini dalam hati
syahadat diucapkan di bibir
syahadat dibuktikan dengan perbuatan
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orang yang
mengerjakan salat

akan mendapat pahala
orang yang

meninggalkan salat
akan mendapat dosa

dan siksa

22222 mendirikmendirikmendirikmendirikmendirikan salaan salaan salaan salaan salattttt

salat artinya doa
salat dimulai dengan takbir
dan diakhiri dengan salam
salat adalah ibadah
wajib bagi setiap muslim
yang balig dan berakal sehat

salat adalah tiang agama
jika salat tidak dikerjakan
sama artinya agama islam
tidak ditegakkan

sumber gambar dari penulis

gambar 24gambar 24gambar 24gambar 24gambar 24
Allah memerintahkan kepada setiap muslim
untuk mendirikan salat lima kali dalam sehari

asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna muhammadar rasulullah

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
saya bersaksi tidak ada tuhan selain Allah
dan saya bersaksi bahwa
nabi Muhammad utusan Allah

.

.
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sumber gambar dari penulis

gambar 25gambar 25gambar 25gambar 25gambar 25
suasana berbuka puasa di bulan ramadan

salat dikerjakan lima kali dalam sehari
salat subuh zuhur asar magrib dan isya

nonononono      sala     sala     sala     sala     salat ft ft ft ft fararararardududududu    jumlah r   jumlah r   jumlah r   jumlah r   jumlah rakakakakakaaaaaaaaaattttt

 1 subuh dua rakaat
 2 zuhur empat rakaat
 3 asar empat rakaat
 4 magrib tiga rakaat
 5 isya empat rakaat

33333 berberberberberpuasa di bpuasa di bpuasa di bpuasa di bpuasa di bulan rulan rulan rulan rulan ramadanamadanamadanamadanamadan

puasa disebut juga shaum atau siyam
puasa adalah menahan diri
dari godaan setan
makan dan minum
mulai terbit fajar
hingga terbenam matahari

puasa ramadan wajib
bagi setiap muslim
selama satu bulan dalam bulan ramadan
hukum puasa ramadan adalah fardu ain
bagi orang yang telah balig dan berakal

kewajiban berpuasa disebutkan dalam al-Qur’an
surah al-Baqarah ayat 183
hai orang orang yang beriman
diwajibkan bagi kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan
bagi orang orang sebelummu agar kamu bertakwa
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sumber gambar dari penulis

gambar 26gambar 26gambar 26gambar 26gambar 26
dengan berzakat kita meringankan
beban hidup orang lain dan memperkokoh
tali silaturahmi

44444 mengmengmengmengmengeluareluareluareluareluarkkkkkan zakan zakan zakan zakan zakaaaaattttt

zakat artinya suci
mengeluarkan zakat artinya menyucikan harta
Allah memerintahkan berzakat
bagi setiap muslim yang mampu

zakat diberikan kepada orang
yang berhak menerimanya
seperti fakir miskin dan anak yatim piatu
tujuannya meringankan beban hidup mereka
dan memperkokoh tali silaturahmi
ada dua macam zakat

aaaaa zakzakzakzakzakaaaaat ft ft ft ft fitritritritritrahahahahah
zakat fitrah yaitu zakat bahan pokok makanan
berupa beras sebanyak 2½ kg
dan dapat diganti uang seharga beras 2½ kg
zakat fitrah dikeluarkan di bulan ramadan
sebelum hari idul fitri

bbbbb zakzakzakzakzakaaaaat malt malt malt malt mal
zakat mal disebut zakat harta
artinya zakat harta kekayaan
berupa emas perak
binatang ternak
atau barang dagangan
zakat mal dikeluarkan
satu kali setiap tahun
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pada tahun ke 10 hijriah
nabi Muhammad dengan diikuti sekitar seratus ribu
kaum muslimin berangkat ke mekah
untuk melaksanakan ibadah haji yang dikenal
dengan haji wada atau haji perpisahan

haji wada adalah ibadah haji terakhir atau penghabisan
yang dilakukan oleh nabi Muhammad
sebelum akhirnya beliau wafat

info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami

55555 menmenmenmenmenunaikunaikunaikunaikunaikan ibadah hajian ibadah hajian ibadah hajian ibadah hajian ibadah haji

ibadah haji adalah rukun islam kelima
ibadah haji wajib bagi setiap muslim
yang mampu dan berbadan sehat
ibadah haji dilaksanakan
di tanah suci mekah
pada bulan zulhijah

sumber mesrarakyat.wordpress.com

gambar 27gambar 27gambar 27gambar 27gambar 27
menunaikan ibadah haji merupakan rukun islam yang
kelima
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r a n g k u m a n

agama islam didirikan atas lima rukun
rukun islam ada lima yaitu
1 mengucapkan dua kalimat syahadat
2 mendirikan salat
3 berpuasa di bulan ramadan
4 mengeluarkan zakat
5 menunaikan ibadah haji

1 mengucapkan dua kalimat syahadat
2 mendirikan salat
3 berpuasa di bulan ramadan
4 mengeluarkan zakat
5 menunaikan ibadah haji

.

menghafal rukun islammenghafal rukun islammenghafal rukun islammenghafal rukun islammenghafal rukun islam

setelah pak rahim menerangkan rukun islam
adam dan teman temannya
diminta menghafalkan rukun islam
satu per satu di depan kelas
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aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 ibadah haji dilaksanakan pada bulan ....
a ramadan b syaban c zulhijah

2 mengucapkan dua kalimat syahadat
termasuk rukun islam ....
a pertama b kedua c ketiga

3 zakat fitrah wajib dikeluarkan
setiap bulan ....
a ramadan b syaban c zulhijah

4 jumlah rakaat pada salat magrib
ada ... rakaat
a satu b dua c tiga

5 zakat fitrah adalah zakat berupa ....
a bahan pokok makanan
b binatang ternak
c emas dan perak

bbbbb isi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikututututut

1 rukun islam ada ....

2 mengeluarkan zakat bertujuan ....

3 rukun islam yang kelima adalah ....

4 salat dikerjakan ... kali dalam sehari

5 ibadah puasa dilaksanakan pada bulan ....

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
66666
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             salat jumlah rakaat

salat magrib ....

salat isya ....

salat subuh ....

salat zuhur ....

salat asar ....

kamu telah mempelajari rukun islam
apa kamu dapat menghafal rukun islam
dengan baik dan benar
coba praktikkan di depan teman
guru atau orang tua

dari lima rukun islam yang kamu pelajari
berapakah yang sudah kamu kerjakan
coba jawab pertanyaan tersebut
dengan jujur

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah

ccccc isi jumlah risi jumlah risi jumlah risi jumlah risi jumlah rakakakakakaaaaaaaaaat berikt berikt berikt berikt berikututututut
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aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 kitab suci umat islam adalah ....
a zabur b injil c al-Qur’an

2 surah al-Fatihah wajib dibaca
ketika ....
a salat b puasa c zakat

3 malaikat diciptakan oleh Allah dari ....
a batu b tanah c cahaya

4 rasul Allah yang pertama adalah ....
a nabi adam
b nabi isa
c nabi Muhammad

5 kamu harus berperilaku jujur
kepada ....
a orang tua
b teman
c semua orang

6 orang yang berperilaku tanggung jawab
berjiwa ....
a kesatria b pahlawan c pengecut

7 orang yang menjaga kebersihan
akan terhindar dari ....
a penyakit b teman c setan

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
11111

.
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8 kebersihan adalah sebagian dari ....
a kesehatan b iman c takwa

9 seseorang yang selalu menjaga
kesucian diri akan selalu ....
oleh Allah
a dicintai b dibenci c dijauhi

10 rukun islam yang kedua adalah ....
a mengucapkan dua kalimat syahadat
b mendirikan salat
c berpuasa di bulan ramadan

bbbbb jajajajajawwwwwaaaaab perb perb perb perb pertanytanytanytanytanyaan berikaan berikaan berikaan berikaan berikututututut

1 apa arti iman

2 apa arti istinja’

3 apa arti rukun islam

4 berapa jumlah rukun iman

5 siapa yang menciptakan alam semesta

6 sebutkan alat apa yang dipakai bersuci

7 sebutkan contoh perilaku terpuji

8 sebutkan lima macam salat fardu

9 sebutkan cara kamu menjaga
kebersihan tubuh

10 siapa yang bertanggung jawab
menjaga kebersihan sekolah
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ddddd ceritakceritakceritakceritakceritakananananan

1 pengalamanmu menjaga kebersihan sekolah

2 pengalamanmu berperilaku terpuji

eeeee isi skisi skisi skisi skisi skala sikala sikala sikala sikala sikaaaaap berikp berikp berikp berikp berikututututut
dengdengdengdengdengan memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda 
pada kpada kpada kpada kpada kolom yolom yolom yolom yolom ya aa aa aa aa atau tidaktau tidaktau tidaktau tidaktau tidak

                     r                     r                     r                     r                     rukukukukukun islamun islamun islamun islamun islam nomor urnomor urnomor urnomor urnomor urututututut

mendirikan salat ....
mengeluarkan zakat ....
berpuasa di bulan ramadan ....
mengucapkan dua kalimat syahadat ....
menunaikan ibadah haji ....

                           perny                           perny                           perny                           perny                           pernyaaaaataantaantaantaantaan yayayayaya tidaktidaktidaktidaktidak

1 kamu mandi sehari satu kali

2 syahadat wajib diucapkan
oleh setiap muslim

3 kamu membereskan mainan
setelah selesai bermain

4 rukun iman ketiga adalah percaya
kepada malaikat Allah

5 sebelum masuk ke kamar mandi
kamu berdoa

ccccc beri nomor urberi nomor urberi nomor urberi nomor urberi nomor urut pada rut pada rut pada rut pada rut pada rukukukukukun islam berikun islam berikun islam berikun islam berikun islam berikututututut
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sumber gambar dari penulis

gambar 28gambar 28gambar 28gambar 28gambar 28
anak anak sedang belajar menghafalkan surah
pendek pilihan

bab surah pendeksurah pendeksurah pendeksurah pendeksurah pendek
pilihanpilihanpilihanpilihanpilihan

.
..

.
pada bab sebelumnya
kamu telah mempelajari surah al-Fatihah
surah yang merupakan surah pembukaan
dalam al-Qur’an

pada bab ini
kamu mempelajari surah pendek pilihan
yang ada di al-Qur’an
surah al-Kausar surah an-Nasr dan surah al-‘Asr
supaya kamu mampu menghafal
dan memahami surah pendek tersebut

tahukah kamu
contoh surah pendek pilihan
yang ada dalam al-Qur’an seperti
surah al-Kausar surah an-Nasr
dan surah al-‘Asr

.

.
.
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a‘uzubillahi minasy syaitanir rajim

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk

.‘‘‘‘‘

.

.
.

bismillahir rahmanir rahim

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
dengan nama Allah yang maha pengasih
maha penyayang

.

..

menghafal surah pendek pilihanmenghafal surah pendek pilihanmenghafal surah pendek pilihanmenghafal surah pendek pilihanmenghafal surah pendek pilihan

pada hari ini
pak rahim menjelaskan surah pendek pilihan
ada surah al-Kausar surah an-Nasr
dan surah al-‘Asr

sursursursursurah al-Kah al-Kah al-Kah al-Kah al-Kausarausarausarausarausar

pertama kali pak rahim membaca
bacaan ta‘awuz dan basmalah

.
.

.
.

.
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lalu ayat pertama surah al-Kausar

inna a‘tainakal kausar

adam dan teman teman diminta
menirukan bersama sama

pak rahim membaca ayat kedua
dan ketiga surah al-Kausar

2 fa salli li rabbika wan har
3 inna syani’aka huwal abtar

adam dan teman teman diminta
menirukan bersama sama

pak rahim meminta adam dan teman teman
membaca surah al-Kausar bersama sama
selanjutnya mereka juga diminta
menghafal surah al-Kausar

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
dengan nama Allah yang maha pengasih
maha penyayang

.

.

.

.

.

.

.

.
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sursursursursurah an-Nasrah an-Nasrah an-Nasrah an-Nasrah an-Nasr

setelah membaca bacaan ta‘awuz dan basmalah
pak rahim membaca ayat pertama surah an-Nasr

iza ja’anasrullahi wal fath

adam dan teman teman
diminta menirukan bersama sama

pak rahim membaca ayat kedua
dan ketiga surah an-Nasr

2 wa ra aytanna sayad khuluna fi dinillahi afwaja
3 fa sabbih bi hamdirabbika was tagfirhu innahukana tawwaba

adam dan teman teman
diminta menirukan bersama sama

selanjutnya pak rahim meminta
adam dan teman teman membaca

.

.
.

1 sungguh kami telah memberimu
Muhammad nikmat yang banyak

2 maka laksanakanlah salat karena tuhanmu
dan berkurbanlah sebagai ibadah
dan mendekatkan diri kepada Allah

3 sungguh orang orang yang membencimu
dialah yang terputus dari rahmat Allah

.

.
.

..
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artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
dengan nama Allah yang maha pengasih
maha penyayang
1 apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
2 dan engkau melihat manusia

berbondong bondong masuk agama Allah
3 maka bertasbihlah dengan memuji tuhanmu

dan mohonlah ampunan kepadanya
sungguh dia maha penerima taubat

dan menghafalkan surah an-Nasr bersama sama
setelah mereka membaca surah an-Nasr
mereka juga diminta menghafal dengan lancar

.

sursursursursurah al-‘ah al-‘ah al-‘ah al-‘ah al-‘AsrAsrAsrAsrAsr

setelah pak rahim membaca
bacaan ta‘awuz dan basmalah
pak rahim membaca ayat pertama
dan ayat kedua surah al-‘Asr secara perlahan
adam dan teman teman diminta
menirukan bersama sama

.

.

.

.
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.

.

1 wal‘asr
2 innal insana lafi khusr

pak rahim membaca ayat ketiga surah al-‘Asr
lalu adam dan teman teman
diminta menirukan bersama sama

illal lazina amanu wa‘amilus salihati  wa tawasaw
bil haqqi wa tawasaw bis sabr

adam dan teman teman
diminta membaca surah al-‘Asr bersama sama
selanjutnya mereka diminta
menghafal surah al-‘Asr bersama sama

.

.

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
dengan nama Allah yang maha pengasih
maha penyayang

.

.

.
. . .

. ...
.
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sumber gambar arinet66.wordpress.com

gambar 29gambar 29gambar 29gambar 29gambar 29
al-Qur’an adalah kitab suci umat islam

1 demi masa
2 sungguh manusia berada dalam kerugian
3 kecuali orang orang yang beriman

dan mengerjakan kebajikan
serta saling menasihati untuk kebenaran
dan saling menasihati untuk kesabaran

memahami surah pendek pilihanmemahami surah pendek pilihanmemahami surah pendek pilihanmemahami surah pendek pilihanmemahami surah pendek pilihan

al-Qur’an adalah kitab suci umat islam
al-Qur’an berisi firman Allah
yang diturunkan kepada nabi Muhammad
dengan perantara malaikat jibril

al-Qur’an terdiri atas 30 juz 114 surah
di antara surah surah dalam al-Qur’an
ada surah al-Kausar surah an-Nasr
dan surah al-‘Asr

surah al-Kausar terdiri atas tiga ayat
al-Kausar artinya nikmat yang banyak
surah al-Kausar berisi perintah kepada manusia
agar beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur
surah al-Kausar diturunkan di kota mekah
sehingga termasuk surah makiyah

surah al-Kausar berada pada urutan surah yang ke 108
nama al-Kausar diambil dari kata
al-Kausar yang ada dalam ayat pertama

surah an-Nasr dan surah al-’Asr
termasuk surah makiyah karena diturunkan di kota mekah

.

.

.

..

.
.

.

.

.

.

.
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jika kamu mendapat pertolongan dari Allah
kamu harus bersyukur
salah satu cara bersyukur adalah
mengucapkan hamdalah

alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam

info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami

.

.

surah an-Nasr terdiri atas tiga ayat
an-Nasr artinya pertolongan
surah an-Nasr berisi janji Allah untuk menolong
setiap muslim yang menjalankan perintah Allah
surah an-Nasr berada pada
urutan surah yang ke 110
nama an-Nasr diambil dari kata an-Nasr
yang ada dalam ayat pertama

surah al-‘Asr terdiri atas tiga ayat
al-‘Asr artinya demi masa
surah al-‘Asr berisi bahwa semua manusia
menjadi rugi bila tidak mengisi
waktunya dengan berbuatan baik

surah al-Asr berada pada urutan surah yang ke 103
nama al-Asr diambil dan kata al-Asr
yang ada dalam ayat pertama

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.
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r a n g k u m a n

surah al-Kausar surah an-Nasr dan surah al-‘Asr
surah tersebut termasuk surah makiyah
karena diturunkan di kota mekah

surah al-Kausar berisi perintah kepada manusia
agar beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur
surah an-Nasr berisi janji Allah untuk menolong
setiap muslim yang menjalankan perintah Allah
surah al-‘Asr berisi bahwa semua manusia
menjadi rugi bila tidak mengisi waktunya
dengan perbuatan baik

.

.

.

.
. .

aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 al-Qur’an terdiri atas ... surah
a 30 b 114 c 6666

2 an-Nasr artinya ....
a demi masa b pertolongan c pembukaan

3 surah al-‘Asr terdiri atas ... ayat
a tiga b empat c lima

4 surah surah al-Qur’an yang diturunkan
di kota mekah disebut dengan surah ....
a makiyah b madaniyah c arab

5 sebelum membaca al-Qur’an diawali dengan bacaan ....
a takbir b ta‘awuz c hamdalah

.

.

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
77777

.
.
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bbbbb isi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikututututut

1 surah al-Kausar terdiri atas ... ayat

2 al-Qur’an diturunkan Allah kepada ....

3 surah al-Kausar diturunkan di kota ....

4 surah al-‘Asr adalah surah yang ke ....

5 nama al-Kausar diambil dari kata al-Kausar
yang ada dalam ayat ....

ccccc lanjutklanjutklanjutklanjutklanjutkan aan aan aan aan ayyyyyaaaaat berikt berikt berikt berikt berikututututut

1 ....

2 ....

3 ....

buat tiga kelompok
kelompok satu menghafal surah al-Kausar
kelompok satu menghafal surah an-Nasr
kelompok satu menghafal surah al-‘Asr
kemudian baca di depan kelas secara bergantian

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah

.
.

.

.

.

. ..
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bab

sysysysysyahadatahadatahadatahadatahadat

pada bab sebelumnya
kamu telah mempelajari rukun islam

pada bab ini
kamu mempelajari syahadat
supaya kamu mampu mengucapkan
menghafal dan mengartikan dua kalimat syahadat

tahukah kamu
mengucapkan dua kalimat syahadat
merupakan rukun islam yang pertama

sumber gambar dari penulis

gambar 30gambar 30gambar 30gambar 30gambar 30
setiap manusia yang mengaku muslim
wajib mengucapkan dua kalimat syahadat
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sumber gambar dari penulis

gambar 31gambar 31gambar 31gambar 31gambar 31
anak anak sedang mendapat pelajaran lafal syahadat

melafalkan syahadatmelafalkan syahadatmelafalkan syahadatmelafalkan syahadatmelafalkan syahadat

pada hari ini
adam dan teman teman mendapat
pelajaran lafal syahadat
dari pak rahim

pertama kali pak rahim
melafalkan syahadat secara perlahan

asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna muhammadar rasulullah

selanjutnya adam dan teman teman
diminta menirukan bersama sama

syahadat artinya kesaksian atau persaksian
syahadatain adalah dua kalimat syahadat
ada syahadat tauhid
dan syahadat rasul
mengucapkan dua kalimat syahadat
merupakan rukun islam yang pertama

.



bab 8  syahadat 67

selanjutnya pak rahim meminta
adam dan teman teman menghafalkan
syahadat dengan benar

sysysysysyahadaahadaahadaahadaahadat tauhidt tauhidt tauhidt tauhidt tauhid

syahadat tauhid adalah kesaksian
tidak ada tuhan selain Allah

sysysysysyahadaahadaahadaahadaahadat rt rt rt rt rasulasulasulasulasul

syahadat rasul adalah kesaksian
nabi Muhammad adalah utusan Allah
rasul adalah manusia utama
rasul Allah artinya utusan Allah

asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna muhammadar rasulullah

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
saya bersaksi tidak ada tuhan selain Allah
dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad
utusan Allah

.

asyhadu alla ilaha illallah
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wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.

mengartikan dua kalimat syahadatmengartikan dua kalimat syahadatmengartikan dua kalimat syahadatmengartikan dua kalimat syahadatmengartikan dua kalimat syahadat

setelah adam dan teman teman
dapat melafalkan dan menghafalkan
dua kalimat syahadat
pak rahim menjelaskan arti
dua kalimat syahadat

bacaan sybacaan sybacaan sybacaan sybacaan syahadaahadaahadaahadaahadat tauhidt tauhidt tauhidt tauhidt tauhid

asyhadu alla ilaha illallah

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
saya bersaksi tidak ada tuhan selain Allah

Allah itu ada
Allah mahaesa artinya Allah itu satu
tidak mempunyai orang tua
tidak mempunyai anak dan cucu
kamu menyembah hanya kepada Allah



bab 8  syahadat 69

Muhammad dilahirkan di kota mekah
pada hari senin 12 rabiul awal tahun gajah
ibunya bernama siti aminah
ayahnya bernama abdullah

pada usia 40 tahun
Muhammad diangkat menjadi rasul
nabi Muhammad menerima kitab suci al-Qur’an
nabi Muhammad mengajak manusia
agar beriman kepada Allah

info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami

bacaan sybacaan sybacaan sybacaan sybacaan syahadaahadaahadaahadaahadat rt rt rt rt rasulasulasulasulasul

wa asyhadu anna muhammadar rasulullah

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
dan saya bersaksi
bahwa nabi Muhammad utusan Allah

tugas rasul adalah membimbing manusia
supaya selamat di dunia dan di akhirat
rasul Allah yang pertama adalah nabi adam
rasul Allah yang terakhir adalah nabi Muhammad

.



70 pendidikan agama islam untuk kelas I sekolah dasar

r a n g k u m a n

syahadat artinya kesaksian atau persaksian
syahadatain adalah dua kalimat syahadat
ada syahadat tauhid dan syahadat rasul
mengucapkan dua kalimat syahadat
merupakan rukun islam yang pertama
syahadat tauhid adalah kesaksian
tidak ada tuhan selain Allah
syahadat rasul adalah kesaksian
nabi Muhammad utusan Allah

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
88888

aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 syahadatain adalah ....
a syahadat tauhid
b syahadat rasul
c dua kalimat syahadat

2 kesaksian tidak ada tuhan selain Allah merupakan ....
a syahadatain
b syahadat tauhid
c syahadat rasul

3 rukun islam yang pertama adalah ....
a mengucapkan dua kalimat syahadat
b mendirikan salat
c berpuasa di bulan ramadan
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kamu telah mempelajari syahadat
apa kamu dapat mengucapkan dan mengartikan
dua kalimat syahadat dengan baik dan benar
coba praktikkan di depan kelas

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah

4

adalah bacaan ....
a syahadatain
b syahadat tauhid
c syahadat rasul

5

adalah bacaan dari ....
a syahadatain
b syahadat tauhid
c syahadat rasul

bbbbb isi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikututututut

1 syahadat artinya ....

2 Allah mahaesa artinya ....

3 rasul yang terakhir adalah ....

4

artinya ....

5 setiap muslim wajib ... kepada Allah
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nananananabi Muhammad dan pengbi Muhammad dan pengbi Muhammad dan pengbi Muhammad dan pengbi Muhammad dan pengemis bemis bemis bemis bemis butautautautauta

alkisah ada seorang pengemis yahudi buta
yang selalu mengejek nabi Muhammad
tapi nabi Muhammad selalu mendatangi
dengan membawakannya makanan
dan nabi selalu menyuapi pengemis itu

suatu ketika abu bakar mendatangi pengemis itu
dengan membawa makanan
tapi pengemis itu mengatakan bahwa abu bakar
bukanlah orang yang biasanya membawa
dan menyuapinya makanan
pengemis itu menanyakan dimana orang
yang biasanya membawa dan menyuapinya makanan

abu bakar menjelaskan bahwa orang itu
adalah nabi Muhammad dan beliau telah tiada
pengemis itupun menangis
karena selama ini ia selalu mengejek
orang yang selalu membawa makanan untuknya

akhirnya pengemis itu mengucapkan
dua kalimat syahadat di hadapan abu bakar
sejak saat itu pengemis itu menjadi muslim

pesan moral yang patut diteladani
adalah setiap perbuatan yang kurang menyenangkan
yang kita peroleh dari orang lain
bukan menjadi alasan kita
untuk memusuhi orang tersebut
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bab perilakuperilakuperilakuperilakuperilaku
terpujiterpujiterpujiterpujiterpuji

pada bab sebelumnya
kamu telah mempelajari perilaku terpuji
seperti jujur tanggung jawab disiplin
dan hidup bersih

pada bab ini
kamu mempelajari perilaku terpuji lainnya
supaya kamu memahami
dan menampilkan perilaku terpuji
dalam kehidupan sehari hari

tahukah kamu
ada bermacam perilaku terpuji lainnya
seperti rajin tolong menolong
dan hormat terhadap orang tua

sumber gambar dari penulis

gambar 32gambar 32gambar 32gambar 32gambar 32
hormat terhadap orang tua
adalah contoh perilaku terpuji
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memahami perilaku terpujimemahami perilaku terpujimemahami perilaku terpujimemahami perilaku terpujimemahami perilaku terpuji

pada hari ini
pak rahim menjelaskan perilaku terpuji lainnya
sebagai contoh adalah rajin
tolong menolong dan hormat
terhadap orang tua

rrrrrajinajinajinajinajin

rajin artinya bekerja atau belajar
dengan sungguh sungguh
anak yang rajin akan melakukan
sesuatu yang berguna
dengan baik benar
dan sungguh sungguh

nabi Muhammad senang kepada orang orang
yang selalu rajin
baik rajin belajar rajin bekerja
dan rajin beribadah
sebaliknya beliau benci
kepada orang orang yang malas

tolong menolongtolong menolongtolong menolongtolong menolongtolong menolong

tolong menolong adalah perbuatan
untuk membantu orang lain
yang sedang membutuhkan pertolongan
perbuatan menolong sebaiknya didasari
dengan hati yang ikhlas tanpa imbalan apapun
dengan hanya mengharapkan rida Allah

sumber gambar dari penulis

gambar 33gambar 33gambar 33gambar 33gambar 33
anak yang rajin belajar akan dapat meraih
cita cita
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dengan menolong orang lain akan membantu
meringankan beban orang lain
itu berarti ikut membahagiakan orang lain

siapa yang membuat orang lain bahagia
Allah akan melipatgandakan rezekinya
dan mempermudah kesulitan
yang dihadapinya

hormahormahormahormahormat terhadat terhadat terhadat terhadat terhadap orp orp orp orp orang tuaang tuaang tuaang tuaang tua

bapak dan ibu adalah orang tua kamu
ibu adalah orang yang melahirkan kamu
tanpa mempedulikan nyawanya
karena keberanian seorang ibu
Allah memberikan anugerah

bapak ibu bekerja mencari nafkah
untuk memenuhi kebutuhan keluarga
sejak kecil bapak dan ibu
menjaga dan mendidik kita
agar menjadi orang yang berguna
sebagai anak kamu harus
menghormati orang tua

menampilkan perilaku terpujimenampilkan perilaku terpujimenampilkan perilaku terpujimenampilkan perilaku terpujimenampilkan perilaku terpuji

setelah pak rahim menjelaskan
perilaku terpuji
adam dan teman teman diminta
menampilkan perilaku terpuji
seperti contoh berikut

ingatlah bahwa surga
ada di bawah telapak

kaki ibu
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sumber gambar dari penulis

gambar 35gambar 35gambar 35gambar 35gambar 35
meminjamkan pensil kepada teman
adalah contoh perilaku terpuji

sumber gambar dari penulis

gambar 34gambar 34gambar 34gambar 34gambar 34
rajin membantu orang tua dengan
menyapu halaman adalah contoh
perilaku terpuji

contoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilaku ru ru ru ru rajinajinajinajinajin

hani rajin belajar setiap hari
hani ingat nasihat pak rahim
rajin belajar membuat kita pandai
hani rajin membantu orang tua

dengan terbiasa rajin bekerja sejak kecil
membuat kita menjadi orang
yang bertanggung jawab

hani juga rajin beribadah kepada Allah
seperti salat dan membaca al-Qur’an
rajin beribadah membuat kita disayang
Allah orang tua dan orang lain

contoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilaku tolong menolongu tolong menolongu tolong menolongu tolong menolongu tolong menolong

pulang dari sekolah
kamu melihat seorang anak jatuh dari sepeda
kamu segera menolong anak tersebut

pensil milik temanmu patah
kamu menolong temanmu dengan
meminjamkan pensil milikmu

contoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilakcontoh perilaku hormau hormau hormau hormau hormat terhadat terhadat terhadat terhadat terhadap orp orp orp orp orang tuaang tuaang tuaang tuaang tua

hindun dan amir adalah kakak adik
sebelum berangkat ke sekolah
mereka senantiasa memberi salam
kepada bapak dan ibu
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hindun dan amir senantiasa berbicara sopan
terhadap orang tua
mereka senantiasa membantu orang tua
mereka mendengarkan dan menjalankan
segala nasihat orang tua

hindun dan amir senantiasa
mendoakan orang tua sehabis salat
agar mereka selamat di dunia dan akhirat
mereka merawat ketika orang tua
sedang sakit
mereka juga berdoa meminta
kesembuhan kepada Allah

info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami

salah satu doa yang dapat kamu ucapkan
ketika mendoakan kedua orang tuamu adalah

allahummag firli wa liwalidayya warhamhuma
kama rabbayani sagiran

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
ya Allah ampunilah hamba
dan kedua orang tua hamba
dan kasihilah keduanya sebagaimana mereka
menyayangi hamba pada waktu kecil

.
.

sumber gambar dari penulis

gambar 36gambar 36gambar 36gambar 36gambar 36
anak yang senantiasa mendoakan orang
tua adalah contoh perilaku terpuji
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aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 tolong menolong dilakukan dalam hal ....
a kejahatan b keburukan c kebaikan

2 perbuatan menolong sebaiknya didasari
dengan hati ....
a ikhlas b sabar c tabah

r a n g k u m a n

ada bermacam perilaku terpuji
rajin tolong menolong dan hormat
terhadap orang tua

rajin artinya bekerja atau belajar
dengan sungguh sungguh

tolong menolong adalah perbuatan
untuk membantu orang lain
yang sedang membutuhkan pertolongan

contoh perilaku hormat terhadap orang tua
kamu memberi salam kepada orang tua
ketika berangkat ke sekolah
mendengarkan dan menjalankan
segala nasihat orang tua

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
99999
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                         perny                         perny                         perny                         perny                         pernyaaaaataantaantaantaantaan yayayayaya tidaktidaktidaktidaktidak

1 kamu senantiasa mendoakan
orang tua sehabis salat

2 jika orang tua kamu sakit
kamu tidak harus merawatnya

3 kamu menolong hanya terhadap
orang yang kamu sukai

4 sebelum berangkat ke sekolah
kamu senantiasa memberi salam
kepada orang tua

5 jika kamu rajin belajar
kamu dapat meraih cita citamu

3 rajin belajar membuat kamu menjadi ....
a malas b bodoh c pandai

4 contoh perilaku hormat terhadap orang tua
adalah ....
a kamu melawan orang tua
b kamu membantah orang tua
c kamu mematuhi nasihat orang tua

5 siapa yang membuat orang lain bahagia
Allah akan melipatgandakan ....
a anaknya b rezekinya c dosanya

bbbbb isi skisi skisi skisi skisi skala sikala sikala sikala sikala sikaaaaap berikp berikp berikp berikp berikututututut
dengdengdengdengdengan memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda 
pada kpada kpada kpada kpada kolom yolom yolom yolom yolom ya aa aa aa aa atau tidaktau tidaktau tidaktau tidaktau tidak
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ccccc isi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikututututut

1 rajin artinya ....

2 yang melahirkan kamu adalah ....

3 surga ada di bawah telapak kaki ....

4 bapak dan ibu bekerja untuk memenuhi ....

5 ketika orang tua sakit kamu harus ....

kamu telah mempelajari perilaku terpuji
seperti rajin tolong menolong
dan hormat terhadap orang tua

coba sebutkan bagaimana cara kamu
menghormati orang tua
selanjutnya coba praktikkan
dalam kehidupan sehari hari

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah
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bab
adab makadab makadab makadab makadab makananananan
dan minumdan minumdan minumdan minumdan minum

pada bab sebelumnya
kamu telah mempelajari perilaku terpuji lainnya
seperti rajin tolong menolong
dan hormat terhadap orang tua

pada bab ini
kamu mempelajari adab makan dan minum
supaya kamu menampilkan adab makan dan minum
dalam kehidupan sehari hari

tahukah kamu
bahwa agama islam juga mengajarkan
adab makan dan minum
salah satunya adalah
janganlah makan
dengan tangan kiri
karena setan itu
makan dengan tangan kiri

sumber gambar dari penulis

gambar 37gambar 37gambar 37gambar 37gambar 37
keluarga sedang makan bersama
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memahami adab makan dan minummemahami adab makan dan minummemahami adab makan dan minummemahami adab makan dan minummemahami adab makan dan minum

pada hari ini
pak rahim menerangkan adab makan dan minum
adam dan teman teman mendengarkan
dengan saksama

adaadaadaadaadab seb seb seb seb sebelum makbelum makbelum makbelum makbelum makan dan minan dan minan dan minan dan minan dan minumumumumum

1 sebelum makan dan minum
kamu hendaknya mencuci tangan
supaya bersih dan bebas dari kuman

2 duduklah dengan sopan
pilihlah makanan dan minuman
yang halal dan bergizi

3 kemudian baca doa
sebelum makan dan minum

bismillahir rahmanir rahim
allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ‘azaban nar

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
dengan nama Allah yang maha pengasih
maha penyayang
ya Allah berkahilah rezeki
yang engkau berikan kepada kami
dan peliharalah kami dari siksa api neraka

.

.. .

sumber gambar dari penulis

gambar 39gambar 39gambar 39gambar 39gambar 39
anak sedang berdoa sebelum
makan

sumber gambar dari penulis

gambar 38gambar 38gambar 38gambar 38gambar 38
anak sedang mencuci tangan
sebelum makan dan minum
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jika belum hafal doa sebelum makan
kamu cukup mengucapkan basmalah

         

bismillahir rahmanir rahim

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
dengan nama Allah yang maha pengasih
maha penyayang

adaadaadaadaadab kb kb kb kb ketiketiketiketiketika maka maka maka maka makan dan minan dan minan dan minan dan minan dan minumumumumum

makan tidak boleh sambil berdiri
berjalan berbicara dan bercanda
makan dengan tangan kanan
makanan dikunyah sampai lembut
ketika mengunyah jangan tergesa gesa

dahulukan orang yang lebih tua
ketika mengambil makanan
jangan mengambil makanan terlalu banyak
ambil makanan secukupnya saja

adaadaadaadaadab sesudah makb sesudah makb sesudah makb sesudah makb sesudah makan dan minan dan minan dan minan dan minan dan minumumumumum

sesudah makan dan minum
kamu hendaknya membaca hamdalah

alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam

..

.

.

sumber gambar dari penulis

gambar 40gambar 40gambar 40gambar 40gambar 40
anak sedang mengunyah
makanan sampai lembut



84 pendidikan agama islam untuk kelas I sekolah dasar

dari amr bin abi salamah
rasulullah saw bersabda wahai anakku
jika engkau hendak makan ucapkanlah bismilah
makanlah dengan tangan kananmu
dan makanlah makanan yang berada di dekatmu
hr thabarani

info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami

selanjutnya kamu membaca doa sebagai tanda syukur
kepada Allah atas rezeki yang diberikan oleh Allah
melalui makanan dan minuman

sesudah makan segera cuci tangan dan menggosok gigi
jangan lupa untuk bantu ibu membersihkan meja makan

menampilkan adab makan dan minummenampilkan adab makan dan minummenampilkan adab makan dan minummenampilkan adab makan dan minummenampilkan adab makan dan minum

setelah pak rahim menerangkan adab makan dan minum
adam dan teman teman diminta menampilkan
adab makan dan minum dalam kehidupan sehari hari

alhamdu lillahil lazi at ‘amana
wa saqana waja ‘alana muslimin

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
segala puji bagi Allah
yang telah memberi kami makan dan minum
jadikanlah kami orang orang muslim

.

.
.

.
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aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 kamu sebaiknya makan ... kali
dalam sehari
a satu b dua c tiga

2 sebelum makan kamu hendaknya mencuci ....
a tangan b kaki c muka

3 jika belum hafal doa sebelum makan
kamu cukup membaca ....
a basmalah b hamdalah c takbir

4 kamu hendaknya makan
ketika perut sedang ....
a kenyang b lapar c sakit

5 sesudah makan dan minum
kamu hendaklah bersyukur kepada ....
a orang tua b nabi c Allah

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
1111100000

r a n g k u m a n

mencuci tangan sebelum makan
makan dengan tangan kanan
dahulukan orang yang lebih tua
ketika mengambil makanan
sesudah makan segera cuci tangan
jangan lupa untuk menggosok gigi
sesudah makan bantu ibu
untuk membersihkan meja makan

.
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bbbbb isi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikututututut

1 makanan dikunyah sampai ....
2 jika mengambil makanan hendaknya ... saja
3 gunanya mencuci tangan sebelum makan adalah ....
4 jika mengambil makanan

kamu hendaknya ... orang yang lebih tua
5 kamu hendaknya segera mencuci ...

setelah makan dan minum

ccccc jajajajajawwwwwaaaaab perb perb perb perb pertanytanytanytanytanyaan berikaan berikaan berikaan berikaan berikututututut

1 sepulang sekolah isa langsung ke kamar makan
isa langsung makan dan minum
tanpa cuci tangan terlebih dahulu
tanpa berdoa dahulu
bagaimana pendapatmu

2 setiap habis makan
ratna selalu bersyukur kepada Allah
dengan mengucapkan hamdalah
bagaimana pendapatmu

kamu telah mempelajari adab makan dan minum
apa kamu dapat mempraktikkan adab makan
dan minum yang benar
coba praktikkan dalam kehidupan sehari hari
coba hafalkan doa sebelum dan sesudah makan

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah

.
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bab

adab belajaradab belajaradab belajaradab belajaradab belajar

sumber gambar dari penulis

gambar 41gambar 41gambar 41gambar 41gambar 41
dua orang anak sedang belajar

pada bab sebelumnya
kamu telah mempelajari adab makan dan minum

pada bab ini
kamu mempelajari adab belajar
di rumah dan di sekolah
supaya kamu mampu menampilkan
adab belajar di rumah dan di sekolah

tahukah kamu
belajar adalah perintah agama
dengan belajar kamu akan mendapat ilmu
salah satu contoh perilaku terpuji
adalah ketika belajar sesuai
dengan tuntunan adab belajar
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sesudah belajar kamu mengucapkan hamdalah

alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam

.....

.

.

bismillahir rahmanir rahim
rabbizidni ‘ilman warzuqni fahman

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya
dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang
ya Allah tambahkanlah ilmu yang bermanfaat
dan berilah aku pemahaman dalam belajar

..

memahami adab belajarmemahami adab belajarmemahami adab belajarmemahami adab belajarmemahami adab belajar

ketika belajar di sekolah kamu harus memperhatikan
dan mendengarkan apa yang diajarkan
oleh bapak ibu guru dengan saksama

selain belajar di sekolah juga harus belajar di rumah
mengulang kembali pelajaran dari sekolah
mengerjakan tugas dari sekolah
dan menyiapkan pelajaran untuk besok

ketika kamu belajar di sekolah atau di rumah
kamu hendaknya membaca doa
doa sebelum belajar
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sumber gambar dari penulis

gambar 42gambar 42gambar 42gambar 42gambar 42
anak anak sedang mendengarkan penjelasan
dari bapak ibu guru

ingatlah jika kamu rajin belajar
cita cita kamu akan tercapai
karena rajin pangkal pandai
dengan rajin belajar kamu akan disayangi
orang tua guru dan teman

menampilkan adab belajarmenampilkan adab belajarmenampilkan adab belajarmenampilkan adab belajarmenampilkan adab belajar

adam murid yang rajin
ketika belajar di sekolah
adam mendengar penjelasan
bapak ibu guru
dengan saksama

setelah pulang sekolah
adam istirahat
kemudian mengulang pelajaran dari sekolah
mengerjakan tugas dari sekolah dengan teliti
dan menyiapkan pelajaran untuk besok

setiap belajar di sekolah atau di rumah
adam tidak lupa membaca doa
sebelum belajar dan sesudah belajar

belajar adalah kewajiban setiap muslim
anak yang shalih dan shalihah
adalah anak yang rajin belajar dan beribadah

info islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islamiinfo islami
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(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
1111111111

aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 tugas dari sekolah dikerjakan di ....
a sekolah b rumah c pasar

2 supaya cita cita kamu tercapai
kamu harus rajin ....
a belajar b minum c makan

r a n g k u m a n

ketika belajar di sekolah
kamu harus memperhatikan dan mendengarkan
apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru
dengan saksama

cara belajar di rumah yang baik adalah
mengulang kembali pelajaran dari sekolah
mengerjakan tugas dari sekolah
menyiapkan pelajaran untuk besok

kamu hendaknya membaca doa sebelum
dan sesudah belajar

rajin pangkal pandai
dengan rajin belajar
cita cita kamu akan tercapai
kamu akan disayang orang tua guru dan teman
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.....

.....

3 kamu akan belajar di rumah
untuk mengulang kembali pelajaran dari ....

a  sekolah

b kantor

c pameran

4

a basmalah b hamdalah c salam

5 segala puji bagi Allah
tuhan seluruh alam
adalah arti dari bacaan ....
a salam b basmalah c hamdalah
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kamu telah mempelajari adab belajar
praktikkan adab belajar yang benar
hafalkan doa sebelum dan sesudah belajar
coba tuliskan jadwal belajarmu
di rumah dan di sekolah

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah

bbbbb isi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikisi titik titik berikututututut

1 rajin pangkal ....

2 setelah belajar membaca ....
3 belajar adalah ... setiap muslim
4 kamu hendaknya ... sebelum belajar
5 cara belajar di rumah yang baik adalah ....

ccccc jiplak gjiplak gjiplak gjiplak gjiplak gambar berikambar berikambar berikambar berikambar berikututututut
wwwwwarnai garnai garnai garnai garnai gambar terambar terambar terambar terambar tersesesesesebbbbbututututut



bab 12  berwudu 93

bab

berberberberberwuduwuduwuduwuduwudu

.

sumber gambar dari penulis

gambar 43gambar 43gambar 43gambar 43gambar 43
anak sedang berwudu sebelum mendirikan salat

pada bab sebelumnya

kamu telah mempelajari taharah

pada bab ini

kamu mempelajari tata cara berwudu

supaya kamu mampu menyebutkan

dan mempraktikkan tata cara berwudu

dalam kehidupan sehari hari

tahukah kamu

sebelum mendirikan salat

kamu harus berwudu

jika sebelumnya kamu tidak berwudu

salat kamu tidak akan sah
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menmenmenmenmenyyyyyebutkebutkebutkebutkebutkan tan tan tan tan tatatatatata cara cara cara cara cara bera bera bera bera berwuduwuduwuduwuduwudu

pada hari ini

adam dan teman teman mendengarkan

penjelasan pak rahim tentang tata cara berwudu

adam dan teman teman mendengarkan dengan saksama

pengpengpengpengpengererererertian wudutian wudutian wudutian wudutian wudu

wudu artinya bersih dan indah

wudu adalah membersihkan

beberapa anggota badan

untuk menghilangkan hadas kecil

berwudu merupakan syarat sah salat

nianianianianiat wudut wudut wudut wudut wudu

setiap muslim yang akan berwudu

harus mengucapkan niat wudu terlebih dahulu

niat wudu ada yang diucapkan keras

ada juga yang cukup diucapkan dalam hati

sebelum berwudu kamu mengucapkan basmalah

niat wudu adalah

nawaitu wudu a liraf‘il hadasil asgari fardal lillahi ta‘ala

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya

aku niat berwudu untuk menghilangkan

hadas kecil fardu karena Allah ta‘ala

. .
.

. .
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sumber gambar dari penulis

gambar 45gambar 45gambar 45gambar 45gambar 45
urutan wudu yang kedua

tatatatatata carta carta carta carta cara berwudu ya berwudu ya berwudu ya berwudu ya berwudu yang benarang benarang benarang benarang benar

sebelum berwudu bersihkan terlebih dahulu

kotoran yang ada di badan dengan mandi

tata cara berwudu yang benar adalah

1 membasuh kedua telapak tangan

sampai pergelangan tangan hingga

bersih sebanyak tiga kali

sambil membaca basmalah

bismillahir rahmanir rahim

artinyaartinyaartinyaartinyaartinya

dengan nama Allah yang maha pengasih

maha penyayang

2 berkumur kumur sebanyak tiga kali

sambil membersihkan gigi

3 membasuh lubang hidung

sebanyak tiga kali

dengan menghisap air

lalu mengeluarkannya

..
sumber gambar dari penulis

gambar 44gambar 44gambar 44gambar 44gambar 44
urutan wudu yang pertama

sumber gambar dari penulis

gambar 46gambar 46gambar 46gambar 46gambar 46
urutan wudu yang ketiga
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4 membasuh muka sebanyak tiga kali

5 membasuh kedua belah tangan

dari ujung jari sampai siku siku

sebanyak tiga kali

mulai dari tangan kanan

kemudian tangan kiri

6 mengusap sebagian rambut kepala

sebanyak tiga kali

7 membasuh kedua daun telinga

sebanyak tiga kali

sumber gambar dari penulis

gambar 49gambar 49gambar 49gambar 49gambar 49
urutan wudu yang keenam

sumber gambar dari penulis

gambar 50gambar 50gambar 50gambar 50gambar 50
urutan wudu yang ketujuh

sumber gambar dari penulis

gambar 47gambar 47gambar 47gambar 47gambar 47
urutan wudu yang keempat

sumber gambar dari penulis

gambar 48gambar 48gambar 48gambar 48gambar 48
urutan wudu yang kelima
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8 membasuh kedua kaki hingga mata kaki

sebanyak tiga kali

mulai dari kaki kanan

kemudian kaki kiri

9 berdoa

jangan lupa ketika berwudu

dahulukan anggota tubuh sebelah kanan

setelah berwudu disunahkan membaca doa berikut

bismillahir rahmanir rahim
asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh

aaaaartinyartinyartinyartinyartinya
dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang
aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah
tidak ada sekutu baginya
dan aku bersaksi bahwa Muhammad
hamba dan pesuruh Allah

..
.

.

sumber gambar dari penulis

gambar 52gambar 52gambar 52gambar 52gambar 52
urutan wudu yang kesembilan

sumber gambar dari penulis

gambar 51gambar 51gambar 51gambar 51gambar 51
urutan wudu yang kedelapan



98 pendidikan agama islam untuk kelas I sekolah dasar

mempraktikkan tata cara berwudumempraktikkan tata cara berwudumempraktikkan tata cara berwudumempraktikkan tata cara berwudumempraktikkan tata cara berwudu

setelah mendengarkan penjelasan tata cara berwudu

adam diminta untuk memperagakannya di depan kelas

setiba di rumah

adam segera mempraktikkan tata cara berwudu

setelah azan asar berkumandang

adam segera mengambil wudu

sebelum mendirikan salat

berwudu hukumnya wajib

tanpa berwudu maka salatnya tidak sah

berwudu merupakan syarat sah salat

sysysysysyarararararaaaaat syt syt syt syt syarararararaaaaat wudut wudut wudut wudut wudu

wudu baru bisa dianggap sah

apabila memenuhi syarat syarat berikut

1 beragama islam

2 dapat membedakan baik buruknya pekerjaan

disebut juga mumayyiz

3 tidak berhadas besar

4 menggunakan air suci dan menyucikan

seperti air hujan air laut mata air

air sumur dan embun
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r a n g k u m a n

wudu adalah membersihkan sebagian
anggota badan sebelum mendirikan salat

berwudu tanpa niat
maka wudu tidak sah

wudu dimulai dari anggota tubuh sebelah kanan

setelah berwudu disunahkan membaca doa

air yang digunakan berwudu adalah
air yang suci dan menyucikan

5 tidak ada sesuatu yang menghalangi air

meresap ke anggota tubuh

seperti cat getah lilin dan sebagainya

6 suci dari darah haid dan nifas bagi wanita

membamembamembamembamembatalktalktalktalktalkan wuduan wuduan wuduan wuduan wudu

hal hal yang membatalkan wudu adalah

1 sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur

termasuk buang angin

buang air kecil dan buang air besar

2 bersentuhan laki laki dengan perempuan

yang bukan muhrim

3 menyentuh alat kelamin atau dubur

4 hilang akal artinya hilang ingatan
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aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 berwudu dilakukan sebelum kamu ....
a berpuasa
b mengeluarkan zakat
c mendirikan salat

2 berwudu untuk menghilangkan hadas ....
a kecil
b sedang
c besar

3 wudu hukumnya ...
sebelum mendirikan salat
a makruh
b sunah
c wajib

4 ketika berwudu dahulukan
anggota tubuh sebelah ....
a kiri
b kanan
c kedua duanya

5 berikut yang tidak dapat digunakan
untuk berwudu adalah ....
a air hujan
b air sumur
c air teh

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
1111122222
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.... .... ....

.... .... ....

.... .... ....

bbbbb urururururutkutkutkutkutkan gan gan gan gan gambar berikambar berikambar berikambar berikambar berikututututut

beri nomor sesuai dengberi nomor sesuai dengberi nomor sesuai dengberi nomor sesuai dengberi nomor sesuai dengan uran uran uran uran urutan carutan carutan carutan carutan cara berwudua berwudua berwudua berwudua berwudu



102 pendidikan agama islam untuk kelas I sekolah dasar

ccccc isi skisi skisi skisi skisi skala sikala sikala sikala sikala sikaaaaap berikp berikp berikp berikp berikututututut
dengdengdengdengdengan memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda 
pada kpada kpada kpada kpada kolom yolom yolom yolom yolom ya aa aa aa aa atau tidaktau tidaktau tidaktau tidaktau tidak

                         perny                         perny                         perny                         perny                         pernyaaaaataantaantaantaantaan yayayayaya tidaktidaktidaktidaktidak

1 kamu selalu mengucapkan niat wudu
ketika berwudu

2 kamu berkumur sebanyak empat kali
ketika berwudu

3 selesai berwudu kamu jarang
membaca doa

4 kamu selalu mendahulukan
anggota tubuh sebelah kanan
ketika berwudu

5 sebelum salat kamu selalu berwudu

cobalahcobalahcobalahcobalahcobalah

kamu telah mempelajari tata cara berwudu

coba perhatikan kembali

tata cara berwudu yang benar

kemudian peragakan di depan kelas

selanjutnya praktikkan tata cara berwudu di rumah

minta orang tuamu untuk memberi penilaian

atas tata cara berwudu yang kamu lakukan
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aaaaa pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 ... pangkal pandai
a rajin
b malas
c ceroboh

2 wudu artinya ....
a bersih dan sehat
b bersih dan rapi
c bersih dan indah

3 kitab suci umat islam adalah ....
a zabur
b injil
c al-Qur’an

4 Allah mahaesa artinya Allah itu ....
a satu b dua c tiga

5 utusan Allah disebut juga ....
a malaikat Allah
b kitab Allah
c rasul Allah

6 kamu hendaknya mendoakan orang tua sehabis ....
a salat
b makan
c tidur

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
22222
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7 kamu dilarang tolong menolong dalam hal ....
a kejahatan
b kebaikan
c kejujuran

8 tangan yang telah dicuci menjadi ....
a kusam
b kotor
c bersih

9 sesudah makan kamu hendaknya ....
a bermain
b tidur
c mencuci tangan

10 bacaan basmalah adalah ....

a

b

c

bbbbb jajajajajawwwwwaaaaab perb perb perb perb pertanytanytanytanytanyaan berikaan berikaan berikaan berikaan berikututututut

1 apa isi surah an-Nasr

2 apa doa sebelum makan

3 apa doa sebelum belajar

4 sebutkan apa saja adab belajar

5 apa bunyi rukun islam yang pertama

.
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6 bagaimana bacaan syahadat tauhid

7 apa contoh rajin beribadah kepada Allah

8 berapa jumlah ayat pada surah al-Kausar

9 sebutkan manfaat jika kamu rajin belajar

10 sebutkan urutan tata cara berwudu yang benar

ccccc jodohkjodohkjodohkjodohkjodohkananananan

1 urutan wudu yang pertama

sambil membaca basmalah

2 hal yang kamu lakukan

sebelum salat

3 salah satu perilaku terpuji

4 salah satu adab sesudah makan

bbbbb

ccccc

aaaaa

ddddd

.
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ddddd isi skisi skisi skisi skisi skala sikala sikala sikala sikala sikaaaaap berikp berikp berikp berikp berikututututut
dengdengdengdengdengan memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda an memberi tanda 
pada kpada kpada kpada kpada kolom yolom yolom yolom yolom yang terang terang terang terang tersediasediasediasediasedia

                                                                                     pernypernypernypernypernyaaaaataantaantaantaantaan kkkkkadangadangadangadangadang yayayayaya tidaktidaktidaktidaktidak
kkkkkadangadangadangadangadang

1 sebelum makan kamu
mencuci tangan

2 kamu mengucapkan niat
ketika berwudu

3 kamu belajar sepulang dari
sekolah

4 sebelum mendirikan salat
kamu berwudu

5 jika ada teman yang bersedih
kamu menghiburnya

6 sesudah makan
kamu membantu ibu
membereskan meja makan

7 sesudah berwudu kamu
membaca doa

8 jika makan kamu mengunyah
makanan sampai lembut

9 kamu membaca doa sebelum
belajar baik di sekolah
maupun di rumah

10 kamu mendahulukan orang
yang lebih tua ketika
mengambil makanan
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eeeee jajajajajawwwwwaaaaab perb perb perb perb pertanytanytanytanytanyaan berikaan berikaan berikaan berikaan berikututututut

1 tuliskan dua kalimat syahadat dengan benar

2 tuliskan doa kepada orang tua

3 apa yang kamu ucapkan setelah selesai belajar

4 apa yang kamu lakukan jika ayah atau ibumu
sedang sakit

5 sebutkan adab ketika makan dan minum

fffff tulisktulisktulisktulisktuliskan pendaan pendaan pendaan pendaan pendapapapapapatmtmtmtmtmuuuuu

1 jika temanmu tidak berwudu sebelum salat
bagaimana pendapatmu

2 jika temanmu tidak mengerjakan tugas dari guru
bagaimana pendapatmu
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pilih japilih japilih japilih japilih jawwwwwaaaaaban yban yban yban yban yang benarang benarang benarang benarang benar

1 surah pembuka di dalam al-Qur’an adalah ....
a an-Nasr b al-Fatihah c al-Kausar

2 rukun iman yang ketiga adalah ....
a iman kepada kitab Allah
b iman kepada rasul Allah
c iman kepada hari kiamat

3 manusia diciptakan oleh ....
a Allah b malaikat c rasul

4 jika kamu berperilaku jujur
akan ... orang lain
a disayang b dibenci c dijauhi

5 disiplin adalah kunci ....
a kegagalan
b kebaikan
c keberhasilan

6 tempat tinggal kita disebut ....
a sekolah b masjid c rumah

7 setelah buang air kecil kamu harus ....
a mandi b beristinja’ c bertayamum

8 orang yang tidak mengerjakan salat
akan mendapat ....
a hadiah b pahala c dosa

.

.
.

.

(k(k(k(k(kerererererjakjakjakjakjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)u tulismu)
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9 jika tidak ada air atau sedang sakit
kamu dapat mengganti wudu dengan ....
a mandi b istinja’ c tayamum

10 salat magrib ada ... rakaat
a dua b tiga c empat

11 ketika membasuh muka sebanyak tiga kali
kamu mengucapkan ....
a hamdalah
b basmalah
c niat berwudu

12 salat subuh ada ... rakaat
a dua b tiga c empat

13 kesaksian nabi Muhammad utusan Allah
merupakan  ....
a syahadat rasul
b syahadat tauhid
c syahadatain

14 jika rajin bekerja sejak kecil
membuat kamu menjadi orang yang ....
a jujur
b disiplin
c bertanggung jawab

15 ketika makan kamu tidak boleh ....
a mengunyah sampai lembut
b mengambil makanan secukupnya
c berbicara atau bercanda

16 makan dan minum secara teratur
membuat badan menjadi ....
a sakit b lemas c sehat

.

.
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17 salat isya ada ... rakaat
a dua b tiga c empat

18 al-Qur’an terdiri atas ... surah
a 30 b 114 c 6666

19 kamu berkumur sebanyak ... kali
ketika berwudu
a satu b dua c tiga

20 yang tidak termasuk air
yang suci dan menyucikan adalah ....
a air laut
b air sumur
c air kelapa muda
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al amin dapat dipercaya
al-‘Asr demi masa
al-Fatihah pembukaan
al-Kausar nikmat yang banyak
an-Nasr pertolongan
azan panggilan atau seruan untuk salat
balig dewasa
berkhalwat menyendiri untuk berpuasa dan beribadah
berwudu bersuci sebelum salat
dini awal atau kecil
dubur tempat keluarnya kotoran setelah buang air

besar
esa satu
fardu ain wajib
hadas keadaan tidak suci
haid keluar darah dari rahim perempuan dewasa

sehingga tidak diperbolehkan salat
hari kiamat hari akhir kehidupan
ikhlas tulus hati atau bersih hati
iman percaya
islam selamat
istinja’ membersihkan kubul dan dubur
jujur berkata sebenarnya
kubul tempat keluarnya kencing setelah buang air kecil
khalifah pengganti nabi Muhammad setelah

meninggal
khusyu khidmat
lembut lunak
loket tempat pembayaran
mumayyiz dapat membedakan baik buruknya pekerjaan
muslim orang yang selamat

..
.

.

ggggglosariumlosariumlosariumlosariumlosarium
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.

najis kotoran yang menjadi sebab seseorang tidak
dapat beribadah kepada Allah

nifas darah yang keluar dari rahim perempuan
setelah melahirkan

nuzulul qur’an peristiwa turunnya al-Qur’an
puasa menahan diri dari godaan setan makan dan

minum mulai terbit fajar hingga terbenam
matahari

rajin bekerja atau belajar dengan sungguh
rasul utusan Allah
rida rela
rukun islam pokok ajaran islam
rukun wudu hal hal yang wajib dilakukan ketika berwudu
salat doa
shaum puasa atau siyam
surah makiyah surah al-Qur’an yang diturunkan di kota

mekah
syahadat kesaksian atau persaksian
syahadatain dua kalimat syahadat
syahadat tauhid kesaksian tidak ada tuhan selain Allah
syahadat rasul kesaksian nabi Muhammad utusan Allah
syukur rasa terima kasih
taharah bersuci
takdir Allah ketetapan Allah
tayamum bersuci dengan sesuatu selain air
teliti cermat atau saksama
umul kitab induk al kitab
umul qur’an induk al-Qur’an
ustad guru laki laki yang mengajar di sekolah

agama atau pesantren
wudu bersih dan indah
wangi harum
zakat suci
zakat fitrah zakat bahan pokok makanan
zakat mal zakat harta kekayaan
zebra cross tempat penyeberangan jalan
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10 malaik10 malaik10 malaik10 malaik10 malaikaaaaat yt yt yt yt yang wang wang wang wang wajib diperajib diperajib diperajib diperajib dipercacacacacayyyyyaiaiaiaiai

1 malaikat jibril disebut juga ruhul qudus

atau ruhul amin

malaikat jibril bertugas menyampaikan wahyu

kepada para rasul

2 malaikat mikail bertugas memberi rezeki

menurunkan hujan dan mengatur sinar matahari

3 malaikat israfil bertugas meniup sangkakala

dalam dua tiupan

tiupan pertama untuk merusak alam seisinya

tiupan kedua untuk membangkitkan segala yang mati

dan mengumpulkannya di padang masyar untuk dihisab

4 malaikat izrail disebut juga malaikat maut

malaikat izrail bertugas mencabut nyawa

setiap makhluk yang hidup

5 malaikat raqib bertugas mencatat amal baik manusia

selama hidup di dunia

6 malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia

selama hidup di dunia

7 malaikat munkar bertugas memeriksa setiap roh

di alam kubur

8 malaikat nakir bertugas sama dengan malaikat mungkar

9 malaikat malik disebut juga malaikat zabaniyah

malaikat malik bertugas menjaga neraka

11 malaikat ridwan bertugas menjaga surga

lllllampiran ampiran ampiran ampiran ampiran 11111
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25 r25 r25 r25 r25 rasul yasul yasul yasul yasul yang wang wang wang wang wajib diperajib diperajib diperajib diperajib dipercacacacacayyyyyaiaiaiaiai

lllllampiran ampiran ampiran ampiran ampiran 22222

1 nabi adam as

2 nabi idris as

3 nabi nuh as

4 nabi hud as

5 nabi saleh as

6 nabi ibrahim as

7 nabi luth as

8 nabi ismail as

9 nabi ishaq as

10 nabi yakub as

11 nabi yusuf as

12 nabi ayub as

13 nabi zulkifli as

14 nabi syuaib as

15 nabi musa as

16 nabi harun as

17 nabi ilyas as

18 nabi ilyasa as

19 nabi daud as

20 nabi sulaiman as

21 nabi yunus as

22 nabi zakaria as

23 nabi yahya as

24 nabi isa as

25 nabi Muhammad saw
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latihan bab 1
1 a

3 b

5 c

latihan bab 2
1 b

3 a

5 b

latihan bab 3
1 c

3 a

5 b

latihan bab 4
1 b

3 b

5 a

latihan bab 5
1 a

3 b

5 a

kkkkkunci jaunci jaunci jaunci jaunci jawwwwwabanabanabanabanaban

latihan bab 6
1 c

3 a

5 a

uji kemampuan diri 1
1 c

3 c

5 c

7 a

9 a

latihan bab 7
1 b

3 a

5 b

latihan bab 8
1 c

3 a

5 a

latihan bab 9
1 c

3 c

5 b
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latihan bab 10
1 c

3 a

5 c

latihan bab 11
1 b

3 a

5 c

latihan bab 12
1 c

3 c

5 c

uji kemampuan diri 2
1 a

3 c

5 c

7 a

9 c

evaluasi akhir tahun
1 b

3 a

5 c

7 b

9 c

11 c

13 a

15 c

17 c

19 c
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iiiiindeksndeksndeksndeksndeks

AAAAA
abdullah  69
abu bakar  72
al-‘Alaq  8
al amin  20
al-Baqarah  36,  46
al-Fatihah  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 55
al-Kausar  55, 56, 57, 61, 63
al-Qur’an  5, 6, 8, 9, 11, 12, 36, 46, 55, 61, 69,

76
al-‘Asr  55, 56, 59, 60, 61, 62, 63
an-Nasr  55, 56, 58,  59, 61, 62, 63

BBBBB
balig  45,  46
basmalah  56, 58, 59, 83,  94, 95
berwudu  35, 36, 37, 40,  93, 94, 95, 97, 98, 99

DDDDD
disiplin  17, 18, 19, 22, 23, 27, 73
dubur  37, 38,  99

FFFFF
fakir miskin  46,  47
fardu ain  46

GGGGG
gua hira  8

HHHHH
hadas  36, 38,  40,  94
haid  99
haji wada  48
hamdalah  62, 83, 88

IIIII
ibadah haji  44, 48
idul fitri  47
injil  12
istinja’  35,  37, 38, 40

JJJJJ
jibril  8, 61
jujur  17, 18, 20, 22, 23, 27, 73
juz  61

KKKKK
khalifah umar bin khattab  26
khusyu  31
kubul  37, 38,  99

MMMMM
mekah  48, 61, 63, 69
muhrim  99
mumayyiz  98

NNNNN
nabi adam  12,  69
nabi Muhammad  5,  8,  9,  12,  20,  45,  48,  61,

67,  69,  70,  72,  74,  97
najis  36,  37, 40
nifas  99
nuzulul qur’an  8

PPPPP
puasa  44, 47

RRRRR
ramadan  46, 49
rasul  12, 14, 67, 67, 69
rukun iman  9, 11, 13,  14, 17
rukun islam  43, 44, 48, 49, 65, 66,  70

SSSSS
salat  19, 28, 36, 43, 44, 45, 46, 49, 76, 77, 93,

94, 98, 99
shaum  46
siti aminah  69
siyam  46
sunah wudu  99
surah makiyah  6,  61,  63
syahadat  44, 49, 65, 66, 67, 68,  70,  72
syahadat rasul  66, 67,  70
syahadat tauhid  66, 67, 68,  70
syahadatain  44, 45,  66,  70

TTTTT
ta‘awuz  2,  56, 58, 59
taharah  35, 36, 40, 43,  93
tanggung jawab  17,  18,  21,  22,  23,  27,  73
taurat  12
tayamum  37, 40

UUUUU
umul kitab  6
umul qur’an  6
ustad  28

YYYYY
yatim piatu  47

ZZZZZ
zabur  12
zakat  44, 47, 49
zakat fitrah  47
zakat mal  47
zulhijah  48
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