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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 buku teks pelajaran
ini akan lebih mudah diakses oleh siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun
sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sebagai
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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kata pengantar

assala– mu‘alaikum….

kakak ucapkan selamat kepada kalian
kalian sekarang sudah belajar di tingkat sekolah dasar

buku yang kalian pegang ini
berjudul pendidikan agama islam
kalian akan belajar banyak
misalnya tentang Al-Qur'an dan hadis
kalian juga akan belajar akidah dan akhlak
fiqih dan tarikh serta kebudayaan islam

semoga kalian bisa memahaminya dengan baik
belajarlah dengan tekun dan rajin
agar kalian menjadi anak yang saleh

akhirnya kakak ucapkan terima kasih
kepada kalian guru dan orangtua kalian
yang akan membimbing kalian dalam belajar
semoga buku ini bermanfaat bagi semuanya

wassala– mu‘alaikum….

penulispenulispenulispenulispenulis

kata pengantar
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pendahuluan

buku pendidikan agama islam ini
di dalamnya sangat lengkap
kamu dapat dengan mudah memahaminya
kamu akan belajar empat hal
Al-Qur'an dan hadis
aqidah dan akhlak
fikih dan tarikh serta kebudayaan islam
agar kamu mudah memahaminya
yuk kita pahami dulu berikut ini

sistematika isi buku

1 judul bab
tema utama yang mencakup isi materi
dalam satu bab

2 tujuan pembelajaran
tujuan setelah kamu memahami
seluruh materi dalam tiap bab

3 uraian materi
gambaran isi atau pokok
yang harus dipahami

4 ilustrasi dan gambar
ilustrasi dan gambar yang membantumu
dalam memahami materi

1

2

3

4

pendahuluan
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5 tugas
kegiatan untuk mengetahui
sejauh mana pemahamanmu
terhadap materi

6 hikmah
amalan yang dapat kamu lakukan
setelah belajar bab tersebut

7 latihan soal
kegiatan akhir
untuk melatih pemahamanmu

8 latihan semester
kegiatan akhir
untuk melatih pemahamanmu
selama satu semester

9 glosarium
berisi kata dan artinya yang sulit kamu
pahami

10 indeks
berisi kata kunci
dalam memahami uraian materi

6

5

7

8

910

pendahuluan
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cara kamu belajar buku ini

1 bacalah basmalah sebelum belajar
2 perhatikan judul setiap bab nya
3 ingatlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai
4 pahami dengan baik uraian materi
5 kerjakan tugas yang tersedia

untuk mengukur kemampuanmu

6 cobalah kamu ikuti
setiap amalan dalam kolom hikmah

7 baca kembali kolom rangkuman
untuk mengingatkan materi

8 kerjakan latihan soal untuk mengukur kemampuanmu
9 lanjutkan belajar ke bab lain

jika bab tersebut sudah kamu pahami
10 ucapkan hamdalah jika kamu selesai belajar
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ayo kita membaca Al-Qur'an
kita akan belajar membaca  surah al-f–atih ah
kita harus bisa melafalkannya
kita harus bisa menghafalkannya

alhamdulill–ah
dengan belajar Al-Qur'an
keimananku akan bertambah
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sekarang kita akan belajar
melafalkan surah Al-Qur'an
kita akan melafalkan salah satu surah pendek
kita akan melafalkan surah al-f–atih ah

a melafalkan surah al-f–atih ah

al-f–atih ah adalah surah pertama dalam Al-Qur'an
al-f–atih ah artinya adalah pembukaan
surah al-f–atih ah terdiri atas tujuh ayat
surah al-f–atih ah diturunkan di kota mekah
oleh karena itu surah ini disebut surah makiah

yuk kita belajar melafalkan surah al-f–atih ah

1 bismill–ahir – rah  m–anir – rah  -i m(i)

2 alh  amdu – lill–ahi – rabbil – ‘–alam-i n(a)
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5   iyy–aka – na‘budu – wa iyy–aka – nasta‘-i n(u)

3   arrah  m–anir – rah  -i m(i)

4   m–aliki – yaumidd-i n(i)

6   ihdinas   – s  ir–at al – mustaq-i m(a)

7  s  ir–at al – laz  -i na – an‘amta – ‘alaihim

    gairil – magd  u–  bi – ‘alaihim – walad  d  –all-i n(a)
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ayo kita belajar melafalkan surah al-f–atih ah
bacalah berulang ulang surah al-f–atih ah tersebut
bacalah ayat demi ayat dengan baik
belajarlah dengan guru agama
belajarlah dengan kakak atau orangtuamu

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

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
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lafalkanlah surah al-f–atihah
lafalkanlah di depan kelasmu
lafalkan dengan suara nyaring dan jelas

t u g a s

b menghafalkan surah al-f–atih ah

kalian telah belajar melafalkan surah al-f–atih ah
sekarang kita belajar menghafalkannya
bacalah surah al-f–atih ah di dalam hati
hafalkanlah sampai kalian benar benar hafal
hafalkanlah ayat demi ayat

menghafal surah al-f–atih ah sangat penting
surah ini harus dibaca saat salat
salat wajib maupun salat sunat
oleh karena itu hafalkan surah al-f–atih ah

setelah menghafalkan surah al-f–atih ah
sekarang belajarlah memahami artinya
bacalah arti surah al-f–atih ah tersebut
bacalah berulang ulang sampai hafal
arti surah al-f–atih ah sangatlah dalam
petunjuk hidup ada di dalam surah al-f–atih ah
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hafalkanlah surah al-f–atihah
ucapkanlah tanpa membaca di depan kelas
ucapkanlah dengan jelas dan benar

t u g a s

r a n g k u m a n

surah al-f–atihah adalah surah pertama dalam Al-Qur'an
surah al-f–atihah terdiri atas tujuh ayat
kandungan surah al-f–atihah sangatlah dalam
petunjuk hidup terangkum
dalam surah al-f–atihah

hikmah

ummul Qur'anummul Qur'anummul Qur'anummul Qur'anummul Qur'an

surah al-f–atihah  disebut ummul Qur'an
artinya induknya Al-Qur'an
isinya mencakup semua surah

alh amdulilla–  h
saya bisa membaca surah al-f–atihah
saya selalu membacanya ketika salat
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kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 al-f–atih ah merupakan surah yang ke____

a 1
b 2
c 3

2 surah al-f–atih ah artinya adalah____
a pendahuluan
b pembukaan
c akhir

3 bismill–ahir–rah m–anir–rah -i m artinya____

a segala puji bagi Allah

b dengan nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

c Allah Maha Pengasih

4 surah al-f–atih ah terdiri atas ____ ayat

a lima b tiga c tujuh

latihan soal
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5 surah al-f–atih ah diturunkan di kota____

a mekah
b madinah
c jeddah

6

lafal bacaan di atas adalah____

a alh amdu–lill–ahi–rabbil–‘–alam-i n(a)
b m–aliki–yaumidd-i n(i)
c bismill–ahir–rah m–anir–rah -i m(i)

7 Al-Qur'an diturunkan kepada nabi ____

a musa
b isa
c Muhammad

8 alh amdu–lill–ahi–rabbil–‘–alam-i n artinya ___

a segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam

b dengan nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

c yang merajai hari pembalasan
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9

arti ayat di atas adalah____

a tunjukkanlah kami jalan yang lurus
b yang merajai hari pembalasan
c jalan yang Engkau ridai

10 Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat _____

a mikail
b izroil
c jibril

b lengkapilah pernyataan di bawah ini

1 surah al-f–atih ah adalah surah yang ke____

2 surah al-f–atih ah artinya adalah ____

3 kitab suci umat islam adalah____

4   dilafalkan ____

5     artinya _____
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c pasangkan ayat dan pelafalan yang tepat

ayat kegiatan

arrah m–anir–rah -i m(i)

iyy–aka–na‘budu – wa iyy–aka –
nasta‘-i n(u)

bismill–ahir–rah m–anir–rah -i m(i)

ihdinas –s ir–at al–mustaq-i m(a)

s ir–at al–laz  -i na–an‘amta–‘alaihim
gairil–magd  u–   bi–‘alaihim–
walad  d  –all-i n(a)

m–aliki–yaumidd-i n(i)

alh amdu–lill–ahi–rabbil–‘–alam-i n(a)
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kita akan belajar rukun iman
kita harus hafal apa saja rukun iman itu
kita harus bisa mengamalkannya

alhamdulill–ah
dengan belajar rukun iman
keimananku akan bertambah
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Allah adalah pencipta alam semesta
Allah menciptakan manusia
Allah menciptakan hewan dan tumbuhan
Allah menciptakan gunung dan laut
Allah pencipta yang ada di bumi dan di langit
Allah menciptakan yang dapat kita lihat
Allah menciptakan yang tidak dapat kita lihat

kita harus percaya Allah itu ada
Allah ada karena ciptaan-Nya ada
percaya kepada Allah artinya beriman
sebagai umat islam
kita harus mengimani enam hal
itu semua disebut dengan rukrukrukrukrukun imanun imanun imanun imanun iman

gambar 2 1gambar 2 1gambar 2 1gambar 2 1gambar 2 1
alam semesta ini merupakan bukti adanya Allah
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rukun iman ada enam
yang pertama iman kepada Allah
yang kedua iman kepada malaikat Allah
yang ketiga iman kepada rasul Allah
yang keempat iman kepada kitab Allah
yang kelima iman kepada hari kiamat
yang keenam iman kepada qada dan qadar

a iman kepada Allah

Allah itu ada
kita harus beriman kepada Allah
beriman kepada Allah artinya percaya
percaya bahwa Allah itu ada
hanya Allahlah tuhan semesta alam
tiada tuhan selain Allah

Allah itu ada
buktinya adalah ada ciptaan-Nya
semua yang ada di bumi adalah ciptaan Allah
semua yang ada di langit pun ciptaan Allah
Allah penguasa alam semesta
kita harus beriman kepada Allah
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berimanlah kepada Allah
hanya Allahlah yang patut kita takuti
kerjakanlah semua perintah-Nya
jauhilah segala larangan-Nya
janganlah berbuat yang tidak baik
karena Allah mengetahui semuanya

gambar 2 2gambar 2 2gambar 2 2gambar 2 2gambar 2 2
semua yang ada di bumi diciptakan oleh Allah

gambar 2 3gambar 2 3gambar 2 3gambar 2 3gambar 2 3
contoh perbuatan baik adalah menyantuni fakir miskin
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kita tidak boleh berbohong
kita tidak boleh sombong
karena Allah pasti mengetahui
dengan beriman kepada Allah
kita tidak akan berbuat durhaka

b iman kepada malaikat Allah

malaikat adalah ciptaan Allah
malaikat diciptakan dari cahaya
kita tidak dapat melihat malaikat
namun kita harus percaya malaikat itu ada
beriman kepada malaikat
adalah rukun iman kedua

jumlah malaikat itu banyak sekali
namun ada sepuluh yang wajib diketahui
ke sepuluh itu adalah

malaikat jibril
malaikat mikail
malaikat isrofil
malaikat izroil
malaikat munkar

malaikat nakir
malaikat rakib
malaikat atid
malaikat malik
malaikat ridwan
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ke sepuluh malaikat itu mempunyai tugas
apa sajakah tugas ke sepuluh malaikat itu

nama malaikat tugasnya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

no

jibril

mikail

isrofil

izroil

rakib

atid

munkar

nakir

malik

ridwan

menyampaikan wahyu

menyebarkan rizki

meniup sangsakala

mencabut nyawa

mencatat amal baik

mencatat amal buruk

penanya di alam kubur

penanya di alam kubur

penjaga neraka

penjaga surga

ayo kita hafalkan ke sepuluh nama malaikat Allah
kemudian salin dan isilah tabel seperti di bawah ini

t u g a s

nama malaikat tugasnyano

jibril menyampaikan wahyu1
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c iman kepada rasul Allah

nabi adalah utusan Allah
nabi adalah manusia
yang diberi wahyu oleh Allah
wahyu itu petunjuk untuk dirinya sendiri
rasul juga adalah utusan Allah
seperti halnya nabi rasul juga
diberi wahyu oleh Allah
wahyu itu untuk disebarkan kepada umatnya

nabi dan rasul yang wajib diketahui
ada duapuluh lima
kita harus meyakini bahwa rasul itu ada
beriman kepada rasul
adalah rukun iman yang ketiga

gambar 2 4gambar 2 4gambar 2 4gambar 2 4gambar 2 4
unta adalah kendaraan yang digunakan pada zaman nabi
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nabi dan rasul pertama adalah nabi adam
nabi dan rasul terakhir
adalah nabi Muhammad

berimanlah kepada rasul Allah
teladanilah rasul Allah tersebut
agar hidup kita selamat
selamat di dunia dan di akhirat

sekarang mari kita mengenal nabi dan rasul
hafalkanlah nama nabi dan rasul
baca dan hafalkanlah

1 adam
2 idris
3 nuh
4 hud
5 saleh
6. ibrahim
7 luth
8 ismail
9 ishak
10 yaqob

11 yusuf
12 ayub
13 syuaib
14 harun
15 musa
16 ilyasa
17 zulkifli
18 daud
19 sulaiman
20 ilyas

21 yunus
22 zakaria
23 yahya
24 isa
25 Muhammad
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hafalkan nabi dan rasul tersebut
bacalah sejarah kehidupannya
mintalah bantuan orangtua atau gurumu

d iman kepada kitab Allah

iman kepada kitab Allah
adalah rukun iman keempat
Allah telah menurunkan kitabnya kepada nabi
kitab Allah itu ada empat

kitab taurat

kitab zabur

kitab injil

kitab Al-Qur'an

kitab taurat diturunkan kepada nabi musa
kitab zabur diturunkan kepada nabi daud
kitab injil diturunkan kepada nabi isa
kitab Al-Qur'an diturunkan
kepada nabi Muhammad
kitab suci umat islam adalah Al-Qur'an
Al-Qur'an merupakan penyempurna
penyempurna dari kitab sebelumnya

gambar 2 5gambar 2 5gambar 2 5gambar 2 5gambar 2 5
Al-Qur'an sebagai
kitab suci umat islam
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Al-Qur'an merupakan petunjuk umat manusia
petunjuk untuk menjalani kehidupan
agar hidup selamat di dunia dan di akhirat

kita harus bisa membaca Al-Qur'an
kita juga harus paham maknanya
belajarlah membacanya terlebih dahulu
mengajilah pada ustaz atau orangtuamu
lancarkanlah bacaan Al-Qur'anmu

Allah senang orang yang membaca Al-Qur'an
kita juga harus memuliakan Al-Qur'an
Allah menyayangi orang seperti itu
Al-Qur'an harus kita imani
Al-Qur'an harus kita percayai kebenarannya

gambar 2 6gambar 2 6gambar 2 6gambar 2 6gambar 2 6
sebagai umat islam
kita harus mempelajari Al
Qur'an
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e iman kepada hari kiamat

Allah menciptakan alam semesta
Allah pula lah yang akan menghancurkannya
ketika alam semesta hancur
semua isinya pun akan hancur
hari itu disebut hari kiamat

pada hari kiamat
semua makhluk dan benda benda akan hancur
tidak ada kehidupan lagi di dunia
semua amal baik akan diperhitungkan
semua amal buruk pun akan diperhitungkan

gambar 2 7gambar 2 7gambar 2 7gambar 2 7gambar 2 7
pada hari kiamat semua benda benda akan hancur
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hari kiamat pasti akan datang
kita harus mempercayainya
tidak ada seorang pun tahu kapan datangnya
hanya Allah yang tahu
kapan hari kiamat akan tiba
saat kiamat tiba
malaikat isrofil akan meniupkan sangsakala

kita harus beriman kepada hari kiamat
itu merupakan rukun iman yang kelima
berbuatlah baik di dunia
lakukanlah amal saleh dan amal baik
jauhilah amalan yang buruk

f iman kepada qada dan qadar

rukun iman yang keenam
adalah mengimani qada dan qadar
qada adalah ketetapan Allah
qadar adalah takdir Allah
Allah menetapkan segala sesuatu
kepada makhluknya
Allah juga memberikan takdir
kepada makhluknya
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Allah menetapkan manusia harus bernafas
ketetapan Allah itu tidak dapat dilanggar
Allah menentukan tumbuhan membutuhkan air
jika tidak diberi air tumbuhan akan mati
itulah contoh ketetapan Allah

sekarang kita belajar apa itu takdir Allah
takdir ada yang baik ada yang buruk
takdir ada yang dapat diubah
takdir ada pula yang tidak dapat diubah

kita dapat menjadi anak pintar
kita harus belajar agar menjadi anak pintar
jika kita belajar dengan giat
kita akan menjadi anak pintar

gambar 2 8gambar 2 8gambar 2 8gambar 2 8gambar 2 8
hewan dan tumbuhan membutuhkan air
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berarti kita berusaha
mendapatkan takdir yang baik
yaitu menjadi anak pintar

namun jika kita tidak mau belajar
akibatnya kita tidak akan menjadi anak pintar
kita berarti telah mengambil takdir yang buruk
yaitu menjadi anak yang tidak pintar

ayo kita berusaha mendapatkan takdir yang baik
lakukanlah amal saleh dan amal baik
agar takdir kita menjadi baik

gambar 2 9gambar 2 9gambar 2 9gambar 2 9gambar 2 9
jika kita rajin belajar
kita akan menjadi anak yang pintar
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ayo sebutkan contoh dari qada
sebutkanlah minimal tiga contoh

t u g a s

r a n g k u m a n

rukun iman ada enam
yang pertama adalah iman kepada Allah
yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah
yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah
yang keempat adalah iman kepada rasul Allah
yang kelima adalah iman kepada hari kiamat
yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar

hikmah
imanimanimanimaniman

iman artinya yakin
kita harus yakin kepada Allah
kita juga harus yakin pada malaikat
kitab dan rasulnya
hari kiamat dan qada qadar

alh amdulilla–  h
saya semakin yakin dengan semuanya
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kerjakan di buku tugasmu

a pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 rukun iman ada ____

a satu b tiga c enam

2 rukun iman yang pertama adalah_____

a iman kepada Allah
b iman kepada malaikat Allah
c iman kepada rasul Allah

3 iman kepada Allah adalah percaya
bahwa____

a Allah itu ada
b rasul itu ada
c malaikat itu ada

4 jumlah malaikat yang wajib diketahui ada____
a satu
b sepuluh
c dua puluh lima

latihan soal
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5 nabi yang pertama adalah nabi____

a Muhammad
b isa
c adam

6 kitab yang diturunkan Allah berjumlah____

a dua b tiga c empat

7 kitab injil diturunkan kepada nabi____

a Muhammad
b isa
c musa

8 kitab suci umat islam adalah kitab ____

a Al-Qur'an
b taurat
c injil

9 malaikat yang bertugas mencabut nyawa
adalah____

a malaikat isrofil
b malaikat jibril
c malaikat izroil
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10 kita harus berusaha mengejar takdir
yang ____

a baik
b buruk
c cukup

b lengkapilah pernyataan di bawah ini
dengan benar

1 jumlah rukun iman ada_____

2 rukun iman yang pertama
adalah iman kepada____

3 beriman kepada rasul
adalah rukun iman yang ke_____

4 malaikat Allah yang wajib diketahui
berjumlah_____

5 pengertian dari qada adalah_____
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kita akan belajar berperilaku terpuji
perilaku terpuji wajib kita laksanakan

alhamdulill–ah
aku telah belajar berperilaku terpuji
aku akan berperilaku terpuji
dalam kehidupan sehari hari
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a   perilaku jujur

jujur merupakan perilaku terpuji
kita semua harus berperilaku terpuji
kita harus berperilaku jujur
jujur adalah tidak pernah bohong
jujur adalah mengakui semua perbuatan

orang yang jujur akan disayang Allah
orang yang jujur akan dirahmati Allah
Allah tidak suka orang yang tidak jujur
Allah tidak suka orang yang suka berbohong
tidak jujur adalah perbuatan dosa

gambar 3 1gambar 3 1gambar 3 1gambar 3 1gambar 3 1
yadi berkata jujur kepada orangtuanya
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biasakanlah jujur dalam kehidupan sehari hari
jujurlah kepada ibu dan ayahmu
jujurlah kepada saudaramu
jujurlah kepada teman temanmu
jujurlah dalam perilaku sehari hari

simaklah cerita di basimaklah cerita di basimaklah cerita di basimaklah cerita di basimaklah cerita di bawwwwwah iniah iniah iniah iniah ini

suatu hari budi di tinggal orangtuanya
orangtuanya pergi ke luar kota
budi tinggal dengan kakaknya
saat rumah sepi budi bermain dengan temannya
budi berlari kesana kemari di dalam rumah
lalu budi tak sengaja memecahkan vas bunga
budi merasa menyesal dan takut
budi takut dimarahi oleh orangtuanya

gambar 3 2gambar 3 2gambar 3 2gambar 3 2gambar 3 2
budi tidak sengaja memecahkan vas bunga
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kemudian orangtua budi pulang
mereka melihat vas bunganya tidak ada
orangtua bertanya kepada budi
budi menjawab
bahwa kucing yang memecahkannya

budi berbohong kepada orangtuanya
namun setelah itu budi merasa bersalah
budi terus merasa berdosa
akhirnya budi mengakui kesalahannya
budi meminta maaf kepada orangtuanya
budi meminta ampun kepada Allah
orangtuanya pun memaafkan budi

gambar 3 3gambar 3 3gambar 3 3gambar 3 3gambar 3 3
budi dinasihati oleh kedua orangtuanya
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budi dinasihati
bahwa hidup haruslah jujur
janganlah pernah berbohong
akuilah perbuatan yang telah dilakukan
lalukanlah perbuatan yang terpuji

dari cerita di atas
kita dapat mengambil hikmah
bahwa kejujuran sangat penting
islam menuntun umatnya untuk jujur
jujur adalah bentuk kemuliaan
ayo kita semua berbuat jujur
sesuai firman Allah
surah an-nasurah an-nasurah an-nasurah an-nasurah an-nahhhhh l l l l l aaaaayyyyyat 1at 1at 1at 1at 11111166666

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

sesungguhnya orang orang
yang mengada adakan kebohongan
terhadap Allah tiadalah beruntung

(q s an-na(q s an-na(q s an-na(q s an-na(q s an-nahhhhh     lllll /1/1/1/1/16 : 16 : 16 : 16 : 16 : 1111116)6)6)6)6)

innal-laz i- na yaftaru–  na ‘alalla– hil-kaz iba
la–  yuflih u–  n(a)
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b perilaku bertanggung jawab

bertanggung jawab merupakan perilaku terpuji
semua umat muslim harus memilikinya
semua umat muslim harus bersikap terpuji
bertanggung jawablah dalam hidup
bertanggung jawablah dalam beribadah

bertanggung jawab luas maknanya
sebagai siswa laksanakanlah tugas dengan baik
kerjakanlah pekerjaan rumah
patuhilah semua nasihat orangtua
patuhilah semua nasihat guru
jujurlah dengan apa yang telah kalian lakukan
itu semua contoh bentuk tanggung jawab

gambar 3 4gambar 3 4gambar 3 4gambar 3 4gambar 3 4
siswa belajar di dalam kelas dengan tekun
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tanggung jawab harus dilatih sedini mungkin
biasakanlah bertanggung jawab terhadap diri sendiri
dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi
bangunlah saat subuh tiba
ambillah air wudu dan lakukanlah salat
setelah itu bereskanlah tempat tidur
bereskanlah pula kamarmu
setelah itu mandi dan sarapanlah
sebelum berangkat ke sekolah

untuk membiasakan diri bertanggung jawab
buatlah jadwal kegiatan sehari hari
dari mulai bangun sampai tidur kembali

gambar 3 5gambar 3 5gambar 3 5gambar 3 5gambar 3 5
syifa anak yang bertanggung jawab
ia selalu membereskan tempat tidur ketika bangun tidur
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lengkapilah tabel di bawah ini

lakukanlah tugasmu dengan baik
lakukanlah perintah agama
bertanggung jawablah dalam keseharian
bertanggung jawablah dalam beribadah

jam kegiatanno

....

04 : 50

bangun tidur

salat subuh

1

2

3
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c perilaku hidup bersih

lihatlah gambar di bawah ini
gambar ini menggambarkan lingkungan bersih

lingkungan bersih enak dipandang mata
lingkungan bersih nyaman untuk ditinggali
ayo kita biasakan hidup bersih

islam mengajarkan umatnya untuk hidup bersih
Allah indah dan menyukai keindahan
biasakanlah hidup bersih dalam keseharian
mulailah dari diri sendiri

bersihkanlah kamar tidurmu sampai bersih
bersihkan pula badanmu
mandilah dua kali sehari

gambar 3 6gambar 3 6gambar 3 6gambar 3 6gambar 3 6
lingkungan yang bersih
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pakailah pakaian yang bersih
pakailah pakaian yang rapi
buanglah sampah pada tempatnya
janganlah membuang sampah sembarangan
ambillah sampah yang kalian lihat
buanglah pada tempatnya

cucilah anggota tubuhmu yang kotor
cucilah tangan sebelum makan
cucilah dengan sabun sampai bersih

gambar 3 7gambar 3 7gambar 3 7gambar 3 7gambar 3 7
mereka adalah anak
yang berperilaku bersih

gambar 3 8gambar 3 8gambar 3 8gambar 3 8gambar 3 8
yadi selalu membiasakan
mencuci tangan sebelum makan
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makanlah dengan tangan kanan
gosoklah gigimu sebelum dan sesudah makan
cucilah rambutmu jika telah kotor
cucilah kakimu saat hendak tidur

islam mengajarkan kebersihan
islam mengajarkan keindahan
biasakanlah hidup bersih
hidup bersih menciptakan hidup sehat

d disiplin

disiplin merupakan contoh perilaku terpuji
islam mengajarkan umatnya untuk disiplin
disiplin dalam ibadah maupun dalam keseharian
disiplin sangatlah penting untuk dilaksanakan

gambar 3 9gambar 3 9gambar 3 9gambar 3 9gambar 3 9
setelah mendengar adzan
yadi melaksanakan salat pada waktunya
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islam menuntut kita untuk beribadah
laksanakanlah ibadah sesuai perintah
laksanakanlah salat sesuai waktunya
dengan melaksanakan ibadah
kita berarti telah melatih kedisiplinan

islam mengajarkan umatnya untuk menuntut ilmu
belajarlah dengan rajin
datanglah ke sekolah tepat waktu
janganlah suka terlambat
kerjakanlah pekerjaan rumah
laksanakanlah tugas dan perintah guru
dengan membiasakan rajin belajar
datang ke sekolah tidak terlambat
kita berarti telah berperilaku disiplin

gambar 3 1gambar 3 1gambar 3 1gambar 3 1gambar 3 100000
syifa dan yadi selalu datang ke sekolah tepat waktu
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setelah selesai belajar di sekolah
pulanglah segera ke rumah
sesampainya di rumah
gantilah pakaian seragammu
dengan pakaian biasa
cucilah kaki dan istirahatlah sejenak
setelah itu kalian dapat makan siang

gambar 3 11gambar 3 11gambar 3 11gambar 3 11gambar 3 11
yadi langsung mengganti pakaian seragam dengan pakaian biasa
sesampainya di rumah
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sebagai siswa kalian tentu senang bermain
bermainlah dengan teman temanmu
bermainlah dengan teman teman yang saleh
janganlah bermain permainan yang tidak baik
janganlah bermain terlalu lama
pulanglah jika waktu pulang telah tiba
kerjakanlah pekerjaan rumahmu
biasakanlah perilaku disiplin ini sejak kecil
dengan berperilaku disiplin
Allah menyukai anak yang bersikap disiplin

r a n g k u m a n

islam menuntut kita berperilaku terpuji

jujur adalah perilaku terpuji

bertanggung jawab juga perilaku terpuji

demikian juga dengan hidup bersih disiplin

kita harus berperilaku terpuji

Allah menyukai yang berperilaku terpuji
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latihan soal

kerjakan di buku tugasmu

a pilihlah salah satu jawaban yang benar

1 salah satu sikap terpuji adalah ____
a bohong
b jujur
c mencuri

 Hikmah

alh amdulilla–  h
dengan berperilaku terpuji
saya bisa mendapatkan banyak teman
saya juga disayang guru
begitu juga kedua orangtua
mudah mudahan Allah meridaiku
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2 yang bukan sikap terpuji adalah ____
a bertanggung jawab
b disiplin
c malas

3 datang ke sekolah haruslah____
a terlambat
b malas malasan
c tepat waktu

4 sebelum makan kita sebaiknya____
a mencuci tangan
b mencuci kaki
c langsung makan

5 salat haruslah____
a di akhir waktu
b sebelum waktunya
c tepat waktu

6 jujur artinya____
a berkata sebenarnya
b berkata bohong
c berdusta
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7 berpola hidup bersih akan menciptakan____

a hidup tidak sehat
b hidup sehat
c hidup tidak teratur

8 kita harus melakukan amal____

a jelek
b tidak terpuji
c saleh

9 membuang sampah harus di____

a sungai
b jalan raya
c tempatnya

10 sebelum salat kita harus____

a wudu
b cuci kaki
c salat
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perilaku terpujino

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tidak terpuji

berbohong

jujur

terlambat ke sekolah

tidak cuci tangan

disiplin

bertanggung jawab

tidak mengerjakan pr

selalu bermain

tidak menghormati guru

berkelahi

b berilah tanda centang ( ) pada kolom
yang benar



pendidikan agama islam untuk sekolah dasar kelas I 4747

kita akan belajar bersuci
bersuci dari najis
dan bersuci dari hadas

alhamdulill–ah
dengan bersuci
aku terbiasa menyucikan diri
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adi adalah anak saleh
adi selalu patuh kepada orangtua
adi patuh kepada gurunya
adi menghormati yang lebih tua
adi menyayangi yang lebih muda

sekarang adi belajar agama islam
adi belajar mengenai tata cara bersuci
yuk belajar bersama adi

a bersuci karena najis

bersuci adalah menyucikan diri dari najis
bersuci juga berarti menyucikan diri dari hadas
bersuci disebut juga taharahtaharahtaharahtaharahtaharah

gambar 4 1gambar 4 1gambar 4 1gambar 4 1gambar 4 1
adi sedang mencium tangan orangtuanya
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gambar 4 2gambar 4 2gambar 4 2gambar 4 2gambar 4 2
adi sedang membersihkan najis dari kakinya (dengan air dan tanah)

bila badan kita terkena najis
bersihkanlah najis tersebut
najis contohnya adalah

kotoran hewan dan kotoran manusia
jilatan anjing
air kencing hewan dan air kencing manusia

mari kita praktikkan cara bersuci

adi terkena jilatan anjing
adi ingin menyucikan badannya
adi mencucinya dengan air
adi mencucinya tujuh kali
salah satu pencuciannya menggunakan tanah
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adi merasa ingin buang air kecil
setelah buang air kecil
adi mencuci kemaluannya
adi mencuci dengan air yang menyucikan

suatu hari adi ingin buang air besar
namun di sekitarnya tidak ada air
adi teringat ajaran gurunya
adi menggunakan tiga buah batu bersih
kegiatan adi di atas disebut istinjaistinjaistinjaistinjaistinja

Allah menyukai orang yang suci
suci jiwa maupun suci badannya
kita harus selalu bersih dari najis
bersihkanlah najis yang menempel di badan kita
bersihkan pula najis yang menempel
pada pakaian kita

gambar 4 3gambar 4 3gambar 4 3gambar 4 3gambar 4 3
adi sedang mengambil batu 3 buah
untuk beristinja
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firman Allah

b bersuci karena hadas

bersuci juga berarti menyucikan diri dari hadas
apabila kita buang air kecil atau besar
berarti kita telah mempunyai hadas
kita wajib untuk bersuci

saat kita buang air kecil atau besar
tubuh kita mengeluarkan najis
kita harus bersuci dari najis itu
namun itu hanya menyucikan diri dari najis
sementara kita tetap mempunyai hadas
cara membersihkan diri dari hadas ada tiga
yaitu berwudu mandi atau bertayamum

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

sungguh Allah menyukai orang yang tobat
dan menyukai orang yang menyucikan diri

(q s al-baqarah/2:222)

innalla– ha yuh ibbut-tawwa– bi- na
wa yuh ibbul-mutat ahhiri- n(a)
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berwudu

berwudu adalah menyucikan diri dari hadas kecil
sebelum salat kita wajib berwudu

yuk kita belajar berwudu
langkah langkahnya adalah

1 niatkan bahwa kita akan berwudu
niatnya adalah

nawaitul wud  u–  'a liraf‘il h  adas  il as  gari
fard  al lilla–  hi ta‘a–  la–

2 cucilah telapak tangan sampai bersih

gambar 4 4gambar 4 4gambar 4 4gambar 4 4gambar 4 4
mencuci tangan saat wudu
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3 berkumur kumurlah

4 membasuh lubang hidung

5 basuhlah muka dengan air

6 basuhlah kedua tangan
sampai ke siku

gambar 4 8gambar 4 8gambar 4 8gambar 4 8gambar 4 8
membasuh kedua tangan

gambar 4 5gambar 4 5gambar 4 5gambar 4 5gambar 4 5
berkumur kumur

gambar 4 7gambar 4 7gambar 4 7gambar 4 7gambar 4 7
membasuh muka

gambar 4 6gambar 4 6gambar 4 6gambar 4 6gambar 4 6
membasuh lubang hidung
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7 mengusap sebagian kepala
dengan air

8 membasuh kedua telinga

9 membasuh telapak kaki
sampai dengan mata kaki

gambar 4 9gambar 4 9gambar 4 9gambar 4 9gambar 4 9
mengusap sebagian kepala

gambar 4 1gambar 4 1gambar 4 1gambar 4 1gambar 4 100000
membasuh kedua telinga

gambar 4 11gambar 4 11gambar 4 11gambar 4 11gambar 4 11
mambasuh kaki
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dalam melaksanakan berwudu
dahulukanlah bagian tubuh yang kanan dulu
membasuh tiap anggota tubuh tiga kali
menghadaplah ke kiblat

tayamum

tayamum adalah pengganti wudu
tayamum dilaksanakan ketika tidak ada air
atau orang yang sakit dan tidak boleh terkena air
tayamum dapat menghilangkan hadas
tayamum menggunakan debu
atau tanah kering

yuk kita belajar cara tayamum
letakkanlah telapak tangan
di atas tanah yang kering
kamu juga dapat
menggunakan lapisan debu
tiuplah tanganmu itu
agar debu menjadi tipis
usapkanlah tanganmu pada mukamu
usapkan pula tanganmu
pada lenganmu sampai siku

gambar 4 12gambar 4 12gambar 4 12gambar 4 12gambar 4 12
mengusap muka pada tayamum
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r a n g k u m a n

bersuci adalah menyucikan diri
bersuci menyucikan badan dari najis
bersuci juga menyucikan badan dari hadas
berwudu dapat menyucikan badan dari hadas
sucikanlah badan kalian dari najis
sucikanlah badan kalian dari hadas
Allah menyukai orang yang suci

 Hikmah

ingatlah hadis nabi berikut

kebersihan sebagian dari iman

alh amdulilla–  h
setiap hari saya selalu berwudu
untuk menjaga kesucian
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latihan soal

kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 salah satu contoh najis adalah ____
a air kopi
b kotoran hewan
c makanan

2 di sekitar tidak ada air
setelah buang air besar
kita dapat bersuci dengan ____
a kain
b batu
c tanah

3 pengganti wudu ketika tidak ada air
disebut ____
a mandi
b bersuci
c tayamum
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4 Allah menyukai orang orang yang ____
a suci
b kotor
c malas

5 sebelum salat kita wajib____
a berwudu
b cuci tangan
c mencuci rambut

6 untuk membersihkan jilatan anjing
harus dicuci dengan____
a tujuh kali dengan air saja
b tujuh kali dengan air

dan diselingi dengan tanah
c lima kali dengan air

7 berwudu diawali dengan ____
a mencuci kaki
b berniat
c mencuci muka
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8 tayamum dapat menggunakan ____
a air
b daun
c debu atau tanah

9 tayamum boleh dilakukan jika ____
a tidak ada air
b ada air
c tidak ada debu

10 jika baju kita terkena najis hendaknya ____
a membersihkan dan menggantinya
b memakainya saja
c membuangnya
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b lengkapilah pernyataan di bawah ini

1 jika kita terkena najis kita harus_____

2 wudu dilakukan untuk menyucikan diri
dari ____

3 sebelum salat kita harus_____

4 tayamum adalah_____

5 Allah menyukai orang orang yang____
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kita akan belajar rukun islam
kita wajib hafal rukun islam
kita wajib mengamalkannya

alhamdulill–ah
aku  hafal rukun islam
aku akan melaksanakannya
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islam adalah agama yang sempurna
islam artinya selamat
islam mengajarkan kebenaran
orang yang memeluk islam akan selamat
selamat di dunia dan di akhirat

Tuhan kita adalah Allah
nabi kita adalah Muhammad
nabi Muhammad adalah utusan Allah
Allah memerintahkan kita untuk beribadah
Allah melarang kita untuk berbuat dosa

sebagai umat islam
kita harus tahu rukun islam
kita harus melaksanakan rukun islam

gambar 5 1gambar 5 1gambar 5 1gambar 5 1gambar 5 1
beribadah dan berdoalah hanya kepada Allah
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rukun islam itu ada lima
rukun islam yang pertama adalah syahadat
rukun islam yang kedua adalah salat
rukun islam yang ketiga adalah zakat
rukun islam yang keempat adalah puasa
rukun islam yang kelima adalah ibadah haji

a syahadat

syahadat adalah rukun islam yang pertama
sebagai umat islam
kita wajib mengucapkan syahadat
kalimat syahadat itu ada dua
syahadat tauhid dan syahadat rasul
syahadat tauhid itu artinya mengakui
hanya Allah Tuhan kita
syahadat rasul itu artinya mengakui
Nabi Muhammad adalah utusan Allah
yuk kita baca dua kalimat syahadat



rukun islam64

Allah itu satu
tiada Tuhan selain Allah
kita tidak boleh menyukutukan Allah
menyekutukan artinya menganggap ada Tuhan
selain Allah
kita harus menaati perintah Allah
kita harus menjauhi larangan Allah

Nabi Muhammad adalah utusan Allah
Nabi Muhammad adalah rasul terakhir
Allah mengutus Nabi Muhammad
untuk menyampaikan wahyu Allah

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu
adalah utusan Allah

ayo kita ucapkanlah dua kalimat syahadat
ayo pahamilah arti dua kalimat syahadat

t u g a s

asyhadu alla–   ila–  ha illalla–  h(u)
wa asyhadu anna muh  ammadar-rasu–  lulla–  h(i)
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kepada seluruh umat manusia
agar manusia selamat
di dunia dan di akhirat
kita harus meneladani Nabi Muhammad
kita harus ikuti perbuatan dan ucapannya

b salat

rukun islam yang kedua adalah salat
salat merupakan kewajiban umat islam
kita harus melakukan salat
lima kali sehari semalam
subuh zuhur asar magrib dan isya

salat merupakan kewajiban utama umat islam
salat akan menjauhkan kita dari hal buruk
salat akan menjauhkan kita dari hal tercela

gambar 5 2gambar 5 2gambar 5 2gambar 5 2gambar 5 2
laksanakanlah salat lima kali sehari semalam
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salat akan menuntun hidup kita
Allah menyayangi umat-Nya
yang salat dengan baik

kita tidak boleh meninggalkan salat
meninggalkan salat adalah perbuatan dosa
melaksanakan salat akan mendapatkan pahala
pelajarilah gerakan salat
pelajarilah bacaan salat
pelajarilah bersama orangtua atau gurumu

Allah berfirman

al-laz i- na yu'minu–  na bil-gaibi wa yuqi- mu–  nas-
sala– ta wa mimma– razaqna– hum yunfiqu–  n(a)

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib
melaksanakan salat
dan menginfakkan  sebagian rezeki
yang Kami berikan kepada mereka

(q s al-baqarah/2 : 3)(q s al-baqarah/2 : 3)(q s al-baqarah/2 : 3)(q s al-baqarah/2 : 3)(q s al-baqarah/2 : 3)
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c zakat
zakat adalah rukun islam yang ketiga
zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita
untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan
zakat itu banyak macamnya
ada zakat fitrah ada zakat harta

sebagian harta kita harus kita zakatkan
zakat adalah pembersih harta
dengan zakat kita membantu yang lemah
dengan zakat kita membantu yang kekurangan
islam mengajarkan agar kita saling menyayangi

umat islam wajib membayar zakat
saat bulan ramadan kita wajib zakat
zakat itu dinamakan zakat fitrah
zakat fitrah berguna bagi saudara kita
zakat fitrah menyucikan harta kita

gambar 5 3gambar 5 3gambar 5 3gambar 5 3gambar 5 3
zakat adalah pembersih
harta kita
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d puasa

puasa adalah rukun islam yang keempat
puasa wajib bagi semua umat islam

saat kita punya harta berlimpah
kita juga wajib membayar zakat
zakat tersebut disebut zakat mal
zakat mal adalah zakat harta
salurkan zakat kita kepada badan amil zakat

Allah berfirman:

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

dan laksanakanlah salat
tunaikanlah zakat  dan rukuklah
beserta orang yang rukuk

(q s al-baqarah/2 : 43)(q s al-baqarah/2 : 43)(q s al-baqarah/2 : 43)(q s al-baqarah/2 : 43)(q s al-baqarah/2 : 43)

wa aqi- mus-sala– ta wa a– tuz-zaka– ta warka‘u–

ma‘ar-ra– ki‘i- n(a)
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gambar 5 4gambar 5 4gambar 5 4gambar 5 4gambar 5 4
puasa wajib bagi seluruh umat islam

puasa wajib adalah puasa di bulan ramadan
ayo kita melaksanakan puasa
puasa dengan ikhlas karena Allah semata

puasa adalah perintah Allah
kita harus melaksanakan perintah Allah
puasa ramadan wajib bagi seluruh umat islam
puasa dapat membersihkan jiwa kita
puasa dapat melatih diri kita menahan nafsu
puasa adalah menahan makan dan minum
dari mulai subuh sampai magrib tiba
saat puasa kita merasa lapar

saat puasa kita merasa haus
kita harus ikhlas dalam berpuasa
Allah menyayangi orang yang berpuasa
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Allah berfirman:

e ibadah haji

haji adalah rukun islam yang kelima
haji wajib bagi umat islam
wajib bagi yang mampu
ibadah haji dilakukan di mekah
semua umat islam sedunia pergi kesana

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

wahai orang orang yang beriman
diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa

(q s al-baqarah/2 : 183)(q s al-baqarah/2 : 183)(q s al-baqarah/2 : 183)(q s al-baqarah/2 : 183)(q s al-baqarah/2 : 183)

ya–  ayyuhal-laz i- na a– manu–   kutiba ‘alaikumus-
siya– mu kama–  kutiba ‘alal-laz i- na min qablikum
la‘allakum tattaqu–  n(a)
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haji dilaksanakan pada bulan zulhijah
puncak haji adalah saat idul adha
umat islam yang tidak pergi haji
melaksanakan ibadah qurban
kita disunahkan berqurban
qurbannya boleh sapi maupun kambing

gambar 5 5gambar 5 5gambar 5 5gambar 5 5gambar 5 5
haji adalah rukun islam yang kelima

gambar 5 6gambar 5 6gambar 5 6gambar 5 6gambar 5 6
kita disunahkan untuk berqurban
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ibadah haji ini sesuai dengan firman Allah:

r a n g k u m a n

mari mengingat rukun islam
rukun islam ada lima
rukun islam yang pertama adalah syahadat
rukun islam yang kedua adalah salat
rukun islam yang ketiga adalah zakat
rukun islam yang keempat adalah puasa
rukun islam yang kelima adalah haji

kita harus bangga jadi umat islam
kita harus melaksanakan rukun islam
laksanakanlah dengan baik
ayo hafalkan rukun islam itu
laksanakanlah dalam kehidupan sehari hari

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa
dan sempurnakanlah ibadah haji
dan umrah karena Allah
(((((qqqqq  s al-baqarah/2 : 196) s al-baqarah/2 : 196) s al-baqarah/2 : 196) s al-baqarah/2 : 196) s al-baqarah/2 : 196)

wa atimmul-h ajja wal-‘umrata lilla– h(i)
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kerjakan di buku tugasmu

a pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 rukun islam ada____

a tiga
b empat
c lima

latihan soal

 Hikmah

islam dibangun oleh lima hal
1 bersaksi kepada Allah dan rasulnya
2 menegakkan salat
3 mengeluarkan zakat
4 berpuasa di bulan ramadan
5 mengerjakan haji ke baitullah

alh amdulilla–  h
saya telah belajar semuanya
mudah mudahan Allah meridaiku
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2 rukun islam yang pertama adalah____

a salat
b syahadat
c puasa

3 syahadat ada dua syahadat tauhid dan
syahadat____

a rasul b nabi c tuhan

4 puasa wajib dalam satu bulan
dilaksanakan pada bulan____

a syawal b ramadan c zulhijah

5 zakat wajib di bulan puasa disebut zakat____

a mal b harta c fitrah

6 salat sehari semalam sebanyak____

a lima kali
b tujuh kali
c sembilan kali

7 kita tidak boleh____Allah

a menyembah
b menyekutukan
c patuh
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8 nabi Muhammad adalah rasul yang____

a pertama b terakhir c ke dua

9 perintah Allah harus kita ____

a langgar b bantah c taati

10 ibadah haji adalah rukun islam yang ke____

a satu
b lima
c keempat

b lengkapilah pernyataan di bawah ini
dengan benar

1 rukun islam ada____

2 rukun yang pertama adalah____

3 zakat merupakan rukun islam yang ke____

4 puasa wajib dilakukan pada bulan____

5 salat wajib sehari semalam adalah subuh,
____, ____, ____, dan ibadah haji
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1 zakat

2 naik haji

3 puasa

4 syahadat

5 salat

a rukun islam yang keempat

b rukun islam yang kelima

c rukun islam yang ketiga

d rukun islam yang pertama

e rukun islam yang kedua

c pasangkanlah kolom yang di kiri dengan
yang di kanan

rukun islam
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kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 surah al-f–atih ah diturunkan di kota____

a mekah b madinah c jeddah

2

lafal bacaan di atas adalah____
a alh amdulill–ahirabbil‘–alam-i n(a)
b m–alikiyaumidd-i n(i)
c bismill–ahir-rah m–anirrah -i m(i)

3 Al-Qur'an diturunkan kepada ____
a nabi Musa
b nabi Isa
c nabi Muhammad

4 rukun iman yang pertama adalah_____
a iman kepada Allah
b iman kepada malaikat Allah
c iman kepada rasul Allah

ulangan semester   1
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5 jumlah malaikat yang wajib diketahui ada____
a satu
b sepuluh
c dua puluh lima

6 kitab suci umat Islam adalah kitab ____

a Al-Qur'an b taurat c Injil

7 sebelum salat kita harus____
a wudu b cuci kaki c salat

8 kita harus melakukan amal____
a jelek
b tidak terpuji
c saleh

9 yang bukan sikap terpuji adalah____
a bertanggung jawab
b disiplin
c malas

10 sebelum salat kita wajib____
a berwudu
b cuci tangan
c mencuci rambut

ulangan semester 1
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11 berwudu diawali dengan____
a mencuci kaki
b berniat
c mencuci muka

12 tayamum boleh dilakukan jika____

a tidak ada air
b ada air
c tidak ada debu

13 sahadat ada dua sahadat tauhid
dan sahadat____

a rasul
b nabi
c tuhan

14  zakat wajib di bulan puasa disebut zakat____

a mal
b harta
c fitrah

15 ibadah haji adalah rukun islam yang ke____

a satu
b lima
c keempat

pendidikan agama islam untuk sekolah dasar kelas I
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b lengkapilah pernyataan di bawah ini
dengan benar

1 puasa wajib dilakukan pada bulan____

2 rukun islam ada____

3 jika kita terkena najis kita harus_____

4 sebelum salat kita harus_____

5 dilafalkan____

6 surah yang pertama dalam Al-Qur'an
adalah____

7 jumlah rukun iman ada_____

8 pengertian dari qadar adalah_____

9 islam mengajarkan
agar umatnya berperilaku____

10 harta kita akan bersih
jika kita mengeluarkan_____

ulangan semester 1
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pada bab ini saya harus bisa
menghafal surah surah pendek
surah al kaus ar
surah an nas r
surah al ‘as r

hafalanku kini bertambah
aku bisa menghafal surah pendek
aku akan selalu membacanya
supaya mendapat rida Allah swt 81
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a surah al kau.s ar

surah al kausar adalah surah terpendek
isinya hanya tiga ayat
kalimatnya juga sangat pendek
surah al kausar berisi tiga hal

1 Allah melimpahkan nikmat yang banyak

2 kita harus melakukan salat
kita juga harus melakukan kurban

3 Nabi Muhamad adalah seorang nabi
yang akan diikuti umatnya sampai akhir zaman
orang yang membenci Nabi Muhammad
Allah akan memutuskan rahmat-Nya

ayo kita hafalkan surah al kausar berikut ini

1 inn–a  – a‘t ain–a  kal – kaus  ar(a)
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ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

dengan nama Allah
Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

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)

2 fas  alli– lirabbika – wanhar

3 inna – sy–a  ni'aka – huwal – abtar(u)

surah al kausar menerangkan
kepada manusia
manusia harus melaksanakan ibadah
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ibadah salat dan berkurban
kita juga harus mencintai Nabi Muhammad
orang yang membenci Nabi Muhammad
dialah orang yang terputus
dari rahmat Allah swt

1 hafalkan surah al kausar

2 hafalkan juga artinya

3 baca surah ini ketika kamu salat

t u g a s

gambar 6 1gambar 6 1gambar 6 1gambar 6 1gambar 6 1
beribadahlah hanya kepada Allah
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b surah an na .s  r

an nas r artinya pertolongan
an nas r terdiri atas 3 ayat
surah ini termasuk surah makiyah
surah makiyah berarti diturunkan di mekah

ayo kita hafalkan surah an nas r berikut ini

2 waraaitan n–a  sa – yad khulu–  na – f-i  d-i nill–a  hi
– afw–a  j–a

––

1 iz a – j–a  'a– nas  rull–a  hi – wal fath  (u)
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surah an nas r menerangkan janji Allah swt
pertolongan Allah akan datang

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

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 kepada-Nya
sungguh Dia Maha Penerima Taubat

3   fasabbih  –bih  amdi–rabbika–wastagfirh(u)

–––

     innahu–   – k–a  na – taww–a  b–a

––
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1 hafalkan surah an nas r

2 hafalkan juga artinya
baca surah ini ketika kamu salat

t u g a s

gambar 6 2gambar 6 2gambar 6 2gambar 6 2gambar 6 2
saling tolong menolonglah dalam kebaikan

islam akan mendapat kemenangan
kita harus memohon ampun kepada Allah swt.
sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat
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ccccc surah al ‘surah al ‘surah al ‘surah al ‘surah al ‘aaaaasssss r r r r r

al ‘as r artinya masa atau waktu
surah al ‘as r berjumlah tiga ayat
surah al ‘as r diturunkan di kota mekah
surah makiyah berarti diturunkan di mekah

ayo kita hafalkan surah al ‘as r berikut ini

1 wal ‘as  r(i)

–––

2 innal – ins–a  na – laf-i  – khusr(in)

3 illal–laz -i na––a  manu–  –wa ‘amilus  –s  –a  lih–a  t(i)

     wataw–a  s  au–bil haqqi–wataw–a  s  au–bis  –s  abr(i)

–––

–– ––
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ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

dengan nama Allah
Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

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

surah al ‘as r ini mengingatkan manusia
manusia akan berada dalam kerugian
manusia yang tidak akan rugi
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan
orang yang saling menasihati dalam kebenaran
orang yang saling menasihati dalam kesabaran
semuanya akan beruntung di hadapan Allah swt

gambar 6 3gambar 6 3gambar 6 3gambar 6 3gambar 6 3
mengaji adalah salah satu
bentuk kebajikan
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1 hafalkan surah al ‘as r ini berulang ulang

2 biasakan membacanya
setiap kamu mengerjakan salat

t u g a s

r a n g k u m a n

1 surah al kau
.
sar berisi tiga hal

Allah melimpahkan nikmat yang banyak
kita harus melakukan salat dan kurban
kita harus meneladani Nabi Muhamad

2 surah an nas r menerangkan janji Allah swt
pertolongan Allah akan datang
islam akan mendapat kemenangan
kita harus memohon ampun kepada Allah swt

3 surah al ‘as r ini mengingatkan manusia
manusia akan berada dalam kerugian
manusia yang tidak akan rugi
orang yang beriman
dan mengerjakan kebajikan
orang yang saling menasihati
dalam kebenaran
orang yang saling menasihati
dalam kesabaran
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 Hikmah

ingatlah firman Allah berikut

ketahuilah..
sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat

alh amdulilla–  h
ada yang menolong saya

kkkkkerjakerjakerjakerjakerjakan di bukan di bukan di bukan di bukan di buku tugasmuu tugasmuu tugasmuu tugasmuu tugasmu

aaaaa pilpilpilpilpiliiiiihlah salah satu jahlah salah satu jahlah salah satu jahlah salah satu jahlah salah satu jawwwwwaban yaban yaban yaban yaban yang palingang palingang palingang palingang paling
tepattepattepattepattepat

 1 al ‘as r artinya ____
a masa
b siang
c malam

latihan soal
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 2 al ‘as r berjumlah ____
a 2 ayat
b 3 ayat
c 4 ayat

 3 al ‘as r diturunkan di ____
a madinah
b mekah
c mesir

 4 al ‘as r menerangkan bahwa manusia
berada dalam ____
a keuntungan
b kebahagiaan
c kerugian

 5 orang yang tidak akan merugi adalah ____
a orang yang beriman dan beramal saleh
b orang yang melalaikan salat
c orang yang durhaka

 6 an nas r artinya ____
a perbaikan
b perhatian
c pertolongan
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 7 pertolongan Allah akan datang
dan islam akan mendapat ____
a kerugian
b kemenangan
c keuntungan

 8 al kau.sar artinya ____
a pertolongan
b nikmat yang banyak
c waktu atau masa

 9 dalam surah al kau.sar kita harus ____
a berkurban
b berpuasa
c berzakat

10 al kau.sar termasuk surah ____
a madaniyah
b makiyah
c arabiyah
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b ayo kita jawab pertanyaan di bawah ini

1 surah Al-Qur'an yang diturunkan di mekah
disebut surah ____

2 al ‘as r artinya ____

3 surah an nas r artinya ____

4 sesungguhnya Allah maha penerima ____

5 surah al kau.sar terdiri atas ____ ayat
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pada bab ini saya harus bisa
melafalkan dua kalimah syahadat
saya juga harus bisa menghafalkannya
begitu juga dengan artinya

alhamdulill–ah
sekarang aku semakin yakin
tiada tuhan selain Allah
Muhamad adalah Rasul Allah
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a pengertian syahadatain

tahukah kamu dengan syahadatain
syahadatain berasal dari bahasa arab
artinya dua kalimat syahadat
yang pertama adalah syahadat tauhid
yang kedua adalah syahadat rasul

syahadat artinya kesaksian atau pengakuan
pengakuan bahwa tidak ada tuhan selain Allah
dan nabi Muhammad adalah utusan Allah

Sumber:  wikipedia.com

gambar 7 1gambar 7 1gambar 7 1gambar 7 1gambar 7 1
adanya alam ini sebagai bukti adanya Allah swt
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b melafalkan dua kalimah syahadat

syahadat sangat penting bagi kita
syahadat adalah rukun islam kesatu
karena sangat penting
kamu harus bisa melafalkannya
yuk kita lafalkan kalimat syahadat

wa asyhadu – anna – muh  ammadar - rasu–  lulla–  h(i)

asyhadu – alla–  – ila–  ha – illalla–  h(u)
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c menghafal dua kalimah syahadat

sekarang saatnya kamu menghafal
menghafal kalimah syahadat
kalimat syahadat ada dua
syahadat tauhid dan syahadat rasul
yuk kita hafalkan dengan baik

1 syahadat tauhid

bunyi syahadat tauhid

syahadat tauhid berisi pengakuan
bahwa tidak ada lagi tuhan di dunia ini
tuhan yang patut kita sembah
hanya Allah swt

gambar 7 2gambar 7 2gambar 7 2gambar 7 2gambar 7 2
tuhan yang patut kita sembah hanya Allah
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2 syahadat rasul

syahadat rasul berbunyi

syahadat rasul berisi pengakuan
bahwa Muhammad itu rasulullah

d mengartikan kalimah syahadat

bagaimana hafalan kalimah syahadat
pasti kamu sudah bisa menghafalkannya
jika kamu sudah hafal
yuk kita cari tahu artinya

selain kamu menghafal bacaan syahadat
kamu juga harus tahu artinya
supaya kamu memahaminya
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ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

aku bersaksi
bahwa tidak ada lagi tuhan selain Allah

saya bersaksi

bahwa tidak ada lagi

tuhan

selain

Allah
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1 baca dan hafalkan syahadatain
hafalkan juga artinya

2 jika ada orang mengaku beragama islam
tapi ia tidak hafal syahadatain
bagaimana pendapatmu

t u g a s

dan saya bersaksi

sesungguhnya

Muhammad

utusan Allah

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

dan aku bersaksi
sesungguhnya Muhammad utusan Allah
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r a n g k u m a n

syahadat adalah rukun islam kesatu

syahadat artinya kesaksian atau pengakuan

syahadat ada dua macam

syahadat tauhid dan syahadat rasul

 Hikmah

arararararti syti syti syti syti syahadatahadatahadatahadatahadat

syahadat berarti sumpah dan janji
kita harus selalu mengerjakan perintah Allah
kita juga harus menjauhi larangan Allah

alh amdulilla–  h
sekarang saya terbiasa salat berjamaah
mudah mudahan Allah meridaiku
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kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 syahadatain artinya ___
a satu kalimat syahadat
b dua kalimat syahadat
c tiga kalimat syahadat

2 syahadat artinya ___
a bersaksi
b berdoa
c beribadah

3

adalah bunyi dari ___
a syahadat rasul
b syahadat nabi
c syahadat tauhid

latihan soal
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4

adalah bunyi dari ___
a syahadat rasul
b syahadat nabi
c syahadat tauhid

5 syahadat tauhid artinya bersaksi bahwa ___
a tiada Tuhan selain Allah
b Muhammad adalah utusan Allah
c tiada Tuhan selain Allah dan

Muhammad adalah utusan Allah

6 syahadat rasul artinya bersaksi bahwa ___
a tiada Tuhan selain Allah
b Muhammad adalah utusan Allah
c tiada Tuhan selain Allah dan

Muhammad adalah utusan Allah

7   Muhammad lahir di kota ___
a mekah
b madinah
c kufah
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8 istri Nabi Muhammad adalah ___
a siti nursolihah
b siti khadijah
c siti julaiha

9 bapak Nabi Muhammad adalah ___
a abdullah
b abdul muthalib
c abdul manaf

10 Nabi Muhammad wafat di usia ___
a 25 tahun
b 40 tahun
c 63 tahun
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b ayo kita jawab pertanyaan di bawah ini

1 kalimat syahadat tauhid adalah ___

2 kalimat syahadat rasul adalah ___

3 ibu Nabi Muhammad bernama ___

4 yang menyusui Nabi Muhammad bernama ___

5 berkhalwat artinya ___
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pada bab ini saya harus bisa berperilaku terpuji
saya haru rajin dalam belajar
saya juga harus menolong sesama
saya juga harus memahami adab makan
tak lupa adab dalam belajar
alhamdulill–ah
dengan berperilaku terpuji
mudah mudahan kita mendapat rida Allah swt
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a rajin

pagi pagi syifa sudah bangun
syifa anak yang rajin
kedua orangtuanya sangat bangga
melihat syifa sangat rajin

kamu ingin seperti syifa
syifa sangat disayangi orangtuanya
yuk kita lihat kebiasan syifa

sebelum azan subuh berkumandang
syifa sudah bangun tidur
syifa langsung merapikan tempat tidur
selimut dan bantal langsung dirapikan
tidak lupa syifa membuka jendela

gambar 8 1gambar 8 1gambar 8 1gambar 8 1gambar 8 1
syifa rajin membereskan tempat tidur
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syifa pun langsung mandi
tidak lupa syifa berwudu
untuk menunaikan salat subuh
setelah salat subuh
syifa memeriksa peralatan sekolah
seperti buku pensil dan penghapus
setelah sarapan pagi bersama orangtuanya
syifa langsung berangkat ke sekolah

sepulang dari sekolah
syifa juga membantu ibunya
membereskan alat makan
seperti piring gelas dan sendok
menyapu lantai dan membersihkan jendela
jika sudah lelah
syifa langsung istirahat

gambar 8 2gambar 8 2gambar 8 2gambar 8 2gambar 8 2
syifa rajin membantu ibunya
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sore hari sepulang mengaji
syifa membuka buku pelajaran
syifa membaca kembali pelajaran agama
tidak lupa mengerjakan tugas

syifa juga terbiasa mencatat
mencatat hal penting
yang harus kita lakukan
seperti berperilaku rajin membaca
rajin membantu kedua orangtua

itulah kebiasaan syifa setiap hari
syifa selalu berperilaku rajin
rajin dalam belajar
seperti selalu membaca buku
selalu mengerjakan tugas sekolah

gambar 8 3gambar 8 3gambar 8 3gambar 8 3gambar 8 3
syifa rajin mengerjakan tugas
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syifa juga rajin membantu orangtuanya
syifa rajin membereskan tempat tidur
membereskan alat makan
menyapu lantai dan membersihkan jendela

b tolong menolong

syifa sekolah di sd al islam
sekarang syifa kelas satu
syifa adalah anak yang rajin
syifa juga anak yang pandai

syifa mempunyai banyak teman
temannya senang dekat dengan syifa
guru syifa sangat bangga
selain syifa sangat rajin dan pandai
syifa juga suka menolong

kamu ingin seperti syifa
yuk kita tiru sikap syifa
ketika pelajaran dimulai
usi sangat bingung
usi pun gemetar
usi tidak membawa pensil
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usi pun meminta tolong kepada syifa
usi mau meminjam pensil
karena syifa membawa dua pensil
syifa pun meminjamkan kepada usi

pada waktu istirahat
syifa mengajak usi makan
karena usi tidak membawa bekal
syifa membagi makanannya kepada usi

gambar 8 4gambar 8 4gambar 8 4gambar 8 4gambar 8 4
syifa suka menolong temannya

gambar 8 5gambar 8 5gambar 8 5gambar 8 5gambar 8 5
syifa membagi makanan pada temannya
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bel pulang berdenting
syifa pulang sekolah
ketika sampai di rumah
syifa melihat nina belajar sepeda
syifa segera menolong nina
syifa segera membantunya belajar sepeda

nah begitulah sikap syifa
syifa suka membantu temannya
seperti meminjamkan pensil
syifa juga mau berbagai makanan

gambar 8 6gambar 8 6gambar 8 6gambar 8 6gambar 8 6
syifa menolong nina
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syifa selalu tergerak hatinya
untuk membantu adiknya
membantu belajar sepeda

orang yang suka menolong
hidupnya akan selalu bahagia
jika dalam keadaan kesusahan
Allah akan memberikan pertolongan

orang yang suka menolong
hidupnya akan merasa bahagia
hidupnya tidak akan punya musuh
hidupnya akan tenang

c hormat kepada orangtua

sepulang dari sekolah
syifa mengetuk pintu rumah
tidak lupa mengucapkan salam
syifa langsung mencium tangan ibunya
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begitulah sikap syifa setiap harinya
syifa selalu hormat kepada orangtuanya
sebelum berangkat sekolah
syifa selalu pamitan
mencium tangan kedua orangtuanya
dan mengucapkan salam
begitu pula sepulang sekolah

ketika di rumah
syifa selalu hormat kepada orangtuanya
syifa selalu berbicara sopan

gambar 8 7gambar 8 7gambar 8 7gambar 8 7gambar 8 7
syifa selalu hormat kepada orang yang lebih tua
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syifa tidak pernah melawan
syifa juga selalu menuruti nasihat orangtuanya

kita wajib hormat dan berbakti
kepada ayah dan ibu
kita harus selalu patuh pada perintahnya
kita harus bicara sopan dan lemah lembut
kita harus selalu mendoakan orangtua

d adab makan dan minum

syifa sangat bahagia hari ini
ibunya membuatkan makan kesukaannya
setelah semuanya berkumpul
ibunya langsung mengajak makan bersama

gambar 8 8gambar 8 8gambar 8 8gambar 8 8gambar 8 8
syifa selalu menuruti nasihat orangtuanya
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sebelum makan bersama
syifa selalu mencuci tangannya
setelah itu duduk yang manis
lalu membaca doa sebelum makan

karena syifa sangat pandai
syifa selalu membacakannya dengan jelas
yuk kita ikuti syifa membaca doa
doa yang dibaca sebelum makan

alla–  humma ba–  rik lana–    f-i ma–   razaqtana–

waqina–    ‘az a–    banna–  r(i)

gambar 8 9gambar 8 9gambar 8 9gambar 8 9gambar 8 9
syifa mencuci tangan sebelum makan
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setelah semuanya berdoa
mereka pun langsung makan
mereka makan dengan tertib

mereka makan dengan tenang
mereka makan tidak tergesa gesa
saat makan mereka tidak berbicara dan bergurau

gambar 8 11gambar 8 11gambar 8 11gambar 8 11gambar 8 11
makanlah dengan tidak tergesa gesa

gambar 8 1gambar 8 1gambar 8 1gambar 8 1gambar 8 100000
berdoalah sebelum makan
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kita tidak boleh makan sambil bersuara
yang bersuara sedang makan
hanyalah binatang
karena kita manusia
makanlah dengan tidak bersuara
karena manusia sangat mulia

setelah semuanya makan
syifa juga langsung berdoa
syifa juga mengucapkannya dengan jelas
doa yang dibaca syifa
setelah selesai makan adalah

keluarga syifa makan dengan tertib
mereka tidak berlebihan dalam makan
mereka makan makanan biasa

alh  amdu lilla–  hil laz -i  at ‘amana–   wasaqa–  na–

waja‘alna–   minal muslim-i n(a)
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mereka memerhatikan adab makan dan minum
seperti mencuci tangan sebelum makan
begitu juga setelah makan
membaca doa sebelum makan
begitu juga setelah makan
mereka pun makan dengan tenang
tertib dan tidak bersuara

e adab belajar

syifa menjadi anak yang pandai
syifa sangat disayangi orangtuanya
syifa disayangi oleh gurunya
syifa juga disenangi temannya

seperti biasanya
syifa selalu belajar
syifa belajar di waktu sore hari
yuk kita ikuti cara belajar syifa

1 belajar di rumah

agar ilmu dari buku bermanfaat
kita harus selalu berdoa
sebelum dan sesudah belajar
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begitupun dengan syifa
sebelum membaca dan mengerjakan tugas
syifa selalu berdoa
doa yang dibaca syifa sebelum belajar

rabbi ziz n-i  ‘ilma–  w-war zuqn-i  fah ma–  (n)

syifa belajar dengan tenang
syifa sangat senang belajar di rumah
untuk mengulang pelajaran di sekolah
agar ilmunya semakin bertambah

2 belajar di sekolah

ketika belajar di sekolah
syifa sangat disukai temannya
syifa selalu berperilaku tertib

syifa adalah ketua murid
syifa selalu datang awal waktu
syifa harus menyiapkan temannya
untuk masuk ke kelas
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teman teman syifa berbaris dengan tertib
sebelum masuk kelas

setelah masuk ke dalam kelas
murid murid duduk dengan tertib
syifa pun memimpin teman temannya
untuk melakukan doa sebelum belajar

doa yang selalu diucapkannya

gambar 8 12gambar 8 12gambar 8 12gambar 8 12gambar 8 12
masuklah kelas dengan tertib
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setelah teman teman syifa berdoa
dimulailah belajar di kelas
semuanya memerhatikan bu guru
saat guru menerangkan mereka tidak bicara

setelah bel pulang
syifa kembali bersiap untuk berdoa
syifa meminpin temanya berdoa
doa yang diucapkannya

rad  -i tu billa–  hi rabba–  w-wa bil isla–  mid-i na
wabimuh  ammadin-nabiyya warasu–  la
rabb-i  ziz n-i  ‘ilma–  w-war zuqn-i  fahma–   (n)

itulah kebiasaan syifa saat belajar
kita harus meniru sikap syifa
bacalah doa sebelum belajar

alh  amdu lilla–  hi rabbil 'a–  lam-i n(a)
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begitu juga setelah belajar
belajarlah dengan tenang
agar ilmunya dapat kita serap

selain itu juga
kita harus selalu memerhatikan guru
ketika sedang belajar
agar ilmu yang kita serap
bermanfaat dunia dan akhirat

r a n g k u m a n

1 kita harus berperilaku terpuji
kita harus raji dalam belajar
kita juga harus saling menolong
begitu juga hormat kepada orangtua

2 sebelum makan dan minum
kita harus memerhatikan adabnya
mencuci tangan sebelum makan
berdoa sebelum makan
makan dengan tertib dan tidak bersuara
makan tidak berlebihan
berdoa setelah makan
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 Hikmah

kamu pasti ingat dengan lagu berikut
kasih ibu sepanjang masa
tak terhingga sepanjang masa

3 sebelum belajar
kamu harus memahami adab belajar
berdoa sebelum dan sesudah belajar
belajar harus dilakukan dengan tenang

sekarang
saya harus hormat terhadap orangtua
saya harus patuh terhadap nasihatnya
terima kasih bapak dan ibu



perilaku terpuji126

kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 yang termasuk sikap terpuji adalah ____
a bohong
b rakus
c rajin

2 agar pintar kita harus ____
a bermain
b belajar
c tidur

3 Allah menyukai orang yang suka ____
a tolong menolong
b meminta minta
c hura hura

4 kita harus ____ kepada orangtua
a minta uang
b melawan
c menghormati

latihan soal
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5 sebelum makan kita harus membaca ____
a doa
b buku
c koran

6 kita harus makan makanan yang ____
a halal
b banyak
c haram

 7 dengan ilmu kita akan ____
a sesat
b bahagia
c miskin

 8 kepada orangtua kita harus berbicara
dengan ____
a lemah lembut
b kasar
c keras

 9 doa artinya ____
a bersyukur kepada Allah
b ingkar kepada Allah
c berterima kasih kepada orangtua
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10  rajin pangkal ____
a kaya
b pandai
c cepat

 b ayo kita jawab pertanyaan di bawah ini

1 sebutkan sifat sifat terpuji

2 jika kita saling tolong menolong Allah akan ____

3 mengapa kita tidak boleh berbicara
saat makan

4 sebutkan doa sebelum makan

5 sebutkan sikap kita kepada orangtua
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pada bab ini saya harus bisa
melaksanakan ibadah wudu
saya harus tahu urutannya
saya juga harus bisa mempraktikkanya

alhamdulill–ah
dengan kebiasaan berwudu
saya dapat menjaga kesucian
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a tata cara berwudu

tentunya kamu sudah tahu
wudu wajib dilakukan sebelum salat
wudu juga biasa dilakukan
sebelum membaca Al-Qur'an

wudu artinya bersuci
wudu harus menggunakan air
air suci yang menyucikan

sekarang kamu akan belajar berwudu
yuk kita hafalkan urutannya

1 membaca basmalah
2 berniat
3 mencuci jari jari dan telapak tangan

sampai pergelangan tangan
4 berkumur kumur
5 mencuci lubang hidung
6 membasuh muka
7 membasuh kedua tangan sampai ke siku

basuhlah tangan kanan lebih dulu
kemudian basuh tangan kiri



pendidikan agama islam untuk sekolah dasar kelas I 131

8 mengusap ujung rambut

9 membersihkan kedua telinga
bersihkanlah dengan ibu jari dan telunjuk

10 mencuci kedua kaki hingga mata kaki
cucilah kaki kanan terlebih dulu
kemudian cuci kaki kiri

11 berdoa setelah wudu

b praktik berwudu

setelah kamu tahu urutannya
yuk kita praktik berwudu
praktikkan tata cara wudu ini
sebelum kamu melakukan salat
urutan berwudu adalah sebagai berikut

1 membaca basmalah

bismilla–  hir-rah  ma–  nir-rah  -i m(i)
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2 berniat

sebelum melakukan wudu
kamu harus berniat
berniat melakukan wudu
untuk menghilangkan hadas kecil
ikhlas karena Allah

yuk kita baca bersama niat wudu

3 mencuci jari jari dan telapak tangan
sampai pergelangan tangan

nawaitul wud  u–  'a liraf‘il h  adas  il as  gari
fard  al lilla–  hi ta‘a–  la–

gambar 9 1gambar 9 1gambar 9 1gambar 9 1gambar 9 1
mencuci tangan ketika wudu
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4 berkumur kumur

5 membasuh lubang hidung

6 membasuh muka

7 membasuh kedua tangan sampai ke siku
basuhlah tangan kanan lebih dulu
kemudian basuh tangan kiri

gambar 9 2gambar 9 2gambar 9 2gambar 9 2gambar 9 2
berkumur kumur

gambar 9 3gambar 9 3gambar 9 3gambar 9 3gambar 9 3
membasuh lubang hidung

gambar 9 4gambar 9 4gambar 9 4gambar 9 4gambar 9 4
membasuh muka

gambar 9 5gambar 9 5gambar 9 5gambar 9 5gambar 9 5
membasuh kedua tangan



wudu134

8 mengusap sebagian kepala

9 membasuh telinga

bersihkanlah dengan ibu jari dan telunjuk

10 membasuh kedua kaki hingga mata kaki

basuhlah kaki kanan terlebih dulu
kemudian cuci kaki kiri

gambar 9 6gambar 9 6gambar 9 6gambar 9 6gambar 9 6
mengusap sebagian kepala

gambar 9 7gambar 9 7gambar 9 7gambar 9 7gambar 9 7
membasuh telinga

gambar 9 8gambar 9 8gambar 9 8gambar 9 8gambar 9 8
membasuh kedua kaki
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11 berdoa setelah wudu

setelah membasuh kaki
lalu kita berdoa

doanya adalah sebagai berikut

gambar 9 9gambar 9 9gambar 9 9gambar 9 9gambar 9 9
berdoa setelah wudu

ararararartintintintintinyyyyyaaaaa

saya bersaksi
tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa
tiada sekutu bagi Nya

asyhadu all–a il–aha illall–ahi
wa asyhadu anna muh ammadan
‘abduh–u   wa ras–u  luh–u
all–ahummaj‘aln-i minat-taww–ab-ina
waj‘aln-i minal-mutat ahhir-in
waj‘aln-i min ‘ib–adikas -s–alih-in
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dan saya bersaksi
Muhammad adalah hamba dan utusan Nya
ya Allah jadikanlah kami
termasuk golongan orang yang bertaubat
golongan orang orang suci
dan termasuk hamba yang saleh

r a n g k u m a n

urutan melaksanakan wudu
1 membaca basmalah

2 berniat

3 mencuci jari jari dan telapak tangan

4 berkumur kumur

5 mencuci lubang hidung

6 membasuh muka

7 membasuh kedua tangan

8 mengusap ujung rambut

9 membersihkan kedua telinga

10 mencuci kedua kaki

11 berdoa setelah wudu
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 Hikmah

ingatlah hadis berikut
sungguh umatku akan diseru
pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya
karena bekas wudunya

alh amdulilla–  h
sekarang saya sudah terbiasa
melakukan wudu
mudah mudahan Allah meridaiku

kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 wudu harus menggunakan air yang ____

a menyucikan
b suci
c suci dan menyucikan

2 wudu dilakukan apabila akan melakukan ____

a bermain b makan c salat

latihan soal
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3 berkumur kumur untuk membersihkan ____
a muka b mulut c bibir

4 membasuh kedua tangan harus sampai ____
a pergelangan b siku c ketiak

5 membasuh kaki harus sampai ____
a betis b paha c mata kaki

6 yang disebut mummayiz adalah dapat ____
a makan sendiri
b mencari nafkah
c membedakan yang benar

dan yang salah

7 rukun wudu jumlahnya ada ____
a 4 b 5 c 6

8 kita hendaknya membasuh
tiap anggota wudu sebanyak ____
a 3 kali b 4 kali c 5 kali

9 saat berwudu harus mendahulukan
anggota wudu yang ____
a sebelah kiri
b sebelah kanan
c tengah tengah
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10 sebelum wudu disunahkan membaca ____
a basmalah
b azan
c iqomah

b ayo kita jawab pertanyaan di bawah ini

1 berwudu dilakukan apabila akan salat
berwudu juga dilakukan
sebelum membaca ____

2 berniat sebelum wudu harus ikhlas
karena ____

3 selesai wudu disunahkan membaca ____

4 waktu wudu tidak boleh ada benda
yang menghalangi sampainya air ke ____

5 rukun wudu yang pertama yaitu ____
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kerjakan di buku tugasmu
a pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 al kausar artinya ____
a pertolongan
b nikmat yang banyak
c waktu

2 surah al kausar berjumlah ____
a 2 ayat
b 3 ayat
c 4 ayat

3 al ‘as r artinya ____
a demi waktu
b demi kebaikan
c nikmat yang banyak

4 surah al kausar diturunkan di ____
a mekah
b madinah
c jeddah

ulangan semester   2

ulangan semester 2
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5 syahadatain artinya ____
a satu kalimat syahadat
b dua kalimat syahadat
c tiga kalimat syahadat

6 istri Nabi Muhammad yang pertama
bernama ____
a siti khadijah
b siti aisyah
c siti asyiah

7 makanan yang kita makan harus ____
a halal
b banyak
c haram

8 kepada guru dan orang tua kita harus ____
a menghormati
b menasihati
c membangkang

9 doa artinya ____
a bersyukur kepada Allah
b ingkar kepada Allah
c berterima kasih kepada teman

pendidikan agama islam untuk sekolah dasar kelas I
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10 wudu harus menggunakan air yang ____
a suci
b menyucikan
c suci dan menyucikan

11 al f–atih ah artinya ____
a keselamatan
b pembukaan
c penutupan

12 Al-Qur'an disebut juga dengan ____
a al furq–an
b al Ikhl–as
c al-kitab

13 rukun iman jumlahnya ada ____
a empat
b lima
c enam

14 rukun islam yang kelima adalah ____
a salat
b puasa
c haji

ulangan semester 2
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15 jumlah nabi yang wajib diketahui adalah ____
a 23
b 24
c 25

b ayo jawab pertanyaan di bawah ini

1 sebelum membaca Al-Qur'an
kita hendaknya melakukan ____

2 mempelajari Al-Qur'an hukumnya adalah ____

3 jika kita menemukan uang sebaiknya kita ____

4 wudu diawali dengan membasuh ____

5 kita dapat beristinja dengan ____

6 jumlah rukun islam adalah ____

7 nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah
adalah ____

8 jumlah malaikat yang wajib diketahui
berjumlah ____

9 kita harus tolong menolong dalam ____

10 sebelum wudu kita disunahkan
membaca ____

pendidikan agama islam untuk sekolah dasar kelas I
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glosarium

ayatayatayatayatayat : bagian dari surah dalam kitab suci Al-Qur'an
disiplindisiplindisiplindisiplindisiplin : ketaatan kepada peraturan
hadashadashadashadashadas : keadaan tidak suci pada seorang muslim

sehingga tidak dapat salat
atau ibadah lainnya

hajihajihajihajihaji : rukun islam yang kelima berupa ibadah
ke tanah suci makkah

imanimanimanimaniman : percaya atau yakin
kitabkitabkitabkitabkitab : wahyu Tuhan yang dibukukan
kurbankurbankurbankurbankurban : persembahan kepada Allah
nabinabinabinabinabi : orang yang dipilih Allah

untuk menerima wahyu-Nya
najisnajisnajisnajisnajis : kotoran yang menjadikan badan

menjadi tidak suci
puasapuasapuasapuasapuasa : ibadah kepada Allah dengan menahan nafsu

makan dan minum
rasulrasulrasulrasulrasul : orang yang menerima wahyu untuk

disampaikan kepada umatnya
salatsalatsalatsalatsalat : ibadah yang dimulai

dengan takbiratul ihram
dan diakhiri dengan salam

semestasemestasemestasemestasemesta : seluruh
syahadatsyahadatsyahadatsyahadatsyahadat : persaksian dan pengakuan yang benar bahwa

tiada Tuhan selain Allah
dan Muhamad adalah utusan Allah

tayamumtayamumtayamumtayamumtayamum : bersuci dengan debu atau tanah
sebagai pengganti wudu

wuduwuduwuduwuduwudu : menyucikan diri dengan air
zakatzakatzakatzakatzakat : harta yang wajib dikeluarkan untuk yang

membutuhkan

glosarium
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puasa 63
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lampiran

pedoman transliterasi arab-latin

huruf arab keterangan

tidak dilambangkan

be

te

es (dengan titik di atas)

je

ha (dengan titik di bawah)

ka dan kha

de

zet (dengan titik di atas)

er

zet

es

es dan ye

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

nama

alif

ba

ta

sa

jim

ha

kha

dal

zal

ra

zai

sin

syin

sad

dad

ta

za

huruf latin

tidak dilambangkan

b

t

s

j

h

kh

d

z

r

z

sin

sy

s

d

t

z
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'ain

gin

fa

qaf

kaf

lam

mim

nun

wau

ha

hamzah

ya

‘

g

f

q

k

l

m

n

w

h

'

y

koma terbalik (di atas)

ge

ef

qi

ka

el

em

en

we

ha

apostrof

ye
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