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Apa yang kamu ketahui tentang arti surah  ? Kalau ingin tahu 
silahkan simak penjelasan di bawah ini!

 artinya orang-orang r. Pada saat itu orang-orang 
membujuk nabi Muhammad saw. agar mau mengikuti agama mereka dengan 
balasannya mereka akan mengikuti ajaran nabi Muhammad saw. Tetapi, nabi 
Muhammad saw. menolak dengan tegas. Beliau berkata: “lakum dinukum 
waliyadiin” (untukmu agamamu dan untukku agamaku). Surah   
menegaskan tentang keteguhan dalam memeluk agama isalam dan sikap toleransi. 
Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati terhadap adanya perbedaan.

Ikutilah Pelajaran surah  berikut ini.     

Ayo, baca  surah   berikut dengan sungguh-sungguh! Awali dengan   
membaca basmallah bersama:

nurifaK-lA haruS acabmeM  .A

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

Ayo bertanya!
Apa yang kalian tahu dari gambar-gambar di atas?

?
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Latihan Lafal
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Aku Sudah Hafal!

A !

Coba praktikkan hafalan surah  dan artinya, dengan cara membaca 
atau menirukan bacaan orang lain. Lakukan  secara berulang-ulang sehingga 
hafalan  kamu lancar!

 

 

 

 

 

 

 
Katakanlah

  
Kamu sembah

 

 Wahai
  Dan 

-   Kalian 

 Tidak  Menjadi penyembah 

 Aku menyembah  Untuk kalian 

 Apa Untukku agamaku 
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Ÿ Nama surah   diambil kata  dari ayat ke-1  
 r.

Ÿ Surah  termasuk  Surah Makkiyyah 
Ÿ Jumlah ayat dari surah  adalah 6 ayat
Ÿ  isi surah  berisi 

Allah Swt. adalah T  semesta alam.
Nabi Muhamad saw.  umat Islam tidak   apa 
disembah oleh umat pemeluk  
Kita harus  hormat  pemeluk    ada di 

1.
2.

3.

Menghafal Arti  Surah 
  arti  surah  secara  di  kelas 

 baik  

Ayo berlatih!

1.

no  Lafal  

1      
W -ora

 

2  
 

3   

4 
 

 

5 
 

 

6  
 

Rangkuman 



9Al-QUR'AN  HADIS - KURIKULUM 2013



10 BUKU SISWA KELAS V MI



11Al-QUR'AN  HADIS - KURIKULUM 2013



12 BUKU SISWA KELAS V MI

...............................................................
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Mengapa kita perlu mengartikan surah al-Ma'un? Dengan mengartikan surah 
al-Ma'un kita dapat mengetahui arti per kata, perayat, dan seluruh ayat. Kamu 
dapat  mengartikan surah al-Ma'un. Bagaimana agar dapat mengartikan surah  
al-Ma’un? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang-ulang sehingga 
lancar dan hafal. Mengartikan dapat dilakukan dengan pelafalan secara 
berulang-ulang atau mendengarkan pelafalan teman kalian.

Aku Bisa 

Praktikkan mengartikan per kata dengan cara membaca atau menirukan 
bacaan bapak-ibu guru dan temanmu!
Lakukan secara berulang-ulang sehinggga kamu dapat menterjemahkan 
dengan tepatdan benar!

orang-orang miskin  tahukah kamu  

maka celakalah  orang yang  

orang-orang yang 
shalat  

 
mendustakan

  

mereka   agama  

dari  maka itulah ? 

shalat  mereka  menghardik  

mereka lalai  anak yatim  

mereka ria  dan tidak  

mereka enggan  mendorong  

barang-barang
 yang berguna

  atas
  

  makanan
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Surah al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang 
mendustakan agama. Hal itu disampaikan Allah Swt. agar kita hati-hati dalam 
hidup ini. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh ke dalam golongan orang-
orang yang mendustakan agama. 

Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah sebagai berikut:

C.  Memahami Isi Kandungan Surah Al-Ma’un

Pertama, suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang 
ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi, jika ada orang 
yang mengaku beragama Islam, tetapi suka menghardik anak yatim, 
berarti ia sengaja mendustakan agama.
Kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-
orang miskin.
Ketiga, orang yang lalai dalam shalatnya. Shalat adalah ibadah yang 
menjadi tiang agama Islam. Karenanya shalat wajib dikerjakan umat Islam 
di mana pun berada. Shalat merupakan rukun Islam. Dengan demikian, 
orang yang mengaku Islam, tetapi tidak shalat berarti termasuk orang yang 
melalaikan perintah Allah Swt. Ia tergolong orang yang celaka.
Keempat, orang yang shalatnya riya. Riya artinya ingin dipuji. Jadi, orang 
yang melakukan shalat karena ingin mendapat pujian dan sanjungan maka 
shalatnya menjadi fasad (rusak). Dalam ibadah apa pun, niat hanyalah 
untuk Allah Swt.

a.

b.

c .

d.
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Ÿ Kandungan isi surah al-Ma'un berisi tentang ciri-ciri orang yang 
mendustakan agama, yaitu:
1. Orang suka menghardik anak yatim
2. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang      

miskin
3. Orang yang shalatnya lalai 
4. Orang yang riya di dalam menjabarkan ibadah shalat
5. Orang yang shalat namun enggan memberi bantuan dengan barang-

barang yang berguna

Menghafal  Arti  Surah  Al-Ma'un
Demontrasikan hafalan arti  surah al-Ma’un secara individu di depan kelas 
dengan baik dan benar! 

Ayo berlatih!

1.

 

No ayat Lafal Arti 

B   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Pelajaran 3

Mari Belajar
Surah At-Takatsur

Amati  dan ceritakan gambar  berikut!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

?
Apa yang kamu ketahui tentang surah at-Takatsur? Kalau ingin tahu, silakan 
simak dengan seksama penjelasan di bawah ini!
surah at-Takatsur adalah surah ke-102. Surah at-Takatsur ada 8 ayat dan 
termasuk surah Makkiyyah.
Surah at-Takatsur ini memberi tuntunan kepada umat Islam, bahwa umat 
Islam dilarang bermegah-megahan dalam kebutuhan dunia.

 

Ayo bertanya!
Apa  yang kamu tahu gambar di atas?
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Latihan 
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Cermati dan bacalah arti surah at-Takatsur di atas secara berulang-ulang  
sampai hafal dengan benar dan lancar.

Alhamdulillah.... Sungguh menyenangkan, bisa menghafal surat at-
Takatsur beserta artinya.

C. Memahami Isi Kandungan Surah at-Takatsur

Amati dan ceritakan gambar berikut!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Asbabun nuzul surah At-Takatsur ini menurut Ibnu Hatim yang 
bersumber dari Ibnu Buraidah meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan 
dengan dua kabilah Anshar, bani Haritsah dan Bani Harits yang saling 
menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka saling 
bertanya: “Apakah kalian mempunyai pahlawan yang segagah dan secekatan 
si fulan?” Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan 
kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga saling mengajak pergi 
ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongannya yang sudah 
gugur, dengan menuju ke kuburannya. Ayat ini turun sebagai teguran kepada 
orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga melalaikaan terhadap 
tugas utamaanya hidup di dunia yaitu beribadah kepada Allah.
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 Surah at-Takatsur mengajarkan kita untuk tidak bermegah-megahan 
dalam kehidupan dunia, terutama dalam harta. Misalnya, seorang anak orang 
kaya pamer kepada teman-temannya suka memamerkan mobil ayahnya yang 
baru dan mahal harganya. Dengan membanggakan ayahnya, anak itu 
termasuk bermegah-megahan. 
 Islam tidak melarang seorang muslim menjadi kaya. Namun, harus 
diingat bahwa kekayaan jangan sampai  kita jadikan sebagai tujuan hidup. 
Tujuan hidup orang Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Harta 
sebagai titipan suatu saat diambil oleh pemiliknya yaitu Allah Swt. Untuk itu, 
perbanyaklah beramal, bersedekah, dan berderma. Harta kekayaan yang tidak 
pernah dikeluarkan sedekahnya tidak akan membawa manfaat di akhirat. 
Abu Bakar ash-Shiddiq pernah berdo`a, “Ya Allah, jangan Engkau letakkan 
harta kekayaanku di dalam hatiku, melainkan letakkanlah di tanganku.” 
 Ingatlah, balasan bagi orang yang berlomba-lomba mengumpulkan 
kekayaan tetapi tidak mau bersedekah adalah neraka Jahim, sebagaimana 
dijelaskan ayat 6 surah At-Takatsur. Islam mengajar kita untuk senantiasa 
tolong-menolong dalam kebaikan. Sebaliknya, Islam melarang tolong-
menolong dalam kejahatan. Semua orang akan mempertanggungjawabkan 
apa yang diperbuat di dunia. Oleh karena itu, berbuatlah perilaku terpuji 
dengan memperbanyak amal kebaikan. Caranya, dengan banyak beribadah 
mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan tidak kikir terhadap harta yang 
dimiliki.

Secara garis besar kandungan isi surah at-Takatsur adalah:
1. Bermegah-megahan dalam kehidupan dapat melalaikan manusia dari 

tujuan hidupnya yaitu mencari keridlaan Allah Swt. 
2. Hendaklah manusia sadar dari kesalahan dan kekeliruannya sebelum maut 

menjemputnya.
3. Manusia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak tentang 

harta yang dibangga-baggakannya itu. 
4. Manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia akan menjadi penghuni 

neraka.
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II. Berilah ceklis kolom  B (benar) apabila pernyataan benar, dan kolom 
S (salah) apabila pernyataan salah!

No. Pernyataan Benar Salah 

1

2

3

4

5

 Makan berlebihan   

 Rajin menabung   

Jajan semua yang diinginkan   

Melaksanakan tugas sekolah   

 Berpakaian harus yang mahal   

 

Baca kembali hafalan arti surah at-Takatsur di rumah. Mintalah ayah, ibu, atau 
saudara untuk menyimaknya. Kemudian, mintalah orang tuamu memberikan 
penilaian atas hafalan kamu pada kolom penilaian di bawah ini!

Tugasku

Berilah tanda ceklis (  ) pada kolom hafal atau belum hafal sesuai dengan 
hasil belajarmu!

 

Hafalan  arti surah at-Takatsur 
Ttd Orang Tua 

Ayat Hafal Belum hafal 

1    

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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Pelajaran 4

Aku Menyayangi Anak Yatim

Amati  dan ceritakan gambar  berikut!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

?
Apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Kalau ingin tahu, silakan simak 
dengan sungguh-sungguh penjelasan di bawah ini!
Anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dunia ketika umurnya 
belum mencapai 15 tahun. Sedangkan anak yatim piatu adalah anak yang ayah 
dan  ibunya meninggal dunia sebelum umur 15 tahun.

Ayo bertanya!
Apa  yang kamu tahu gambar di atas?
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mitaY kanA ignayayneM gnatnet sidaH  .A

Amati dan nyanyikan lagu berikut!

Ikutilah Pelajaran Hadis Tentang Menyayangi Anak Yatim berikut ini.  

Ayo, baca  hadis menyayangi anak yatim berikut dengan sungguh-sungguh! 
Awali dengan  membaca basmalah bersama

Mari, amati cara gurumu melafalkan hadis menyayangi anak yatim. 
Perhatikan gerak mulut dan panjang-pendek ketika melafalkannya.

Sebelum membaca hadis menyayangi anak yatim, cermati dahulu teks hadis 
berikut!

Cermati dan tirukan pelafalan hadis menyayangi anak yatim di atas secara 
berulang-ulang sampai fasih dan lancar!

 

MENYAYANGI ANAK YATIM
(Lirik:Disini Senang Disana Senang)

Disini Yatim Disana Yatim
Dimana-mana Banyak  Anak Yatim 2x

Mari kita Sayangi
Mari Kita Temani
Mari Kita Cintai
Mari Kita Lindungi

Agar Kita Semua Bisa Masuk Surga
Bisa Masuk Surga Bersama Nabi.
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Tulislah Hadis menyayangi anak yatim pada kolom yang tersedia dengan 
meniru tulisan hadis di atasnya sebagaimana berikut.

Aku Bisa Menulis!

Aku bisa membaca !
Ayo, membaca berulang-ulang sehingga kamu dapat menghafal hadis 
meyayangi anak yatim dengan baik dan benar!

Lafal 

 

 

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

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

 

B. Mengartikan Hadis Menyayangi Anak Yatim

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

Amati  dan ceritakan gambar  berikut!

Latihan menulis
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Arti  Hadis Menyayangi Anak Yatim

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad  r.a.,  ia berkata ”Rasulullah saw. bersabda, 'aku 
dengan pelindung anak yatim di surga adalah seperti ini, beliau menjukkan 
telunjuk dan jari tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya'.”  
(H.R. al-Bukhari )

 

Aku senang  karena sudah hafal hadis dan terjemahannya tentang  
menyayangi anak yatim. Aku dan teman-teman sayang pada temanku 
yang yatim.

B. Memahami Isi Kandungan Hadis Menyayangi Anak 
Yatim
Amati dan ceritakan gambar berikut!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

Memelihara dan meyayangi  anak yatim adalah fardlu kifayah. Artinya, 
apabila sudah ada orang yang mengurusnya, maka yang lain sudah tidak 
berdosa. Namun, apabila tidak ada yang mengurusnya maka semua umat 
Islam berdosa. 
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1. Orang yang mengasuh dan mengurus anak yatim dengan ikhlas karena Allah 
serta menganggap anak sendiri, maka Allah Swt. akan meberikan surga 
sebagai balasannya.

2. Orang yang menelantarkan dan menggunakan harta anak yatim akan 
dimasukkan ke dalam  neraka. 

3. Pengasuh anak yatim dapat berasal dari saudaranya ataupun orang lain.

Rangkuman 

Menghafal Arti Hadis Menyayangi Anak Yatim. 
Demontrasikan hafalan arti hadis menyayangi anak yatim secara individu 
di depan kelas, kemudian isilah kolom di bawah ini! 

Ayo Menjawab!

1.

Hafalan hadis menyayangi anak yatim  

Ttd 

 

guru 
 

Hadis
 

Hafal
 Belum  

hafal 

   

 
 

  

   

 

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Tulislah terjemah hadis tentang menyangi anak yatim di bawah ini!

Artinya : dari Sahal bin Sa’ad r.a., ia berkata “ Rasulullah saw.
bersabda, ‘Aku dengan perlindungan anak yatim di surga 
adalah seperti ini, beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah
serta beliau merenggangkan antara keduanya’.” 
 (H.R. Bukhori No. 4892) 
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2. Sebutkan 3 contoh cara menyayangi anak yatim! 
3. Apa saja sikap yang harus dihindari terhadap anak yatim?
4. Apa yang dimaksud dengan isyarat “jari telunjuk dan jari tengah” pada 

hadits di atas? Jelaskan!
5. Apa yang kamu lakukan apabila kamu mempunyai teman yang yatim? 

Jelaskan!

III.  Ini Sikapku!

Berilah tanda ceklis pada  salah satu kolom  S (Setuju) atau TS (Tidak 
setuju) pada pertanyaan berikut ini!

 

No. Kejadian / Peristiwa Setuju 
Tidak 
Setuju 

1 Yudi sering membentak anak yatim di sekolah   

2 Ilham senang bermain dengan anak-anak yatim   

3 Ikhsan memberi barang bekas kepada anak yatim   

4 Ali sejak kecil ditinggal mati ayahnya dia sering 
marah-marah kepada teman-temannya 

  

5 Agung memukul anak yatim   

6 Aminah enggan berkunjung ke rumah temannya 
yang yatim 

  

7 Pak Kades memberi bantuan kepada keluarga 
anak yatim 

  

8 Banyak anak-anak yatim yang hidup di jalanan 
dan menjadi preman 

  

9 Muhlis membantu anak yatim ketika 
mengerjakan soal ujian 

  

10 Anak-anak yatim yang melanggar peraturan di 
madrasah tidak boleh diberi sanksi 

  

IV. Tugasku
      Kelompok

Ajaklah kelompok temanmu mengunjungi tempat anak yatim yang ada di 
lingkunganmu. Perhatikan kehidupannya, sayangi, dan santunilah 
mereka!
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Pelajaran 5

Aku Bisa Membaca Hukum

Amati  dan ceritakan gambar  berikut!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

?
Tahukah kamu tentang hukum bacaan Mim Sukun? Mari kita ikuti uraian di 
bawah ini!
Membaca al-Quran harus memperhatikan tata cara yang berlaku. Di antara hal 
penting yang harus diperhatikan adalah pengetahuan tentang hukum-hukum 
bacaan dan penerapannya secara benar.

Ayo bertanya!
Apa  yang kamu tahu gambar di atas?
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itaM miM  naacaB  mukuH  .A

Amati dan nyanyikan lagu berikut!

Bacaan Idhar Syafawi  

Idhar syafawi adalah membaca jelas di bibir dengan mulut tertutup, 
apabila ada mim sukun ( ) bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah (26) 
selain huruf mim ( ) dan ba' ( ).

Pemahaman tentang hukum-hukum bacaan dan cara penerapannya 
(pelafalannya) yang benar akan menjadikan bacaan al-Quran yang kita baca 
menjadi benar, fasih, dan tartil.

Dan bacalah  al–Quran  itu dengan perlahan-lahan. (QS. al-Muzammil [73]: 
ayat 4) 

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

1.



40 BUKU SISWA KELAS V MI

Contoh Bacaan Idhar Syafawi

Aku Bisa Membaca!  
      
Praktikkan! Setelah kalian mempelajari beberapa ketentuan tentang 
hukum bacaan idhar syafawi, mari kita terapkan hukum bacaan idhar 
dalam QS. al-Kafirun ayat 1-6. 

 

 

 

 

 

 

 

Tulislah surat al-Kafirun ayat 1sampai 6  pada kolom yang tersedia dengan 
meniru tulisan ayat  di atasnya.  

Aku Bisa Menulis!
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Ikhfa'  Syafawi

Ikhfa' Syafawi

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikhfa'  Syafawi

Aku bisa membaca !

ikhfa' syafawi
ikhfa' syafawi
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ikhfa'  syafawi

Aku Bisa Menulis!

 

 

 

 
Bacaan Alasan

  
  
  
  
  

 

Idgham Mîmi

Idgham mimi

Idgham Mutamatsilain
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Aku bisa membaca !
Praktikkan! Setelah kita mempelajari beberapa ketentuan tentang 
bacaan idgham mimi dan contoh-contohnya. Mari kita terapkan hukum 
bacaan idgham mimi dalam al-Quran surah al-Quraisy.                                                      

 

 

 

 

 

Tulislah ayat yang terdapat bacaan idgham mimi pada surah  al-Quraisy!

Aku Bisa Menulis!

 

No. Ayat Alasan 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 

“Al-Quran merupakan kalam ilahi yang diturunkan kepada nabi Muhammad 
saw. melalui malaikat Jibril; mukjizat yang paling bertahan lama dan telah 
di jaga oleh  Allah Swt. sampai hari kiamat”. 

Hikmah

  naacab nakketkarp ,ayntujnaleS !raneb nad kiab nagned naruQ-la halacaB“
al-Quran dalam shalat lima waktu!”

Hati-Hati
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Ÿ Idhar syafawi adalah membaca jelas di bibir dengan mulut tertutup apabila 
ada mim sukun ( ) bertemu dengan salah satu huruf hijaiyyah (26) selain 
huruf mim ( ) dan ba' ( ). 

Ÿ Ikhfa'  syafawi adalah membaca samar-samar di bibir dan didengungkan 
apabila mim sukun ( ) bertemu dengan ba ( ).

Ÿ Idgham mimi adalah membaca seperti menyuarakan mim rangkap atau di-
tasydid-kan dan wajib dibaca dengung apabila mim sukun ( ) bertemu dengan 
mim ( ). Idgham mimi disebut juga idgham mutamatsilain.

Rangkuman 

Jawablah pertanyaan berikut benar!

1. Apa pengertian bacaan idhar syafawi? Jelaskan!
2. Sebutkan 2 contoh bacaan idhar syafawi!
3. Apa pengertian ikhfa' syafawi? Jelaskan!
4. Sebutkan 2 contoh bacaan ikhfa' syafawi? 
5. Apa pengertian  idgham mimi? Jelaskan! 

Ayo Berlatih!

I.

Simaklah surah  (ayat 1-24) di bawah ini. 
Tulislah lafal-lafal yang terdapat bacaan idhar syafawi, ikhfa'  
syafawi, maupun idgham mimi pada kolom di bawah ini!

II.

Surah  ayat 1-24
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Baca kembali surah yang sudah dihafal di rumah dengan 
mempraktekkan kaidah bacaan Mim Sukun, didampingi oleh orang tuamu.

Tugasku!

 

No Hukum Bacaan Lafal Alasan 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Paraf Orang Tua

Komentar Orang Tua

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………
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sesungguhnya Kami 

  
para malaikat 

 
Telah menurunkannya
(al-Qur’an) 

 

 
dan malaikat jibril 

 
Di/ di dalam 

 
di dalamnya 

  
Malam 

 
dengan izin 

 
Kemuliaan 

 
Tuhan mereka 

 

 
dan apakah 

 
dari 

 
kamu tahu segala urusan 

 
lebih baik 

 
kesejahteraan 

 Dari 
 

Dia 

Aku bisa membaca !

Ayo membaca berulang-ulang sehingga kamu dapat membaca surah al-
Qadr dengan baik dan benar!

B. Mengartikan Surah Al-Qadr

 haruS malad tapadret gnay )tadarfum( atak asok itra kiab-kiab nakitahreP  
al-Qadr di bawah ini! Arti mufradat ini dapat kamu gunakan untuk berlatih 
mengartikan surah al-Qadr.

Aku Bisa!

Coba praktikkan arti per kata dengan cara membaca atau menirukan bacaan 
bapak-ibu guru dan temanmu!
Lakukan secara berulang-ulang sehinggga kamu dapat mengartikan dengan 
tepatdan benar!
Arti per kata (Mufradat) surah al-Qadr.
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Arti Surah Al-Qodr:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.
1). Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam qadr.
2). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
3). Malam kemuliaan itu lebih baik dari pada seribu bulan.
4). Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya 

untuk mengatur semua urusan.
5). Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar.

 Seribu 
 

 
Sehingga/sampai 

 

 bulan 
 

 
Terbit 

 turun 

 
 

Fajar 

 

Ayo latihan mengartikan surah al-Qadr!
Coba artikan surah al-Qadr dengan cara membaca dan menerapkan arti kosa 
kata di atas!

Aku Bisa 

Terjemah surah al-Qadr ayat 1-5 

 

Í  Ayat Ar  

1.  ........................................ 

2.  ........................................ 

3.  ........................................ 

4. 
 

 
……………………………………… 

5.  ........................................ 

Cermati dan tirukan arti surah al-Qadr di atas secara berulang-ulang  
sampai  benar dan lancar!
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Artinya: 

lailatul qadr

lailatul qadr
(jumlah wahidah

lauh al-mahfudh 

 

lailatul qadr

Saw
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 Dari ayat di atas, apakah seseorang yang telah beribadah pada malam 
lailatul qadr diperbolehkan untuk tidak beribadah selama seribu bulan? 
Tentu tidak. Sebab, yang dimaksud lebih baik seribu bulan pada ayat ini 
adalah nilai pahalanya bukan kewajiban ibadahnya. Dengan demikian, 
seseorang yang telah melaksanakan ibadah pada malam lailatul qadr dia 
masih berkewajiban untuk melaksanakan ibadah pada hari-hari lainnya.

Kandungan ayat 4-5:

 Dua ayat sebelumnya menjelaskan tentang keistimewaan lailatul qadr. 
Ayat ke 4 dan 5 ini masih merupakan lanjutan dari uraian tentang 
keistimewaan itu. Pada ayat ke 4 menjelaskan bahwa pada malam lailatul 
qadr para malaikat dan ruh turun ke permukaan bumi. Siapakah yang 
dimaksud ruh itu? Menurut para mufassir bahwa yang maksud ruh adalah 
Malaikat Jibril. Turunnya para malaikat tersebut dipimpin oleh Malaikat 
Jibril. Mereka turun dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. 
 Sedangkan pada ayat 5 menjelaskan bahwa para malaikat yang turun ke 
permukaan bumi tersebut mendoakan setiap orang yang sedang melakukan 
ibadah pada malam  lailatul qadr. Malam lailatul qadr adalah malam yang 
penuh kesejahteraan dan keberkahan. Peristiwa ini berlangsung sampai 
terbitnya fajar. 

Aku Bisa!

Bergabunglah sesuai kelompok masing-masing dan berkerja sama. Tulislah 
isi kandungan  surah al-Qadr secara singkat dan jelas! Setelah selesai 
presentasikan ke depan kelas oleh salah satu wakil kelompokmu! 
Selanjutnaya ditempel di papan pajangan.

Hikmah

“Aku wariskan dua hal; kalian akan selamat manakala berpegang teguh 
kepadanya yakni kitab Allah (al-Quran) dan Sunnah Rasul”. 
(H.R. Bukhori dan Muslim) 

Hati-Hati

“Bacalah surah al-Qadr dengan baik dan benar., karena setiap kalian 
membaca al-Quran satu huruf akan mendapat pahala sepuluh kebaikan dari 
Allah Swt.”.
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II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan secara singkat asbabun nuzul surah al-Qadr !
2. Sebutkan pokok-pokok kandungan surah al-Qadr !
3.  Bagaimana keistimewaan malam lailatul qadr? Jelaskan!
4. Sebutkan 2 tanda malam lailatul qadr !
5. Artikan ayat di bawah ini !

III. Sikapku

Berilah tanda ceklis  (  ) sesuai dengan pendapat atau sikapmu! 

 

No. Pernyataan Setuju Tidak 
Setuju 

1 Allah Swt. menganugerahkan kepada kita bulan Ramadlan 
sebagai bulan suci, maka kita tidak boleh mengotorinya 
dengan perkataan kotor dan perilaku maksiat 

 
 

2 Semua amal ibadah di bulan Ramadhan pahalanya dilipat-
gandakan oleh karena itu kita tidak perlu memperbanyak 
amal ibadah di bulan ini 

 
 

3 Amalan pada bulan Ramadhan yang paling utama adalah  
menggiatkan tadarus al-Quran 

  

4 Peringatan malam nuzulul Quran harus kita ikuti dengan 
khidmat dan khusyu’  

  

5 Jika kita ingin mendapatkan malam lailatul qadar kita perlu 
meningkatkan amal ibadah pada sepuluh hari yang terakhir 
di bulan Ramadhan  

 
 

IV. Tugasku
      Menghafal  Arti Surah al-Qadr 

Baca kembali hafalan arti surah al-Qadr  di rumah, kemudian mintalah 
ayah, ibu atau saudaramu untuk menyimaknya. Kemudian mintalah orang 
tuamu memberikan penilaian atas hafalan kamu!
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Berilah tanda ceklis  ) pada kolom hafal atau belum hafal sesuai dengan 
hasil belajarmu!

V.  Tugasku
      Kelompok

Buatlah  surah al-Qadr  dan terjemahnya bersama dengan 
kelompokmu!  Setelah dinilai pajangkan di papan pajangan!

Komentar Orang Tua

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………

Paraf Orang Tua

Terjemah surah al-Qadr  

Bismillah Hafal Belum Hafal

1. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya
    (Al Quran) pada malam kemuliaan



58 BUKU SISWA KELAS V MI

Pelajaran 7

Mari Belajar 
Surah Al-'Alaq

Amati  dan ceritakan gambar  berikut!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

?
 Apa yang kamu ketahui tentang surah al-'Alaq? Kalau ingin tahu 
silahkan perhatikan penjelasan di bawah ini!
 Masa sebelum  Islam  datang sering disebut masa Jahiliyah. Hal ini 
disebabkan karena bangsa Arab saat itu kehidupan masyarakatnya tidak 
teratur. Dalam keadaan semacam itu sebagai seorang pemuda, Muhammad Saw.  
prihatin, sehingga beliau berusaha mencari petunjuk  kebenaran agar dapat 
mengubah kehidupan masyarakat   menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, maka 
beliau sering berkhalwat di Gua Hira' yang terdapat di lereng Jabal Nur.

Ayo bertanya!
Apa  yang kamu tahu gambar di atas?
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2

4
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Pelajaran 8

Jauhi Sifat-Sifat

Amati  dan ceritakan gambar  berikut!

?
Apa yang kamu ketahui tentang  sifat-sifat orang  Kalau ingin tahu 
silahkan simak penjelasan di bawah ini!
Sikap  manusia  dalam  menyambut  ajaran  Islam dikelompokkan menjadi 
dua macam.  Pertama,   adalah  kelompok  orang-orang  yang dapat menerima 
ajaran Islam dan menjadikan Islam sebagai pegangan hidup. Yang  tergolong  
dalam  kelompok ini adalah  muslim,  mukmin,  dan  muttaqin.  Muslim  
adalah  orang  yang  berserah  diri kepada  Allah.  Mukmin  adalah  orang  
yang  beriman  kepada  Allah, sedangkan muttaqin adalah orang yang 
bertakwa kepadaAllah Swt.

Ayo bertanya!
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qifanuM gnarO iric-iriC gnatnet sidaH nakitragneM  .B

 Pernahkah kamu mendengar ungkapan “lain di mulut lain di hati”? 
Ungkapan tersebut menggambarkan perilaku orang  Secara 
umum, istilah  diberikan kepada orang yang suka mengatakan 
sesuatu yang tidak sesuai dengan  Secara khusus, kaitannya 
dengan iman,  adalah orang yang mengatakan beriman dengan 
mulut, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak  Sedangkan 
kaitannya dengan keyakinan,  berada di antara mukmin dan r
Mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah, sedangkan 
lidahnya berucap percaya kepada Allah, akan tetapi di hatinya 
 Ungkapan lain yang diberikan kepada orang muna  adalah 
“bermuka  Apa maksudnya? Ketika orang  bersama-sama 
dengan orang beriman mereka mengaku beriman kepada Allah  dan 
berpura-pura melaksanakan shala  Akan tetapi apabila sudah tidak 
bersama lagi dengan orang beriman mereka pun enggan melaksanakan 

 Tegasnya, shalat yang mereka laksanakan adalah supaya dipuji 

 Dari uraian tersebut di atas,  merupakan penyakit rohani 
yang yang sangat dipengaruhi oleh batin  Oleh karena itu, 
penyakit ini tidak  Namun yang dapat diketahui hanyalah 
penjelmaan dari batin tersebut dalam bentuk sikap dan tingkah laku 

 Adapun sikap dan perilaku orang  adalah sebagai 

Amati  dan ceritakan gambar  berikut!
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Apabila berkata berdusta

 

 

 

 Artinya: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, 
mereka berkata, ”Kami telah beriman.” Tetapi apabila mereka kembali 
kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, 
”Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok.” (Q.S. 
al-Baqarah: 14)

1.

Apabila berjanji mengingkari. 2.
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Kita harus menjauhi sifat munafiq. Sebab sifat  tersebut akan mencelakakan 
diri sendiri dan mendapat laknat Allah. Oleh karena itu, kita harus 
menghindarkan diri dari sifat munafiq.  Untuk menghindarkan diri dari sifat-
sifat atau perbuatan munafiq kita dapat membiasakan hal-hal sebagai berikut:   
a.  Selalu berkata jujur dan tidak mau berkata bohong,
b.  Selalu menepati janji,
c.  Selalu menjaga dan menunaikan amanah.

Aku Bisa!

Bergabunglah sesuai kelompok masing-masing dan berkerjasama. Tulislah isi 
kandungan hadis ciri-ciri orang munafiq secara singkat dan jelas! Setelah 
selesai presentasikan ke depan kelas oleh salah satu wakil kelompokmu! 
Selanjutnya ditempel di papan pajang.

Hikmah 

 
Artinya:Sungguh, orang-orang munafiq itu (ditempatkan) pada 
tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan 
mendapat seorang penolong pun bagi mereka. (Q.S. An-Nisa': 145)

Hati-Hati

“Biasakan bersifat jujur menepati janji dan menjaga amanah pasti akan 
mendapat pahala dari Allah Swt. dan akan dipercaya orang lain”

 
» Orang munafiq ialah orang yang bermuka dua,   lain dihati lain pula di 

mulut.
» Tanda-tanda orang munafiq ada tiga yaitu:

1. Jika berkata bohong
2. Jika berjanji mengingkari
3. Jika dipercaya  berkhianat

» Orang munafiq akan disiksa oleh Allah swt. dan akan dimasukkan ke dalam 
neraka.

Rangkuman 
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Amati dan lafalkan contoh di bawah ini! 

2. Apabila di akhir ayat huruf berharokat fathah tanwin (selain huruf ta  
marbutoh), tanwinnya tidak dibaca atau fathah panjang.

No Lafal Waqaf Cara Membaca 

1   Wa akîdu kaidâ. 

2   Wa jannatin alfâfâ. 

3  Inna ma’al ‘usri yusrâ. 

 

3.  Ketika akhir ayat huruf ta marbutah (  ), ta berubah menjadi ha ( ) sukun 
atau mati.
Amati dan lafalkan contoh di bawah ini! 

No Lafal Waqaf Cara Membaca 

1   Al-Fâtihah. 

2   Nârun hâmiyah. 

3   
Fî ‘amadim 
mumaddadah. 

 

4.  Ketika akhir ayat huruf alif  (  ) atau ya (   ) dan sebelumnya berharokat 
fathah, maka dibaca panjang.
Amati dan lafalkan contoh di bawah ini! 

No Lafal Waqaf Cara Membaca 

1   Minal ûlâ. 

2   Wa auhâ lahâ. 

3 Idzâ taroddâ. 
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 lahsaW nad faqaW mukuh-mukuH nakpareneM  .B
Amati dan ceritakan gambar berikut!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

faqaW mukuh napareneP  .1
Aku bisa !
Bacalah ayat al-Quran di bawah ini dengan Waqaf kemudian tulislah ke 
huruf  latin!

No Ayat Al -Qur’an Huruf Latin 

1  Idzâ hasad. 

2  ……………………………………. 

3  ……………………………………. 

4
  …………………………………….

 

5
 

 
…………………………………….

 
6

 
 

…………………………………….
 

7
  

…………………………………….
 

8
 

 
…………………………………….

 
9

 
 

…………………………………….

 
10

 
 

…………………………………….

 
11

  
…………………………………….
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