
Ulangan Kenaikan Kelas ( UKK )
Aqidah Akhlak Kelas III

I. Berilah tanda (x) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang benar ! 
  

      1. Pernyataan yang benar tentang ta’awudz adalah ....
a. Lafal yang mengungkapkan kebesaran Allah
b. Lafal minta perlindungan Allah dari godaan setan
c. Lafal pujian kepada Allah
d. Lafal,ungkapan syukur atas nikat Allah 

2. Lafal ta’awudz adalah…

3. Maksud berlindung kepada Allah adalah …
a. berlindunglah dan menyandarkan diri kepadanya
b. bersujud kepadaNya
c. beriman kepadaNya 
d. bersaksi kepadaNya

      4. Kalimat thayibah yang dibaca sebelum membaca Al Quran adalah ….
a. takbir b. ta`awudz
c. tahlil d. tasbih

     5. Alasan kalian senantiiasa membaca ta`awudz adalah  …
a. agar diberi kepandaian c. Supaya dimudahkan urusan      b. 

agar dilindungi dari godaan setan d. Supaya hidupnya bahagia

a. Maha pelindung  b. Maha Pemberi
c. Yang Maha Memperkenankan doa      d. Yang Maha Bathin

7. Seorang muslim tidak boleh berputus asa dalam berdoa karena Allah SWT mempunyai 
sikap  …
a. Al batin  b. Al wali
c. Al mujib d. Al wahhab

a. Maha pemberi  b. Maha Pelindung
c. Maha Pemgasih d. Maha Batin

9. Orang tua merasa  …................... melihat anak-anaknya tidak rukun.
a. gembira b. Suka ria
c. bahagia d. sedih  

10. Contoh tolong menolong dalam kebaikan adalah   …
a. mencuri jambu tetangga 
b. Menyembunyikan buku teman 
c. Mencarikan uang teman yang hilang
d. Menyontek jawaban teman saat ulangan

11.  Orang yang rukun .......................... bertengkar.
a. sering  b. gemar
c. Tidak suka d. selalu

12. Sifat tidak rukun hanya mendatangkan ....
a. perdamaian b. permusuhan
c. persatuan d. ketenteraman

13. Sikap kita terhadap saudara adalah  .. ..
a. saling membantu dan menyayangi c. Selalu menyuruh 



b. saling mempermainkan d. Membentak-bentak

14. Apabila telah berbuat salah kepada teman, sebaiknya  …
a. diam saja  b. minta maaf jika disuruh
c. Segera minta maaf d. minta maaf dilain hari

15. Berikut ini sikap kalian terhadap setan, kecuali  ….
a. membiarkan b. Mewaspadai
c. menertawakan  d. membantu

     16. Alah SWT mempunyai sifat Al Wahhab, berarti  …
a.Maha pemberi
b. yang batin
c. Maha pelindung
d. Yang maha memperkanankan doa

      17. Ketika bertemu dengan teman dijalan, kalian harus menyapa dengan  …
a. ramah  b. marah
c. sinis      d. acuh tak acuh

     18. Dengki dapat menghapus amalan, seperti api membakar   ….
a. besi tua b. emas
c. Kayu bakar d. baja     

     19. Keinginan mempunyai sesuatu yang dimiliki orang lain disebut sifat …..
a. khianat b. Saling menolong
c. Rukun d. Iri

     20. Kita harus ............  …. teman yang serba kekurangan.
a. meremehkan b. menganggap tidak ada
c. tidak membedakan d. menyalahkan orang tua  

     21. Jin secara bahasa artinya  ….
a. yang tersembuyi b. yang tampak
c. yang menggoda manusia d. yang selalu ingkar

     22. Setan senantiasa mendorong manusia untuk melakukan perbuatan  ……..
a. mulia b. tercela
c. kreatif d. terpuji     

     23. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yusuf a.s. adalah ......
a. mempunyai kekuasaan dalam hidup 
b. harta jaminan kekuasaan hidup 
c. wajah yang tampan membawa berkah
d. sifat dengki dapat mencelakakan diri sendiri

     24. Anak yang iri akan memandang kepunyaan orang lain adalah   ….
a. kesenangan b. kesyukuran
c. kebencian d. keikhlasan

25. Nabi Yusuf A.S adalah putra Nabi  ….
a. Dawud as b. Nuh as
c. Musa as d. Yakub as  

II.  Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yanag benar !
      

      2. Nama-nama Allah yang baik bagi Allah disebut juga…..

      3. Yang Maha Bathin adalah arti dari …….

      4. Jin dan setan adalah makhluk ....

      5.  Setan itu terdiri dari golongan ...............  … dan .......................

      6. Pada hakikatnya tugas jin dan manuisa adalah ........

      7. Alam gaib adalah alam yang   …............oleh mata

      8.  Tolong –menolong termasuk akhlak  …..



      9. Anak yang rukun akan mempunyai …….. teman.

    10. Perasaan mengharap hilangnya nikmat seseorang disebut......

III.   Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini denga tepat !

1.
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

2. Apa yang kau ketahui tentang asmaul husna ?berikan 3 contoh !
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

3. Jelaskan pengertian tentang jin dan setan ?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

4. Apa yang kau ketahui tentang tolong menolong ?berikan contohnya !
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

5. Apa pengertian dengki?
....................................................................................................................
.....................................................................................................................


