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Allah menciptakan mataku 

Agar aku dapat melihat 

Dengan mataku 

Aku dapat melihat segala ciptaan Allah 

Dan dengan mataku 

Aku bisa membaca Al-Qur’an 

Alhamdulillah...... 
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Allah memberiku penglihatan 

Dengan mataku, aku dapat melihat 

keindahan ciptaan Allah 

Ketika menatap langit, aku melihat ada 

hamparan luas berwarna biru... ada 

putih yang berarak... 

dan ada juga 

matahari. Tapi 

aku tak sanggup 

melihat 

matahari, 

karena mataku 

jadi terasa perih. 

Hey! Ada pesawat yang lewat!! Masya 

Allah... 

Tanpa mata, aku pasti tidak dapat melihat 

semua itu. Alhamdulillah.... 
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Ketika menatap langit, aku melihat ada 

hamparan luas berwarna biru... ada awan 

ey! Ada pesawat yang lewat!! Masya 

Tanpa mata, aku pasti tidak dapat melihat 
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Sehabis hujan, kadang-kadang aku bisa 

melihat pelangi.  

Warna-warni pelangi indah sekali.  

Aku suka menggambarnya di buku 

gambarku, dengan pensil dan krayon.

Tahukah kamu apa saja warna pelangi?

Ada merah, jingga, kuning, biru, nila dan 

ungu. 

Aku melihat ke taman. Di sana ada bunga 

berwarna warni dan indah sekali. Ada 

yang besar, ada pula yang 

kecil. Keindahan itu adalah 

ciptaan Allah 

Alhamdulillah...... 

Tahukah kamu nama-nama warna yang 

ada? 
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kadang aku bisa 

 

gambarku, dengan pensil dan krayon. 

Tahukah kamu apa saja warna pelangi? 

Ada merah, jingga, kuning, biru, nila dan 

Aku melihat ke taman. Di sana ada bunga 

berwarna warni dan indah sekali. Ada 

da pula yang 

kecil. Keindahan itu adalah 

nama warna yang 
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Merah Kuning Biru 
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Hitam Putih Hijau 
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Dan masih banyak lagi jenis warna yang 

lain. 

Aku tahu membedakan warna-warni itu, 

karena aku memiliki mata dan bisa 

melihatnya. 

Alhamdulillah…. 
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Pernahkah kamu membayangkan 

jika tidak mempunyai mata? 

Atau mempunyai mata tetapi tidak 

dapat melihat?  

Cobalah dengan menutup matamu. 

Semuanya akan terasa sama… gelap di 

mana-mana. Pasti tidak menyenangkan 

bukan…? 

Kita tidak bisa melihat keindahan alam 

ciptaan Allah... tidak bisa 

berjalan dengan baik.. 

tidak  bisa melihat wajah 

ayah dan ibu....Pasti sangat menyedihkan

Karena itu kita harus selalu bersyukur 

kepada Allah… 

Karena Allah memberi kita penglihatan 

yang sempurna dengan mata kita 

Alhamdulillah… 
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Pernahkah kamu membayangkan 

jika tidak mempunyai mata? 

Atau mempunyai mata tetapi tidak 

Cobalah dengan menutup matamu. 

Semuanya akan terasa sama… gelap di 

Pasti tidak menyenangkan 

Kita tidak bisa melihat keindahan alam 

menyedihkan 

Karena itu kita harus selalu bersyukur 

Karena Allah memberi kita penglihatan 



© Bacaan Anak Muslim

 

Di luar sana, ada orang-

orang yang luar biasa. 

Allah menguji mereka 

dengan mengambil penglihatannya 

Ya, mereka buta, tapi mereka luar biasa!

Meskipun buta mereka tidak mengeluh

Mereka tetap dapat belajar dan bekerja

Mereka bahkan dapat membaca Al-

Qur’an dengan menggunakan huruf 

Braille… Masya Allah! Hebat Yah! 

Semua itu atas karunia Allah juga, karena 

Allah tidak akan menguji manusia diluar 

kesanggupannya. 

Karenanya kita tidak boleh 

mengejek mereka. Kita justru 

harus membantu mereka, karena Allah 

suka bila kita membantu orang lain. 
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ereka buta, tapi mereka luar biasa! 

Meskipun buta mereka tidak mengeluh. 

dapat belajar dan bekerja 

ngan menggunakan huruf 

Semua itu atas karunia Allah juga, karena 

tidak akan menguji manusia diluar 

Karenanya kita tidak boleh 

mengejek mereka. Kita justru 

, karena Allah 
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Allah menciptakan mataku  

Dengan mataku, aku dapat melihat 

berbagai bentuk bidang: 

Ada persegi panjang  

 

      

Yang ini  lingkaran  Ini segitiga 

     

 

 

 

Dan yang ini  bujursangkar 
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Ketika malam tiba, aku 

dapat melihat beribu-ribu 

bintang di langit 

Ada yang besar.. yang kecil... 

semuanya terlihat berkelap kelip 

Juga ada bulan yang bersinar terang

 

Tanpa mataku, aku tentu 

tidak dapat melihat 

keindahan itu. 

Aku selalu bersyukur kepada Allah dan 

menggunakan mataku untuk hal-hal yang 

bermanfaat dan yang Allah cintai. Seperti 

membaca Al-Qur’an, belajar, membantu 

orang tua, dan perbuatan baik lainnya.

Aku berharap agar Allah mencintaiku dan 

menambah nikmat-Nya untukku. 

Alhamdulillah.... 
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Juga ada bulan yang bersinar terang 

Tanpa mataku, aku tentu 

Aku selalu bersyukur kepada Allah dan 

hal yang 

Seperti 

Qur’an, belajar, membantu 

orang tua, dan perbuatan baik lainnya. 

Aku berharap agar Allah mencintaiku dan 
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Allah menciptakan mataku, untuk 

kugunakan dengan baik, karena aku 

ingin menjadi penghuni neraka seperti 

yang  Allah katakan: 

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk 

(isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin 

dan manusia, mereka mempunyai hati, 

tetapi tidak dipergunakannya untuk 

memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 

mempunyai mata (tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk melihat (tanda

tanda kekuasaan Allah)  

(QS Al-A’raf [7] : 179) 

Ya, Allah memberi mereka mata, tapi 

mereka durhaka dan berbuat syirik 

kepada Allah 
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Allah menciptakan mataku, untuk 

karena aku  tidak 

penghuni neraka seperti 

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk 

(isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin 

dan manusia, mereka mempunyai hati, 

tetapi tidak dipergunakannya untuk 

dan mereka 

(tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk melihat (tanda-

mata, tapi 



© Bacaan Anak Muslim

 

Allah menciptakan mataku 

Agar aku dapat melihat 

Dengan mataku, aku dapat menyaks

kebesaran Allah di alam semesta

Dan aku semakin yakin 

Bahwa Allah adalah SatuBahwa Allah adalah SatuBahwa Allah adalah SatuBahwa Allah adalah Satu----Satunya Tuhan Satunya Tuhan Satunya Tuhan Satunya Tuhan 

Yang MenciptakanYang MenciptakanYang MenciptakanYang Menciptakan    

Dan hanya Allah SatuDan hanya Allah SatuDan hanya Allah SatuDan hanya Allah Satu----Satunya Tuhan Yang Satunya Tuhan Yang Satunya Tuhan Yang Satunya Tuhan Yang 

Berhak diibadahi, disembah dan dipujaBerhak diibadahi, disembah dan dipujaBerhak diibadahi, disembah dan dipujaBerhak diibadahi, disembah dan dipuja

Laa ilaaha IllaAllah...Laa ilaaha IllaAllah...Laa ilaaha IllaAllah...Laa ilaaha IllaAllah...    
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dapat menyaksikan 

kebesaran Allah di alam semesta 

Satunya Tuhan Satunya Tuhan Satunya Tuhan Satunya Tuhan 

Satunya Tuhan Yang Satunya Tuhan Yang Satunya Tuhan Yang Satunya Tuhan Yang 

Berhak diibadahi, disembah dan dipujaBerhak diibadahi, disembah dan dipujaBerhak diibadahi, disembah dan dipujaBerhak diibadahi, disembah dan dipuja    
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Perhatikanlah gambar kereta di bawah ini 

dan jawablah pertanyaan berikut:

1. Bagian kereta yang berbentuk lingkaran 

ada .............. buah 

2. Bagian kereta yang berbentuk persegi 

panjang ada .............. buah 

3. Bagian gambar yang berbentuk segitiga 

ada ................ buah 

4. Bagian kereta yang berbentuk 

bujursangkar ada ................ buah 
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kereta di bawah ini 

 

Bagian kereta yang berbentuk lingkaran 

Bagian kereta yang berbentuk persegi 

yang berbentuk segitiga 
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Tariklah garis yang menghubungkan nama 

warna dan bentuk bidang dalam Bahasa 

Arab dengan gambar di tengah. 
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Belajar Menulis: 

Kuning _____________ 

Jingga _____________ 

Putih  _____________ 

Merah  _____________ 

 

Lingkaran  

____________________ 

Bujursangkar 

____________________ 

Persegi panjang 

____________________ 
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Belajar Menulis: 

�!"#�$�� ��������������������������������    �������� ��������  
�������� _____ _____ _____  

%&'��	�� ����������������������������    ������� ������ 

������� _____ _____ _____  

%	������ ��������������������������������    �������� ��������  

�������� _____ _____ _____  

%	���
�� ��������������������������������    �������� ��������  

�������� _____ _____ _____  

���	�� �� ������������������������������������    ��������� ���������  

��������� _____ _____ _____  
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