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I.
1.

Hari, Tanggal

:

Beritah tanda silang pada jawaban yang benar!
Percaya kepada qada‟ dan qadar adalah merupakan rukun iamna yang ke …
a.enam
b, lima
c. empat
2. Ketentuan yang Allah masih dapat berubah disebut takdir …
a. mubram
b. muallaq
c. mahmudah
3. Seorang murid yang beriman kepada takdir agar lulus dalam ujian akan
melakukan upaya …
a. belajar
b. bekerja
c. belajar dan berdo‟a
4. B. Fatimah sedang hamil ingin anaknya memiliki wajah yang rupawan,
sebaiknya memperbanyak membaca asma‟ul husna …
a. Al Musawwir
b. Al Hakim
c. Al Ghawiyu
5. Allah mempunyai sifat Al qawiyyu artinya…
a. maha mendengar
b. maha kuat
c. maha agung
6. Rasulullah SAW bersabda “ barang siapa (membaca setiap hari) Asma‟ul husna
akan dijamin …
a. hidup menderita
b. mendapat pahala
c. masuk surga
7. Yang maha kuasa arti dari sifat Allah …
a. Al Qodir
b. al Ghawiyyu
c. Al Musawwir
8. Kata “ Thayyibah” artinya …
a. bersih
b. rapi
c. indah
9. Membaca istighfar diucapakan ketika ...
a. mendapat nikmat
b. Melakukan kesalahan
c. Tertimpa musibah
10. Nabi Muhammad menganjurkan umatnya membaca istighfar sehari sebanyak...
a. 100 kali
b. 50 kali
c. 45 kali

11. Bacaan istighfar adalah ...
a.
b.
c.
12. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, sebaik-baik manusia yang bersalah
adalah ...
a. yang sabar
b. Yang bertaubat
c. Yang bergembira
13. Rasulullah SAW adalah maksum artinya...
a. dipercaya
b. Jujur
c. Terjaga dari
perbuatan dosa
14. Faedah membaca istighfar kecuali...
a. dosa kita diampuni oleh Allah
b. mendapat rizqi yang tidak terduga
c. memanjangkan umur
15. Aku memohon ampun kepada Allah yang agung, arti dari...
a. masyaallah
b. Alhamdulillahi rabbil Alamin
c. astaghfirullahal „Adzim
16. Allah memiliki sifat Al Hakim artinya ...
a. yang maha agung
b. Yang maha mulia
c. Yang maha bijaksana
17.
Artinya:
a.dialah Allah yang maha menciptakan
b. sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
c. dialah yang maha kuasa atas hamba-hambanya.
18. lanjutan potongan ayat
Adalah ...
a.
B.
C.
19. Takdir mubram artinya ...
a. ketentuan Allah yang masih dapat dirubah
b. ketentuan Allah yang pasti akan terjadi
c. masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari
20. Faedah iman kepada takdir adalah ....
a. dapat melatih kesabaran b. Dapat melatih kesehatan c. Hidup bersenangsenang
21. Qadla‟ artinya ...

a. hukum Allah untuk mewujdkan sesuatu
b. ketentuan Allah yang sejak zaman azali
c. ketentuan-ketentuan Allah tentang sesuatu dengan segala sifat-sifatnya.
22. Allah akan merubah permintaan seseorang apabila orang itu...
a. menangis saja
b. Berusaha
c. Berusaha dan berdo‟a
23. Qada‟ artinya ...
a. ketentuan-ketentuan Allah tentang sesuatu dengan segala sifat-sifatnya.
b. ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali
c.takdir –takdir allah
24. Jumlah asma‟ul husna ada ...
a. 88
b. 100
c. 99
25. Setelah shlat fardu kita dianjurkan untuk beristighfar sebanyak...
a. 44
b. 33
c. 23
26. Taubat artinya ....
a. bangga terhadap kesalahan yang telah dilakukan
b. menyesali kesalahan yang telah ia lakukan
c. menanggung kesalahan orang lain
27. Cara kita bertaubat adalah dengan memperbanyak membaca ...
a. Alahu akbar
b. Alhamdulillah
c. Astaghfirullah hal
„Adzim
28. Apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain bersegeralah...
a. meminta denda
b. Meminta maaf
c. Untuk tidak menyapa
29. Orang yang bertaubat seharusnya ...
a. menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi
b. bersikap biasa saja , sebab memang manusia tidak luput dari dosa
c. membiarkan dosa itu, sebab lama-lama dosa itu akan hilang dengan sendirinya.
30. Takdir muallaq yaitu ...
a.ketentuan Allah yang pasti terjadi
b. ketentuan Allah yang dapat berubah
c. segala ketentuan –ketentuan Allah
31. Akhlaq terpuji disebut juga akhlaq...
a. madmumah
b. Mahmudah
c. Mabrur
32. sebaik – baik orang bersalah adalah orang –orang yang ...

a. bisa mengungkapkan kepada orang lain
b. yang sangat kaya raya
c. yang mau bertaubat
33. Membaca kalimat thayyibah seharusnya ...
a.kita baca apabila kita sedang bersusah saja
b. menjadi kebiasaan bagi kita dalam kehidupan sehari- hari
c. dibaca oleh orang yang alim saja
34. Taubat nasuha artinya ...
a. bertaubat cukup pada hari itu saja
b. bertaubat dan menyesali perbuatan dosa dengan sungguh-sungguh dan tak
akan
mengulangi lagi
c. Bertaubat dengan sungguh –sungguh tetapi lain hari bisa diulangi lagi
35. Astaghfirullah hal Adzim disebut bacaan ...
a.Tahmid
b. Tasbih
c. Istighfar
II. Isilah titik –titik ini dengan singkat!
1. Astaghfirullahal Adzim artinya ...
2. Memohon ampun kepada Allah dengan ...
3. Sehabis sholat kita beristighfar .....kali.
4. Allah bersifat Al Qadir artinya ...
5. Orang yang percaya adanya qada‟ dan qadar Allah hidupnya akan ...
6. Ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dirubah disebut ...
7. Kematian, Rizqi, Nasib dan jodoh seseorang telah ditentukan sejak zaman ...
8. “aku mengabulkan permohonan orang yang ...
9. Ketentuan Alah yang masih dapat berubah disebut ...
10. Beriman kepada Qada‟ dan qadar adalah rukun iman yang ke ...
III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Sebutkan 2 macam takdir yang kamu ketahui!
2. Sebutkan 2 tata cara bertaubat!
3. Tulislah bacaan istighfar yang benar!

4. Artikan 4 sifat Allah dalam Asa‟ul husna
a. Al Qowiyyu artinya ....
b. Al Hakim artinya ...
c. Al Musawwiru artinya ...
d. Al Qodir artinya ...
5. Apa faedah iman kepada takdir?

