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SOAL LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

POKOK BAHASAN IMAN KEPADA QADA DAN QADAR 

 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !  

1. Ketetapan Allah pada zaman ‘azali disebut…. 

a. qada c.  qadi   

b. qadar d.  taqdir 

2. Ketetapan Allah swt yang sudah terjadi disebut…. 

a. qadar c.  nasib   

b. ikhtiar d. tawakkal 

3. Ketetapan Allah swt yang tidak dapat diubah disebut takdir…. 

a. azali c.  hakiki   

b. mubram d.  Muallaq 

4. Berikut adalah bentuk takdir mubram, kecuali…. 

a. kelahiran c.  kematian   

b. harta kekayaan d.  Perjodohan 

5. Berikut adalah contoh takdir muallaq, kecuali…. 

a. kepandaian c.  kematian   

b. kekayaan d.  Kesehatan 

6. Seorang bayi yang meninggal dalam kandungan, merupakan contoh … . 

a. tawakkal c.  takdir   

b. qadar d.  qada 

7. Usaha manusia dalam mencapai suatu tujuan, dinamakan…. 

a. ikhtiar c.  ikhtilaf   

b. tawakkal d.  tabah 

 

8. Maksud ayat tersebut adalah “Sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu dengan….” 

a. kehendak c.  kekuasaan  

b. ketentuan d.  Kepastian 

9. Yang tidak termasuk fungsi beriman kepada qada dan qadar, adalah meningkatkan…. 

a. kesehatan dan kesuksesan  c.   kewaspadaan dan mawas diri 

b. ketenangan dan kebahagiaan  d.   kesabaran dan tawakkal 

10. Seorang yang percaya kepada qada dan qadar, maka dia selalu berusaha menghindari 

perbuatan.... 

a. noda c.  tawakkal   

b. dosa d.  ikhtiar 
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11. Seorang bayi yang lahir dalam keadaan cacat, merupakan contoh.... 

a. takdir c.  qadar   

b. qada d. tawadu’ 

12. Siswa rajin belajar dan berdoa setiap hari, tetapi nilai prestasinya tetap rendah, merupakan 

contoh.... 

a. qadar c.  tawakkal   

b. takdir d.  ikhtiar 

13. Mengunci rumah agar tidak dimasuki pencuri merupakan contoh.... 

a. tawakkal c.  ikhtiar   

b. takdir d.  sabar 

14. Ayat yang menyatakan bahwa Allah swt akan merubah suatu kaum jika kaum itu mau 

merubah dirinya berbunyi.... 

a.  

b.  

c.  

d.   

 

15.   maksud ayat tersebut adalah…. 

a. bahwasannya seseorang itu memperoleh selain apa yang diusahakan juga dari orang 

lain 

b. bahwasannya seseorang itu tidak memperoleh selain apa yang diusahakan 

c. bahwasannya seseorang itu tidak memperoleh selain apa yang diusahakan dan 

sebagai bagian dari usaha orang lain 

d. bahwasannya manusia itu dalam keadaan lalai 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat ! 

1. Sebutkan pembagian takdir! 

2. Apa perbedaan qada dan qadar? 

3. Tuliskan dalil tentang tawakkal! 

4. Sebutkan contoh takdir yang dapat dirubah 3 saja! 

5. Apa fungsi beriman kepada takdir? 


