PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

SD DARUT THALABAH
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
Tahun Pelajaran
Jl. Kh.Ghazali No 92 Sumberkalong –Wonosari - Bondowoso

Mata Pelajaran
Kelas
Hari / Tanggal
I.

: Fiqih
: II (dua)
:

Nama :
Nomor :

Berilah tanda silang pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang paling
benar !

Setelah berwudhu’ Andi mengantuk dan tertidur, ketika iqomah diserukan, Andi langsung
ikut Sholat berjama’ah, maka Andi Shalatnya …
a.tetap sah
b.tetap di teruskan
c. tidak sah
2. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka shalatnya dilakukan dengan cara …
a. gaul
b. terlentang
c. tidur
3. Termasuk ciri-ciri anak perempuan yang sudah baligh adalah …
a. gaul
b. sudah haid
c. cantik
4. Allif lupa membaca surat Al Fatihah dalam mengerjakan shalat asar, maka
shalatnya …
a. Sah
b. batal
c. tidak sah
5. Sunah – sunah salat terbagi menjadi …. bagian .
a. 2
b. 3
c. 4
6. Rukun Shalat ada …
a. 13
b. 15
c. 17
7. Ketika takbiratul ihranm membaca …
a. Tahmid
b. tasbih
c. takbir
8. Jika pada rakaat kedua dalam shalat maghrib lupa tidak duduk /membaca tahiyat
awal, maka dianjurkan untuk melakukan …
a. sujud syukur
b. sujud tilawah
c. sujud sahwi
9. Yang termasuk rukun shalat dibawah ini adalah …
a. membaca niat
b. membaca do’a niat
c. membaca surat pendek
10. Shalat fardhu dalam sehari semalam ada …
a. 5 waktu
b. 6 waktu
c. 3 waktu
1.

II. Isilah titik- titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1.

Menutup aurat ketika shalat adalah termasuk ……………………………………..

2.

Kiblat bagi orang Indonesia adalah arah ………………………………………..…

3.

Memabaca salam kedua menoleh kearah ………………………………………….

4.

Orang shalat harus suci dari najis dan …………………………………………….

5.

Syarat wajib shalat ada ……………………………………………………………

6.

Membaca surat Al Fathah termasuk ……………shalat .

7.

Ka’bah berada di kota ……………………………………………………………..

8.

Shalat maghrib ada ………………..rakaat.

9.

Orang wajib shalat sehari semalam berjumlah ………waktu.

10. Berikan contoh orang yang tidak wajib shalat.!
III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !

1.

Sebutkan nama-nama waktu shalat dalam sehari semalam !

2.

Jelaskan batas batas aurat dalam shalat bagi laki- laki ………………...………….

3.

Rukun shalat berjumlah …………………………………………………………...

4.

Bagi orang gila /mabuk, apakah diwajibkan shalat ……………………………….

5.

Menghadap kiblat termasuk syarat ………….shalat.

