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I.

BERILAH TANDA SILANG PADA HURUF A,B,ATAU C PADA JAWABAN YANG
PALING BENAR !

1.

Azan artinya ……………..
a. Latihan

2.

c. haji

b. azan

c. duduk

b. sahalat

c. iqamah

b. bismilla

c. do‟a

Pada saat iqamah dibaca, hal itu sebagai tanda bahwa shalat segera …………
a. ditunda

9.

b. zakat

Setelah azan iqamah disunnahkan membaca …………………..
a. amin

8.

c. muadzin

Qad Qamatis shalah adalah bacaan …………………
a. azan

7.

b. amil

Orang yang iqamah sebaiknya orang yang telah melakukan ………………
a. shalat

6.

c. allahu Akbar

Ketika kita mendengar suara azan, aghar segera mengerjakan ……………………
a. shalat

5.

b. hayya „alal falah

Orang yang melakukan azan dinamakan …………………………..
a. imam

4.

c. do‟a

Bacaan Azan yang pertama adalah ………………..
a. la ilaha illallah

3.

b. seruan

b. diakhiri

c. dimulai

Doa‟ Qunut dibaca pada setiap shalat …………………
a. isya‟

b. maghrib

c. subuh

10. Membaca do‟a qunut dalam shalat hukumnya ……………..
a. sunah

b. wajib

c. makruh

11. Qunut yang dibaca ketika ada musibah disebut qunut ……………..
a. nazilah

b. I‟tidal

c. subuh

12. Do‟a artinya …………………..
a. mengadah

b. salam

c. memohon

13. Qunut dibaca ketika shalat setelah gerakan …………………
a. iktidal

b. sujud

c. salam

14. Allahumma inni fiman ……………….
a. „afait

b.tawakkal

c. hadait

15. Wa barikli fima …………………
a. „a‟tit

b. qadait

c. „alaik

II. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR !
1.

Sebutkan 2 sunah – sunah azan !

2.

Sebutkan 2 ketentuan – ketentuan dalam istiqamah !

3.

Bacaan yang terakhir adalah …………………

4.

Pada bacaan “hayya „alas shalah “ dibacakan , jawabannya adalah ……………….

5.

Pada saat bacaan “ qad qamatis shalah”,maka jawabanya adalah …………………

6.

Azan dan iqamah hukumnya ………………………………………………………

7.

Iqamah adalah ………………………………………………………………………

8.

Qunut artiya …………………………………………………………………………

9.

Pada rakaat yang keberapa do‟a qunut dibaca dalam shalat subuh ?

10. Kapan sajakah sebaiknya qunut dilakukan ?

Selamat Bekerja

