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1. BERILAH TANDA SILANG PADA HURUF A,B,C ATAU D PADA
JAWABAN YANG PALING BENAR !
1. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara ……….
a. sendirian
b. bersama- sama
c. main – main
d. terus menerus
2. Hikmah sholat berjamaah adalah mendapat …………
a. pahala banyak
b. bergurau
c. bermain
d. mencapai tujuan
3. Hukum sholat berjamaah adalah ……………..
a. sunah muakkad
b. makruh
c. wajib
d. Fardhu
4. Orang yang sholat dibelakang imam disebut ……….
a. amil
b. makmum
c. baligh
d. masbuk
5. Yang menjadi pemimpin shalat jamaah adalah ………..
a. makmum
b. komandan
c. imam
d. pak guru
6. Seorang laki – laki syah menjadi makmum kepada seorang …………
a. wanita
b. laki –laki
c. orang banci
d. anak kecil
7. Orang perempuan hanya syah menjadi imam bagi orang ………..
a. laki – laki
b. perempuan
c. anak –anak dan laki – laki
d. banci
8. Syarat syah menjadi makmum adalah niat mengikuti ……..
a. imam
b. jamaah
c. sholat
d. makmum
9. Makmum yang terlambat datang disebut, makmum……………

a. absen
b. telat
c. masbuk
d. biasa saja
10. Apabila Imam rukuk, maka makmum juga harus …………
a. sujud
b. berdiri
c. rukuk
d. ta’bir
11. Shalat berjamah pahalanya …………derajat .
a. 5
b. 20
c. 30
d. 27
12. Makmum membaca surat Al fatihah dengan suara ………..
a. keras
b. lantang
c. pelan
d. teriak
13. Makmum laki – laki mengingatkan imam yang lupa dengan ucapan ……….
a. subhanallah
b. Allahu Akbar
c. Alhamdulillah
d. Amin
14. Shaf Sholat paling depan, sebaiknya diisi oleh ……….
a. orang dewasa
b. remaja
c. anak – anak
d. pemuda
15. Makmum tidak boleh mendahului …………
a. makmum lain
b. imam
c. sholat
d. jamaah
16. Sholat jum’at dikerjakan pada hari …………
a. ahad
b. sabtu
c. kamis
d. jum’at
17. Sholat jum’at dikerjakan pada waktu……….
a. asar
b. duhur
c. subuh
d. isa’
18. Jumlah Sholat jum’at adalah ………..
a. 1 rakaat
b. 3 rakaat
c. 2 rakaat
d. 4 rakaat
19. Sholat jum’at bagi laki – laki hukumnya …………..
a. sunah
b. haram
c. fardu a’in
d. makruh
20. Orang yang diwajibkan sholat jum’at ………….
a. orang laki – laki
b. orang perempuan
c. anak – anak
d. orang gila
21. Setelah imam selesai membaca surah Al Fatihah, maka makmum disunnahkan
membaca………..
a. Amin
b. Astaghfirullah
c. Allahu Akbar
d. Samiallah

22. Suara Imam harus keras dan ………..
a. asal – asalan
b. merdu
c. fasih
d. teriak
23. Diantara orang yang makruh menjadi imam adalah ……..
a. orang sholeh
b. orang yang suci
c. orang yang buruk bacaannya
d. orang alim
24. Sholat jamaah dilaksanakan paling sedikit ………….
a. 1 orang
b. 3 orang
c. 11 orang
d. 2 orang
25. Kunci dari segala ibadah adalah …………
a. bersuci
b. pintar
c. cantik
d. sholat

III. JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR!
1. Apakah yang dimaksud dengan sholat berjamaah?
2. Sebutkan 3 hikmah sholat berjamaah!
3. Sebutkan kewajiban – kewajiban imam!
4. Apa yang disebut dengan makmum masbuk?
5. Bagaimana cara memberitahu kepada imam yang lupa ?

II. ISILAH DENGAN JAWABAN YANG BENAR !
1. Seseorang yang menjadi pemimpin sholat berjamaah disebut……………….……
2. Sholat jamaah paling sedikit dilaksanakan oleh …………………………….orang.
3. Hukum Sholat jamaah adalah ……………………………………………………...
4. Makmum masbuk artinya ……………………………………………………….…
5. Orang perempuan boleh menjadi imam bagi…………………………….…………
6. Sebelum shalat berjamaah dimulai, imam harus menertitkan …….........terlebih
dahulu.
7. Jika imam sholatnya salah, makmum harus …………………..……………………
8. Sholat jum’at dilaksanakan pada hari…………………………….………………...
9. Hukum shalat jum’at adalah ………………………………….……………………
10. Sholat jum’at dilaksanakan dengan ……………………………..…………………

Selamat Bekerja

