Soal Evaluasi Pesantren Kilat SD Negeri 2 Ngaru-aru
1. Ar-royyan adalah pintu surga yang diperuntukkan bagi orang yang suka beribadah ....PUASA
2. Makan sebelum melaksanakan puasa disebut ....SAHUR
3. Waktu batas akhir makan sebelum puasa disebut ....IMSAK
4. Puasa Ramadhan diwajibkan untuk orang ....BERIMAN
5. Perintah wajibnya puasa ramadhan terdapat dalam Qur’an surat .AL-BAQARAH . ayat .183
6. Sholat yang dikerjakan setelah sholat isya’ pada Bulan Ramadhan disebut Sholat ..TARAWIH
7. Zakat yang dibayarkan ketika Bulan Ramadhan dinamakan zakat ....FITRAH
8. Sholat dhuha paling sedikit . 2. . rakaat dan paling banyak . .12 . rakaat.
9. Melaksanakan ibadah secara rutin dan terus menerus dinamakan dengan istilah..ISTIQOMAH
10. Makanan yang tidak boleh dimakan dan jika dimakan kita berdosa disebut makanan ....HARAM
11. Makanan yang kita beli di toko bisa kita makan jika ada label / tanda ....HALAL
12. Kita dilarang makan sambil badannya . .BERSANDAR . . atau . . . .TENGKURAP
13. Wadah tempat makanan tidak boleh terbuat dari . .EMAS . . atau . .PERAK . .
14. Nabi yang terkenal dengan kesabaran dan keteguhan imannya adalah Nabi . . . .AYYUB
15. Nabi Muhammad dimakamkan di Kota . . . .MEKAH
16. Kota suci ketiga umat islam bernama . . . .BAITUL MAQDIS / PALESTINA
17. Pusat kiblat sholat umat Islam di seluruh dunia adalah . . . .KA’BAH / KAKBAH
18. “Al-Munkhaniqah” adalah bangkai hewan yang mati karena . . . . TERCEKIK
19. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad adalah Masjid . . . .QUBA’
20. Sumur Zam-zam adalah dulunya berasal dari bekas jejak kaki Nabi . . . .ISMAIL
21. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu yang pertama kali di . . . .GUA HIRA’
22. Raja fir’aun yang kafir ditenggelamkan Allah di . . . .LAUT MERAH
23. Batu yang berada di sisi ka’bah bernama . . . .HAJAR ASWAD
24. Ketika dikejar oleh kaum kafir quraiys dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan
Abu Bakar bersembunyi di . . . .GUA TSUR
25. Jika makanan yang akan kita makan masih panas, cara mendinginkannya adalah dengan
cara . . . .DIKIPASI
26. Jika minuman kita kemasukan semut sebaiknya . . . .SEMUTNYA DIBUANG.
27. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah maka hukumnya . . . .HARAM
28. Satu malam di Bulan Ramadhan yang lebih mulia dari pada 1000 bulan adalah malam . . . .LAILATUL
QODAR
29. Istri Nabi Ayyub bernama . . . .RAHMAH
30. Ka’bah dibangun oleh Nabi . . IBRAHIM . . dan Nabi . . ISMAIL . .
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“An-nathihah” adalah bangkai hewan yang mati karena . . . .
“Al Mauqudah” adalah bangkai hewan yang mati karena . . . .
“Al Mutaradiyyah” adalah bangkai hewan yang mati karena . . . .
Masjidil Haram terdapat di Kota ....
Masjid Nabawi terdapat di Kota ....
Masjidil Aqsa terdapat di Kota ....
Istri Nabi Muhammad yang pertama bernama ....
Istri Nabi Ayyub bernama ...
Istri Nabi Ibrahim bernama ....
Nabi yang berdakwah kepada Fir’aun adalah ....
Nabi yang terkenal dengan rupanya yang tampan adalah Nabi ....
Nabi yang membuat kapal kemudian mendarat di pegunungan ararat adalah Nabi ....
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi ....
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi ....
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi ....
Malaikat pencabut nyawa bernama ....
Malaikat pembagi rizki bernama ....
Malaikat peniup terompet pada hari kiamat bernama ....
Nabi Muhammad lahir pada bulan ....
Orang naik haji pada bulan ....
Bulan pertama pada tahun Hijriah adalah Bulan ....
Jika ada nun sukun / tanwin bertemu huruf ba’ termasuk bacaan ....
Jika ada nun sukun / tanwin bertemu huruf jim, fa’, dan kaf termasuk bacaan ....
Jika ada nun sukun / tanwin bertemu huruf ha, ‘ain, dan kha’ termasuk bacaan ....
Paman Nabi Muhammad bernama ...
Kakek Nabi Muhammad bernama ...
Ayah Nabi Muhammad bernama ...
Bacakanlah doa masuk kamar kecil !
Bacakanlah doa sesudah makan !
Bacakanlah doa bangun tidur !
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Nama buah yang dilarang Allah untuk didekati Nabi Adam adalah buah ....
Padang pasir tempat orang naik haji melakukan ibadah thawaf adalah padang....
Puasa yang dilakukan secara bergantian sehari puasa sehari tidak puasa disebut puasa ....
Bacakanlah bacaan i’tidal!
Bacakanlah bacaan pada saat ruku’!
Bacakanlah bacaan pada saat duduk diantara dua sujud!
Nabi yang dihanyutkan di Sungai Nil sewaktu bayi adalah Nabi ....
Nabi yang bisa memahami bahasa para binatang adalah Nabi ....
Nabi yang bisa bisa bicara sewaktu masih bayi adalah Nabi ....
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Kaum yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah disebut kaum . . . .
Orang-orang yang menyambut kedatangan hijrah Nabi Muhammad di Madinah disebut kaum ....
Niat puasa ramadhan dilakukan pada waktu ....
Daging katak hukumnya ....
Makan bawang sebelumnya sholat hukumnya ....
Sholat witir paling sedikit .... rakaat.
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Ilmu yang mempelajari tata cara membaca alquran dengan tartil dan benar adalah ilmu ....
Hewan yang tidak perlu disembelih ketika akan dikonsumsi misalnya ....
Zakat harta benda disebut juga zakat ....
Jaman dulu pernah ada golongan pemuda beriman yang pernah tidur selama 309 tahun di dalam gua, para pemuda tersebut
disebut ....
Malam ketika Nabi Muhammad menerima wahyu sholat 5 waktu disebut malam ....
Surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat ....
Sebutkan 4 nama nabi yang termasuk ulul azmi !
Sebutkan 2 hewan yang dilarang dibunuh !
Sebutkan 4 kitab yang pernah diturunkan Allah kepada para nabi !

