
a. Saleh bin Fauzan al-Fauzan

b. Abdulaziz bin Fauzan al-Fauzan

c. Abdullah bin Saleh al-Fauzan

d. Abdulaziz bin Marzuq al-Tharifi

a. Abu Hurairah 𝘳𝘢𝘥𝘩𝘪𝘺𝘢𝘭𝘭𝘢𝘩𝘶 𝘢𝘯𝘩𝘶

b. Sahl bin Saad 𝘳𝘢𝘥𝘩𝘪𝘺𝘢𝘭𝘭𝘢𝘩𝘶 𝘢𝘯𝘩𝘶

c. Abdullah bin Abbas 𝘳𝘢𝘥𝘩𝘪𝘺𝘢𝘭𝘭𝘢𝘩𝘶 𝘢𝘯𝘩𝘶𝘮𝘢

d. Aisyah 𝘳𝘢𝘥𝘩𝘪𝘺𝘢𝘭𝘭𝘢𝘩𝘶 𝘢𝘯𝘩𝘢

a. Khawarij

b. Syiah

c. Murji’ah

d. Ahmadiyah

1. Penulis kitab Mukhtashar 𝘈𝘩𝘢𝘥𝘪𝘵𝘴 𝘢𝘭-𝘚𝘩𝘪𝘺𝘢𝘮 adalah? *

2. Sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis tentang
keutamaan menyegerakan buka puasa adalah: *

3. Firqah yang mengharuskan wanita haid mengqada salat yang ditinggalkannya
sebagaimana mengqada puasa adalah: *



a. Batal dan wajib atasnya qada, kaffarat serta tobat

b. Batal dan wajib atasnya qada dan kaffarat

c. Tidak batal namun wajib atasnya kaffarat serta tobat nasuha

d. Tidak batal dan tidak wajib baginya qada serta tidak pula kafarat

a. Makruh secara umum

b. Makruh setelah tergelincir matahari

c. Sunah sebagaimana di luar puasa

d. Sunah, bahkan lebih ditekankan anjurannya

a. Membacanya dengan tajwid yang benar

b. Membacanya dengan suara indah dan merdu

c. Mengikuti dan mengamalkan ajarannya dengan sebaik-baiknya

d. Semuanya benar

4. Hukum puasa seseorang yang melakukan jimak karena lupa: *

5. Hukum bersiwak di saat berpuasa: *

6. Menurut tabiin mulia Mujahid 𝘳𝘢𝘩𝘪𝘮𝘢𝘩𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 makna membaca al-Qur’an dengan 𝘩𝘢𝘲 𝘢𝘭-𝘵𝘪𝘭𝘢𝘸𝘢𝘩

adalah : *



a. Orang yang berpuasa akan dibalas dengan pahala yang tidak terbatas

b. Orang yang berpuasa ketika berjumpa dengan tuhannya dia akan berbahagia dengan puasanya

c. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah 𝘴𝘶𝘣𝘩𝘢𝘯𝘢𝘩𝘶 𝘸𝘢 𝘵𝘢’𝘢𝘭𝘢

daripada wanginya kesturi

d. Puasa adalah ibadah yang paling utama setelah ucapan 𝘴𝘺𝘢𝘩𝘢𝘥𝘢𝘵𝘢𝘪𝘯

a. Pahalanya adalah pengampunan dosa jika didasari dengan iman dan ikhlas

b. Salat tarawih secara berjamaah hingga selesai pahalanya seperti salat semalam suntuk

c. Setelah salat witir dianjurkan beristigfar

d. Tidak boleh mengerjakan witir dua kali dalam satu malam

a. Dewasa

b. Anak kecil

c. Budak

d. Semuanya benar

7. Berikut ini beberapa hal yang menunjukkan keutamaan dan fadilat berpuasa, kecuali: *

8. Berikut ini beberapa hukum yang benar terkait salat malam, kecuali: *

9. Zakat fitrah wajib bagi: *



a. Sejak awal Ramadan

b. 2 hari sebelum Idulfitri

c. Hari raya Idulfitri sebelum pelaksanaan salat

d. Hari raya Idulfitri setelah pelaksanaan salat

Yakin

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

10. Waktu yang dianjurkan menyalurkan zakat fitrah: *

Sudah yakin dengan seluruh jawaban anda? Silakan klik kirim *
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