
 

 

Nama : _____________________________ 

UH 4. Berakhlak di Tempat Ibadah dan Tempat Umum 

I. Ayo memilih jawaban yang tepat! 

1. Tempat yang dipergunakan kaum muslimin untuk melakukan ibadah adalah … 

 a. kubah c. masjid 

 b. musholla d. menara 

2. Secara bahasa masjid artinya …. 

 a. tempat sujud c. tempat ibadah 

 b. tempat bersuci d. rumah Allah 

3. Yang tidak boleh dilakukan ketika berada di dalam masjid adalah …. 

 a. membaca kitab c. membaca Al-Qur’an 

 b. bermain d. berzikir 

4. Berdiam di dalam masjid dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah disebut …. 

 a. bersemedi c. i’tidal 

 b. hening cipta d. i’tikaf 

5. Masuk masjid hendaknya dalamkeadaan suci. Maksunya adalah …. 

 a. memakai baju baru c. mandi terlebih dahulu 

 b. memakai pakaian ihram d. berwudu terlebih dahulu 

6. Tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum disebut …. 

 a. rest area c. tempat umum 

 b. tempat hiburan d. ruang terbuka 

7. Berikut ini adalah contoh tempat umum, kecuali …. 

 a. madrasah c. supermarket 

 b. rumah d. jalan 

8. Tempat bagi para pejalan kaki yang letaknya berada di sebelah jalan raya adalah …. 

 a. zebra cross c. trotoar 

 b. halte d. stasiun 

9. Di bawah ini yang tidak termasuk adab ketika berada di jalan raya adalah …. 

 a. kejar-kejaran c. menjaga ketertiban 

 b. berjalan di sebelah kiri d. mentaati rambu-rambu 

10. Apabila menggunakan WC umum habis buang air kecil hendaknya …. 

 a. dibiarkan c. digosok 

 b. disiram d. dilap 

 

 II. Ayo mengisi pertanyaan! 

11. Masuk dari masjid mendahulukan kaki …. 

12. Bagi kaum laki-laki ketika masuk masjid di sunnahkan untuk memakai …. 

َتْح ِِل اَبْ َواَب َفْضِلكَ  .13  .adalah doa ketika … masjid اَلّلُهمَّ اْغِفْرِِل ُذنُ ْوِِب َواف ْ

14. Salat dua rakaat ketika masuk ke masjid disebut salat sunnah …. 

15. Di dalam masjid tidak boleh bermain, tetapi harus banyak berzikir dan membaca …. 

16. Tempat menyebrang bagi pejalan kaki disebut …. 

17. Apabila berjalan sebaiknya berada sebelah …. 

18. Pedagang yang tidak mengurangi timbangan berarti pedagang yang …. 

19. Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut …. 

20. Jika traffic light menyala lampu merah sebaiknya kita …. 

 

 III. Ayo menjawab pertanyaan! 

21. Jelaskan pengertian masjid! 

22. Tulislah doa masuk masjid! 

23. Sebutkan ada ketika di madrasah! 

24. Sebutkan adab di pasar! 

25. Sebutkan ada di rumah sakit! 


