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SOAL LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

POKOK BAHASAN Q.S. AT TIN 

 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 

1. Bacaan Al Syamsiyah terdapat pada ayat... 

a.  c.    

b.  d.    

2. Arti dari lafazh  adalah.... 

a. tempat yang paling rendah c.  kami telah menciptakan 

b. negara yang aman d.  dalam bentuk yang terbaik 

3. Arti dari lafazh  adalah.... 

a. tempat yang paling rendah c.  kami telah menciptakan 

b. negara yang aman d.  dalam bentuk yang terbaik 

4. Arti dari kalimat     adalah.... 

a. sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik 

b. kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah 

c. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh  

d. bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (surga) 

5. Terjemahan ayat di atas    adalah.... 

a. sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik 

b. kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah 

c. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh  

d. bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (surga) 

6. Gunung Sinai adalah tempat Allah swt berbicara secara langsung dengan.... 

a. Nabi Isa as c. Nabi Musa as 

b. Nabi Muhammad saw d. Nabi Khidir 

7. Sedangkan yang dimaksud dengan  adalah.... 

a. Jeddah c.  Makkah 

b. Madinah d.  Kuffah 

8. “Allah adalah Hakim Yang Maha Adil”, adalah arti surat At- Tin ayat.... 

a. lima     c.  enam   

b. tujuh     d.  delapan 
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9.  terdapat bacaan mad.... 

a. wajib muttasil    c.  tabi'iy   

b. ‘iwad     d.  ‘arid lis sukun 

10. Maksud dari dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya adalah.... 

a. menjadi pikun   c.  menjadi orang gila   

b. dimasukkan ke neraka d.  kembali seperti bayi yang baru lahir 

11. Menurut QS. At- Tin, manusia yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan.... 

a. pahala berlipat ganda sebanyak 27 derajad 

b. pahala yang tiada putus-putusnya  

c. pahala yang setimpal dengan perbuatannya 

d. rejeki yang halal dan melimpah 

12. Surat At- Tin termasuk golongan surat.... 

a. Madaniyah    c.  Makkiyah 

b. Arabiyah     d.  Misriyah 

13. Berikut adalah inti sari dari Surat At- Tin, kecuali.... 

a. manusia diciptakan Allah swt sebaik-baik makhluk dari segi jasmani dan rohani 

b. seseorang yang beramal saleh dan beriman akan mendapatkan pahala yang tidak 

putus-putus 

c. Allah swt adalah hakim yang paling adil 

d. Allah swt bersumpah atas nama buah-buahan 

14. Ayat dalam surat At- Tin jumlahnya adalah.... 

a. 8     c.  9   

b. 10   d.  11 

15. At- Tin adalah nama tentang.... 

a. buah     c.  kota tua   

b. surga   d.  pasar tradisional 

 

B. Salinlah Ayat Al Qur’an dibawah ini dengan benar, Kemudian berilah tanda bacaannya 

dan  sebutkan 10 hukum bacaannya ! 

       

       

 

 

 

 

 


