Pilihlah jawaban yang paling tepat !
A. SOAL AGAMA
1. Nabi Muhammad saw diutus untuk menyempurnakan ….
A. syariat
C. ajarannya
B. budi pekerti
D. agama
2. Salah satu akhlak yang baik adalah berbaik sangka kepada
Allah swt. Dalam agama Islam berbaik sangka disebut ….
A. husnul khotimah
C. suul khotimah
B. suuzhan
D. husnuzhan
3. Ahmad seorang anak yang baik. Ia mematuhi nasehat kedua
orang tuanya dan selalu berbakti kepada keduanya. Dalam
agama Islam berbakti kepada kedua orang tua disebut ….
A. ridho walidain
C. birrul walidain
B. uququl walidain
D. ghodhob walidain
4. Berikut ini adalah contoh akhlak terpuji dalam Islam kecuali ….
A. rendah diri
C. rendah hati
B. rela berkorban
D. berkata jujur
5. Amir anak orang kaya. Ia rajin bersedekah kepada fakir miskin,
namun ia dengan bangga sering menceritakan perbuatannya itu
kepada teman-temannya dengan harapan mendapat pujian.
Sifat Amir seperti ini disebut ….
A. takabur
C. sombong
B. dengki
D. riya

6. “Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan”.
Kalimat diatas adalah arti dari surat ….
A. al-Ikhlash ayat 1
C. al-Ikhlash ayat 3
B. al-Ikhlash ayat 2
D. al-Ikhlash ayat 4

7. Seorang mukmin harus menyembah dan meminta pertolongan
hanya kepada Allah. Pernyataan ini adalah isi kandungan –
dari surat ….
A. al-Fatihah ayat 6
C. al-Fatihah ayat 4
B. al-Fatihah ayat 5
D. al-Fatihah ayat 3

8. Islam menghormati keyakinan pemeluk agama selain Islam dan
tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Pernyataan ini
ditegaskan dalam surat ….
A. al-Kafirun ayat 6
C. al-Kafirun ayat 4
B. al-Kafirun ayat 5
D. al-Kafirun ayat 3

9. Islam adalah agama kasih sayang yang sangat menganjurkan –
pemeluknya untuk menolong dan membantu orang-orang yang
membutuhkan bantuan. Diantara orang-orang yang harus dibantu
yang disebutkan dalam surat al-Ma’un adalah ….
A. anak yatim dan orang miskin
C. anak jalanan dan tuna wisma
B. anak hilang dan para pengemis
D. anak pungut dan gelandangan

10. Dalam surat an-Nashr dijelaskan bahwa bila telah datang pertolongan
Allah dan kemenangan, kemudian manusia berbondong-bondong –
masuk Islam, maka Nabi saw diperintahkan melakukan 2 hal, yaitu ….
A. shalat sunnah dan berpuasa
C. berdakwah dan berjihad
B. bertasbih dan beristighfar
D. beramar ma’ruf nahi munkar

11. Ayat al-Qur’an yang pertama kali turun berisi perintah untuk ….
A. beribadah
C. membaca
B. bersedekah
D. berjihad

12. Semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila dia tidak
mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik.
Pernyataan ini adalah isi kandungan dari surat ….
A. an-Nashr
C. al-Ikhlash
B. al-Kautsar
D. al-‘Ashr

13. Di antara isi kandungan surat Al-Lahab adalah bahwa –
akan selalu ada orang yang ….
A. Mencari harta dunia
C. Mencari ridha Allah
B. Menuntut ilmu agama
D. Menentang dakwah Islam

14. Berikut ini merupakan bukti bahwa Allah swt itu ada, kecuali ….
A. adanya negara
C.adanya alam semesta
B. adanya kematian
D. adanya siang malam

15. Andi sedang menjalani ulangan kenaikan kelas. Ia memakai –
cincin dan merasa yakin dengan cincin yang dipakainya itu
akan menjadikannya lulus dengan nilai yang memuaskan.
Sikap sifat Andi seperti ini disebut ….
A. percaya diri
C. riya
B. syirik
D. fasik

16. Setiap orang tidak akan luput dari ujian dan cobaan. Kunci –
sukses dalam menghadapi setiap cobaan adalah ….
A. kepasrahan
C. kesabaran
B. kebersamaan
D. keadilan

17. Masa lalu harus dijadikan … bagi masa yang akan datang.
A. teladan
C. pemahaman
B. pelengkap
D. pelajaran

18. Diantara manusia ada yang menganggap bahwa kehidupan
di dunia ini akan abadi dengan banyaknya harta benda, maka –
tujuan hidupnya adalah mencari harta sebanyak-banyaknya.
Akibatnya ia lupa hakikat hidup sebenarnya, yakni mengabdi
dan beribadah kepada Allah swt. Peringatan Allah terhadap
orang yang seperti ini terdapat dalam ….
A. surat az-Zalzalah
C. surat al-Qori’ah
B. surat at-Takatsur
D. surat al-Insyirah

19. Bukti atau petunjuk tentang kebenaran sesuatu yang diambil dari
al-Qur’an dan al-Hadits disebut ….
A. dalil aqli
C. dalil naqli
B. dalil fi’li
D. dalil qauli

20. Rasul wajib dan pasti terpercaya karena Rasul memiliki –
sifat wajib ….
A. tabligh
C. shidiq
B. fathonah
D. amanah

21. Para Rasul yang termasuk Ulul Azmi yaitu ….
A. Nuh as, Ibrahim as, Musa as, Yusuf as, Isa as
B. Musa as, Harun as, Daud as, Sulaiman as, Isa as
C. Ibrahim as, Musa as, Daud as, Isa as, Muhammad saw
D. Muhammad saw, Isa as, Musa as, Ibrahim as, Nuh as

22. Yang termasuk syarat sahnya shalat adalah ....
A. baligh
C. menutup aurat
B. niat
D. membaca surat al-Fatihah

23. Membaca doa iftihah sesudah takbiratul ihram termasuk ....
A. syarat wajib shalat
C. rukun shalat
B. syarat sahnya shalat
D. sunnah shalat

24. Najis yang cara membersihkannya dengan dibasuh sampai hilang
warna, rasa dan baunya, disebut najis ....
A. mukhaffafah
C. mughollazhoh
B. mutawassithoh
D. Munajjasah

25. Mengusap wajah dan dua belah tangan dengan niat bersuci –
dengan debu yang suci, disebut ....
A. tayammum
C. berdebu
B. wudhu’
D. Thoharoh

26. Shalat Jum’at yang biasa dilakukan umat Islam hukumnya ....
A. sunnah ghair muakkad
C. sunnah muakkad
B. fardhu kifayah
D. fardhu ‘ain

27. Bila ada orang yang meninggal dunia maka diantara kewajiban –
umat Islam adalah menshalatkannya. Shalat jenazah terdiri
dari ....
A. 2 takbir
C. 4 takbir
B. 3 takbir
D. 5 takbir

28. Shalat yang dilakukan untuk meminta petunjuk kepada Allah swt
karena adanya suatu hal yang masih diragukan, disebut ....
A. shalat dhuha
C. shalat tahajjud
B. shalat istisqo
D. shalat istikhoroh

29. Syarat wajib puasa diantaranya adalah ....
A. suci dari haid dan nifas
C. niat untuk berpuasa
B. baligh dan berakal sehat D. makan sahur

30. Orang yang berhak menerima zakat disebut ....
A. muzakki
C. mustahiq
B. muallaf
D. Mujahid

31. Hadir atau berkumpul pada tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arofah
bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji disebut ....
A. wukuf
C. wakaf
B. waqof
D. waqif

32. Pada masa awal dakwah yakni ketika nabi Muhammad saw masih
di kota Mekah, beliau menitikberatkan dakwahnya pada ....
A. aspek aqidah
C. aspek politik
B. aspek ubudiyah
D. aspek daulah

33. Dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama ….
A. 2 tahun
C. 4 tahun
B. 3 tahun
D. 5 tahun

34. Berikut ini nama orang-orang yang masuk Islam lebih dahulu, kecuali ....
A. Ali bin Abi Thalib
C. Abu Sufyan
B. Abu Bakar bin Quhafah D. Zaid bin Haritsah

35. Sahabat Rasulullah yang mempunyai gelar Dzun Nurain adalah ….
A. Abu Bakar Asshiddiq
C. Umar bin Khattab
B. Ali bin Abi Thalib
D. Utsman bin Affan

36. Rasulullah mulai memperluas sasaran dakwahnya pada bidang –
sosial kemasyarakatan, pada ….
A. periode Mekah
C. periode Madinah
B. periode Thaif
D. periode Transisi

37. Sahabat Nabi yang pertama masuk Islam dari golongan bangsawan
adalah ….
A. Abu Bakar Asshiddiq
C. Ali bin Abi Thalib
B. Umar bin Khattab
D. Utsman bin Affan

38. Orang yang didoakan oleh Rasulullah agar dia masuk Islam adalah ….
A. Abu Bakar Asshiddiq
C. Ali bin Abi Thalib
B. Umar bin Khattab
D. Utsman bin Affan

39. Wanita yang paling banyak membantu nabi Muhammad saw
dengan kesetiaan, perjuangan, dan pengorbanan materi serta
keteguhan iman adalah ….
A. Siti Hafsah
C. Siti Khadijah
B. Siti Fatimah
D. Siti Aisyah

40. Perang yang terjadi pada tahun ke 2 hijriyah antara kaum –
muslimin yang berjumlah 313 pasukan melawan seribu –
pasukan kaum musyrikin, adalah ….
A. perang Ahzab
C. perang Uhud
B. perang Khondaq
D. perang Badar

41. Hamba sahaya yang mendapat siksaan sangat berat dari orang –
kafir Quraisy karena mempertahankan keimanannya adalah ….
A. Zaid bin Haritsah
C. Amar bin Yasir
B. Bilal bin Rabah
D. Khabbab bin Art

42. Seorang sahabat bernama Al-Qomah hampir tidak bisa –
mengucapkan kalimat thayyibah saat sakaratul maut, sebab ….
A. durhaka kepada ayahnya C. tidak menjalankan ibadah
B. menyembah berhala
D. durhaka kepada ibunya

43. Sahabat Nabi yang paling pertama memercayai peristiwa Isra –
Mi’raj Rasulullah adalah ….
A. Abu Bakar Asshiddiq
C. Ali bin Abi Thalib
B. Umar bin Khattab
D. Utsman bin Affan

44. Orang yang membantu Nabi dan menerimanya untuk tinggal –
di Madinah disebut ….
A. kaum Muhajirin
C. kaum Anshar
B. kaum Yahudi
D. kaum Nasrani

45. Ketika Nabi wafat yang ditunjuk menjadi pengganti kaum –
muslimin adalah Abu Bakar. Beliau menjadi khalifah selama ….
A. 2 tahun
C. 4 tahun
B. 3 tahun
D. 5 tahun

46. Hijrah kaum muslimin yang pertama kali adalah ke negeri ….
A. Mesir
C. Palestina
B. Ethiopia
D. Yordan

47. {
}
Perintah yang terdapat dalam hadits di atas adalah ….
A. menghormati guru
C. berkata baik atau diam
B. menghormati orang tua
D. mencari ilmu pengetahuan
48. { ھﻠِ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ﻧَﺎرًا
ْ } ﯾَﺎ أﯾﱡﮭَﺎ اﻟ ِﺬﯾْﻦَ آ َﻣﻨُﻮْ ا ﻗُﻮْ ا أ ْﻧﻔُ َﺴ ُﻜ ْﻢ وَأ
Arti dari kalimat yang digarisbawahi di atas adalah ….
A. dirimu dan keluargamu
C. dirimu dan tetanggamu
B. bapak dan ibumu
D. bangsa dan negaramu
49. { ز ْﯾﻨُﮫ
ِ َ} ﻓَﺄﻣﱠﺎ ﻣَﻦْ ﺛَﻘُﻠَﺖْ ﻣَﻮ
Arti dari kalimat yang digarisbawahi di atas adalah ….
A. orang-orang yang ringan timbangan (keburukan)nya
B. orang-orang yang berat timbangan (keburukan)nya
C. orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya
D. orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya

50. { ﺮ
ٍ } ﻟَ ْﯿﻠَﺔُ ا ْﻟﻘَ ْﺪ ِر ﺧَ ْﯿ ٌﺮ ﻣﱢﻦْ أﻟْﻒِ َﺷ ْﮭ
Terjemah dari ayat diatas adalah ….
A. pada malam itu turun malaikat-malaikat
B. malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan
C. dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu
D. Kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan

B. SOAL MATEMATIKA

51. Pondok Pesantren Husnul Khotimah tahun 2013 memiliki santri sebanyak 2400 anak. Dari jumlah tersebut, 976 anak suka pelajaran IPA, 783 santri suka
pelajaran Keagamaan, dan 1225 santri menyukai pelajaran IPS. Banyaknya santri yang menyukai lebih dari satu pelajaran adalah….
A. 674 anak
C. 485 anak
B. 584 anak
D. 324 anak
52. Pak Arkan akan membagikan 1 kantong kelereng kepada 10 santri sehingga masing-masing santri mendapat 14 buah kelereng. Apabila kelereng-kelereng tersebut
dibagikan kepada 35 santri, maka masing-masing santri akan mendapatkan kelereng sebanyak ….
A. 4
C. 8
B. 5
D. 12

53. Luas bangun datar di bawah ini adalah ….
A. 136 cm
B. 126 cm

C. 112 cm
D. 92 cm

54. Perhatikan gambar di bawah ini !
A. 132°
C. 42°
B. 84°
D. 21°

55. Ummi Ahmad membeli 50 kg ikan lele dengan harga Rp 750.000,00 untuk di jual kembali ke pasar. Jika Ummi Ahmad menjual dengan harga Rp 18.000,00 per
kilogram, maka dari penjualan tersebut Ummi Ahmad mengalami….
A. Rugi 30%
C. Rugi 20%
B. Untung 30%
D. Untung 20%
56. Ibu membeli telur sebanyak 4 ¾ kg, kemudian membeli lagi 4,5 kg
dan memberikannya sebanyak 3,25 kg kepada Pak Ahmad.
Berapa kg sisa telur Ibu?
A. 6,25 kg
C. 5,25 kg
B. 6 kg
D. 5 kg

57. Hasil dari 10,3 – 5,17 + 0,04 adalah ….
A. 3,67
C. 5,17
B. 4,12
D. 6,73
58. Hasil dari 11 + 4 − √196 adalah ….
A. 223
C. 195
B. 213
D. 123

59. Jarak antara dua buah kota pada peta yaitu 10 cm. Jika skala –
peta tersebut adalah 1 : 1200.000, maka jarak kedua kota tersebut
adalah … km.
A. 120.000 km
C. 1.200 km
B. 12.000 km
D. 120 km

60. Jumlah umur Salman dan Husna adalah 9 tahun. Perbandingan
umur mereka adalah 2 : 1. Usia Salman adalah ….
A. 9 tahun
C. 3 tahun
B. 6 tahun
D. 2 tahun

61. Pada hari Minggu Salman belajar matematika selama 1 jam 45 menit.
Kemudian dilanjutkan belajar Bahasa Inggris selama 75 menit.
Jika Salman mulai belajar pukul 07.15, maka ia akan mengakhirinya
pada pukul ….
A. 09.50
C. 10.25
B. 10.15
D. 11.20

62. Dari sebuah terminal, bus yang menuju kota A diberangkatkan setiap –
12 menit dan bus yang menuju kota B diberangkatkan setiap 15 menit.
Jika pada pukul 10.40 kedua bus berangkat bersama-sama, maka kedua
bus tersebut akan berangkat bersamaan lagi pada pukul ….
A. 11.10
C. 11.30
B. 11.20
D. 11.40

63. Harga sebuah buku Matematika yaitu Rp. 40.000,00. Ketika –
membayar, Mia mendapatkan potongan harga, sehingga ia –
hanya membayar buku tersebut Rp. 35.000,00. Berapa persen
diskon yang dikenakan pada buku tersebut?
A. 9½
C. 12½
B. 10½
D. 15½

64. Sebuah bangunan datar memiliki sifat-sifat antara lain:
o Memiliki empat sisi yang sama panjang
o Besar setiap sudutnya 900
o Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus
Bangun yang mempunyai sifat-sifat di atasadalah ….
A. layang-layang
C. persegi
B. trapezium
D. belahketupat

65. Budi memiliki tali sepanjang 20 meter. 15 dm dipotong untuk –
digunakan sebagai jemuran dan 535 cm untuk penggunaan tali
bendera. Maka panjang tali Budi yang tersisa adalah … cm.
A. 1250
C. 1350
B. 1315
D. 4150

66. Ayah membeli 2 ton beras, 18 kuintal gula pasir, 325 ons miyak –
goreng, dan 1500 gr garam dapur. Maka berat seluruh belanjaan
ayah adalah … kg.
A. 3824
C. 3954
B. 3834
D. 3973

67. Sebuah bus antar kota berangkat dari Kota Bogor pukul 08.00 –
dan tiba di Kota Bandung pukul 10.30. Jika jarak Kota Bogor –
dengan Kota Bandung adalah 175 km, maka kecepatan rata-rata
bus antar kota tersebut adalah … km/jam.
A. 80
C. 70
B. 75
D. 65

68. Perhatikan gambar berikut.

Banyaknyasimetrilipatdansimetriputargambartersebutadalah ….
A. 4 dan 4
C. 2 dan 4
B. 4 dan 2
D. 2 dan 2

69. Pada gambar berikut, ABCD adalah persegi panjang yang –
panjangnya 80 cm dan lebarnya 35 cm. AEFG adalah –
bujur sangkar yang panjang sisinya 30 cm.

Maka luas bagian persegi panjang yang diarsir adalah ….
A. 2800 m2
C. 900 m2
2
B. 1900 m
D. 1600 m2

70. Perhatikan bangun datar berikut ini.

34 cm

10 cm

Keliling bangun datar tersebut adalah … cm.
A. 96
C. 142
B. 126
D. 154

71. Gambar di bawah berikut ini adalah jaring-jaring ….

A. limas
B. balok

C. prisma
D. kubus

72. Perhatikan gambar dibawah ini.

Pada jaring-jaring kubus tersebut, jika sisi d sebagai alas maka –
sisi yang berfungsi sebagai tutupnya adalah sisi ….
A. c
C. e
B. d
D. f

73. Volume bangunberikutiniadalah … cm3.

A. 750 m3
B. 1.000 m3

C. 1.750 m3
D. 2.750 m3

74. Diagram berikut ini menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan –
selama 5 hari.

Jika pengunjung pada hari Kamis 500 orang, maka banyaknya –
pengunjung pada hari Sabtu adalah … orang.
A. 380
C. 580
B. 450
D. 625

75. Data banyak pengunjung sebuah warung internet (warnet) setiap
hari selama seminggu adalah sebagai berikut : 15 orang; 12 orang;
13 orang; 18 orang; 11 orang; 17 orang; dan 19 orang. Rata-rata
dari jumlah pengunjung warnet setiap hari adalah … orang.
A. 14
C. 16
B. 15
D. 17

