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UJIAN MASUK PONDOK PESANTREN (UMPP) 

ANGKATAN XXIII 

TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 

MADRASAH TSANAWIYAH HUSNUL KHOTIMAH 
 

PETUNJUK UMUM 

 

01. Mulailah mengerjakan soal dengan mengucapkan Basmallah. 
02. Tulislah terlebih dahulu nomor tes dan nama lengkap pada  
       lembar jawaban.                   
03. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya. 
04. Kerjakan soal-soal dengan jujur dan teliti. 
05. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan soal. 
06. Jumlah soal sebanyak 70 butir, pada setiap butir terdapat 4   
      pilihan jawaban, terdiri dari; 35 soal PAI, 20 soal Matematika,   
      dan 15 soal IPA. 
07. Laporkan kepada pengawas jika terdapat soal yang kurang jelas. 
08. Mintalah kertas buram kepada pengawas bila diperlukan. 
09. Dahulukan menjawab soal yang dianggap mudah. 
10. Berikan tanda silang (X) pada kotak jawaban yang dianggap benar. 
11. Jika ada jawaban yang dianggap salah dan ingin diperbaiki, maka    
       lakukanlah seperti cara berikut:    

a b c d 

X    
 

              Jika ingin diganti jawabannya menjadi “b” maka rubahlah menjadi: 
a b c d 

X X   
 

 12. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 
 13. Akhiri semua pekerjaan dengan mengucapkan Hamdalah dan    

          tawakkal kepada Allah SWT. 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat ! 

A. SOAL AGAMA  
 

1. Surat  yang berisi pernyataan, bahwa Tuhan yang disembah nabi Muhammad SAW dan para 
pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir adalah …. 
A. surat al-Ma’un   C. surat al-Kaafirun  
B. surat al-Lahab   D. surat al-Ikhlas 
 

2. Pada suatu hari Rasulullah SAW naik ke bukit Safa dan bersabda kepada orang-orang Quraisy: 
“Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian, bahwa azab yang dahsyat akan 
datang.” Lalu salah seorang dari mereka berkata: “Binasalah kau Muhammad! Apakah untuk ini 
kau mengumpulkan kami?” Surat yang turun setelah kisah ini adalah …. 
A. surat al-Ma’un   C. surat al-Kaafirun  
B. surat al-Lahab   D. surat al-Ikhlas 
 

3. Membaca surat al-Fatihah sesudah doa iftihah termasuk .... 
A. sunnah shalat   C. rukun shalat 
B. syarat sahnya shalat  D. syarat wajib shalat 
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4. Membersihkan anggota-anggota tertentu untuk menghilangkan hadas kecil disebut …. 

A. tayammum    C. berdebu 
B. wudhu’      D. Thoharoh 
 

5. Dalam Al-Qur’an surat al-Kaafirun terletak pada urutan …. 
A. ke- 108    C. ke- 110 
B. ke- 109    D. ke- 111 
 

6. Surat yang pertama kali turun adalah … sewaktu nabi Muhammad SAW berkhalwat di …. 
A. surat al-Fatihah ayat 1-7 – Gua Tsur  
B. surat al-Fatihah ayat 1-7 – Gua Hira  
C. surat al-‘Alaq ayat 1-5 – Gua Hira 
D. surat al-Qadar ayat 1-5 – Gua Tsur 
 

7. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang hari akhir terdapat pada surat …. 
A. surat al-Qoriah   C. surat an-Nashr 
B. surat Quraisy   D. surat al-Fiil 
 

8. Pada Hari kiamat, manusia dan jin akan dikumpulkan di tempat yang sangat luas. Tempat tersebut 
adalah …. 
A. lauhul mahfudz   C. alam barzakh 
B. padang mahsyar   D. alam rahim 
 

9. Peristiwa hancurnya sebagian alam atau peristiwa meninggalnya seseorang disebut kiamat …. 
A. kubra    C. sementara 
B. sedang    D. sugra 
 

10. Diantara nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab, artinya adalah …. 
A. hari keputusan   C. hari perpisahan 
B. hari perhitungan   D. hari pembalasan 
 

11. Berikut ini kerugian dari orang yang mempunyai perilaku dengki, kecuali …. 
A. hatinya selalu gelisah  C. memikirkan agar orang lain gagal 
B. dijauhi masyarakat   D. disayang orang tua 
 

12. Kalimat takbir dalam bacaan azan dibaca sebanyak . . . kali. 
A. tiga     C. lima 
B. empat    D. enam 
 

13. Surah Al Qadar menjelaskan tentang …. 
A. malam lailtul qadar  C. penciptaan manusia 
B. orang-orang kafir   D. kebangkitan 
 

14. Al Qadar artinya adalah  .... 
A. keramahan    C. kemuliaan 
B. kegoncangan   D. kehinaan 
 

15. Yang termasuk syarat sahnya shalat adalah .... 
A. membaca salam   C. menghadap kiblat 
B. tasyahud akhir   D. membaca surat al-Fatihah 
 

16. Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT merupakan wujud pengamalan dari rukun iman yang ke .. 
A. 3            C. 5 
B. 4        D. 6 
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17. Ayat–ayat Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa hijrah ke 

Madinah dinamakan …. 
A. madaniyah    C. makaniyah 
B. mishriyah    D. makkiyah 
 

18. Kitab suci Al-Qur’an terdiri atas . . .  surah. 
A. 111     C. 113 
B. 112     D. 114 
 

19. Ketika bayi ia dimasukkan ke dalam  sebuah peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Kemudian ia 
dibesarkan di istina dan dijadikan anak angkat oleh isteri raja yang bernama siti Asiah. Setelah 
dewasa ia diangkat oleh Allah menjadi Rasul-Nya. Ia adalah …. 
A. nabi Daud AS   C. nabi Muhammad SAW 
B. nabi Nuh AS   D. nabi Musa AS 
 

20. Nabi Isa AS mempunyai dua belas murid yang disebut …. 
A. al-Hawariyun   C. Muhajirun 
B. al-Masih    D. Anshar 
 

21. Nabi Isa AS tetap teguh dan gigih dalam memperjuangkan agama Allah swt, meskipun banyak 
mendapat cemooh dan hambatan dari kaum …. 
A. bani Adam    C. bani Israil 
B. Quraisy Mekah   D. bani Hasyim 
 

22. Semua nabi dan rasul terbebas dari dosa karena bersifat …. 
A. sidiq    C. fathonah 
B. ma’shum    D. amanah 
 

23. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri meski sangat membutuhkan disebut .. 
A. tawakkal    C. itsar 
B. sabar    D. ikhtiyar 
 

24. Orang kafir menyembah tuhan berdasarkan … , sedangkan nabi Muhammad SAW beribadah 
berdasarkan …. 
A. petunjuk ilahi – hawa nafsu C. keinginan hati – akal sehat  
B. akal sakit – naluri manusia  D. hawa nafsu – petunjuk ilahi 
 

25. Kalimat {Ruh} yang ada pada ayat keempat surat al-Qadar maksudnya adalah …. 
A. malaikat Mikail   C. ruh manusia 
B. ruh nabi Muhammad  D. malaikat Jibril 
 

26. Perang antara muslimin dan kaum murtad Musailamah disebut perang …. 
A. Yamamah    C. Tabuk 
B. Badar    D. Khandaq 
 

27. Musailamah terbunuh oleh …. 
A. Wahsy bin Harb   C. Abu Dujanah 
B. Ikrimah bin Abu Jahal  D. Khalid bin Walid 
 

28. Rasa tidak suka dan tidak rela apabila orang mendapatkan kesenangan disebut …. 
A. dendam    C. dengki 
B. sombong    D. bohong 
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29. Dalam bahasa Arab, dengki disebut juga …. 
A. hasad    C. kadzib 
B. takabur    D. ghibah 
 

30. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ... al-Qur'an dan mengajarkannya. 
A. mempunyai    C. mempelajari 
B. mendengarkan   D. membaca 
 

31. Berikut ini beberapa kerugian dari sifat dengki, kecuali …. 
A. banyak keuntungan  C. masuk neraka 
B. dijauhi teman   D. hidupnya tidak tenang 
 

32. Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu memakan …. 
A. kejahatan    C. kebaikan 
B. penderitaan    D. kekejaman 
 

33. Dari segi bahasa al-Ma’un itu artiya …. 
A. berbahaya    C. beracun 
B. berguna    D. berharga 
 

34. Termasuk orang yang celaka, apabila kita …. 
A. mendirikan shalat   C. melalaikan shalat 
B. tidak bersedekah   D. tidak musyawarah 
 

35. Larangan menghardik anak yatim adalah kandungan pelajaran dari …. 
A. surat al-Ikhlas   C. surat al-Lahab 
B. surat al-Kaafirun   D. al-Ma’un 
 
 

B. SOAL MATEMATIKA 
 

1. Hasil dari ((−25: 5 + 4� + 	26 − (−4�� − (−15� adalah .... 

A.  −6     C.  14 
B.  6     D.  44 
 

2. Urutan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil berikut ini yang benar adalah …. 

A.  

� ; 

�
 ; 

��
��� ; 

�
� ; 0,24   C.  

��
��� ; 

�
 ; 

�
� ; 


� ; 0,24 

B.  

� ; 

��
��� ; 

�
 ;  �

� ; 0,24   D.  
��

��� ; 

� ; 

�
� ; 

�
 ; 0,24 

 

3. Jika 
�
 � + 4 = 12, maka nilai � adalah …. 

A.  8     C.  12 
B.  10     D.  14 

 

4. Hasil dari �4 
� − 7 �

� + 9 
�� ∶  �2 �

�  x 1 �
�� adalah …. 

A.  2      C.  4 
� 

B.  2 
�     D.  4 � 

� 
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5. Suhu udara pada siang hari adalah 30°C. Selisih suhu udara malam hari dan siang hari adalah 

11°C, dengan kondisi suhu udara malam lebih sejuk dari pada siang. Maka suhu udara pada 
malam hari adalah …. 
A.  11°C            C.  30°C 
B.  19°C     D.  41°C 
 

6. Wulan dan ibunya pergi ke pasar. Mereka membeli 10 kg beras,  
2 kg gula pasir, 600 gram bawang merah dan 500 gram cabe rawit.  
Maka berat seluruh belanjaan mereka adalah …. 
A. 131000 hg           C.  1310 hg 
B.  13100 hg          D.  131 hg 
 

7. Umur Andi 41 hari lebih tua dari umur Sony. Jika Sony dilahirkan pada tanggal 11 September 
2015. Maka Andi dilahirkan pada …. 
A. 31 Juli 2015   C.  2 Agustus 2015 
B.  1 Agustus 2015   D.  3 Agustus 2015 
 

8. 2 dasawarsa + 3 windu = ... tahun. 
A. 2240 tahun    C. 224 tahun 
B. 480 tahun    D. 44 tahun 
 

9. Ibu mempunyai 8 buah sawo dan 12 buah mangga, kedua jenis buah tersebut akan dimasukkan ke 
dalam beberapa kantong plastik. Bila tiap kantong plastik berisi kedua jenis buah dengan jumlah 
yang sama, maka banyaknya sawo dan mangga dalam masing-masing kantong adalah …. 
A. 1 sawo dan 4 mangga  C. 3 sawo dan 2 mangga 
B. 2 sawo dan 3 mangga  D. 4 sawo dan 1 mangga 
 

10. Hasil dari √225 − √625 + (√9�� adalah …. 
A.  91            C.  1 
B.  71         D.  −1 
 

11. Pak Habibi memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan luas 576 m2. Di sekeliling tanah 
tersebut akan dipagari dengan pohon pepaya. Jika jarak antar pohon pepaya adalah 2 m, maka 
banyaknya pohon pepaya yang ditanam adalah …. 
A. 24 pohon           C. 48 pohon 
B. 36 pohon                 D. 72 pohon 
 

12. Jumlah umur Hakim dengan Tony sekarang adalah 30 tahun. 6 tahun yang akan datang jumlah 
umur mereka adalah 42 tahun. Jika perbandingan umur Hakim dan Tony adalah 2 : 3, maka usia 
Tony 6 tahun mendatang adalah …. 
A. 12 tahun           C. 24 tahun 
B. 18 tahun               D. 30 tahun 
 

13. Banyaknya rusuk pada limas segi-7 adalah …. 
A. 7 buah           C. 14 buah 
B. 13 buah              D. 21 buah 
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14. 3 jam + 52 menit + 48 detik 

3 jam + 45 menit + 54 detik + 
a jam +  b menit  +  c  detik 
Hasil penjumlahan diatas akan menjadi benar jika berturut-turut a, b dan c diganti dengan 
bilangan …. 
A. 6 ; 38 ; 42        C. 7 ; 38 ; 42   
B. 6 ; 98 ; 102            D. 7 ; 98 ; 102 
 

15. Riyan berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran, dengan diameter lapangan 28 m. 
Jika Riyan berlari sebanyak 3 putaran, maka jarak yang ditempuh Riyan adalah …. 
A. 264 m    C. 88 m 
B. 156 m    D. 76 m 
 

16. Sebuah limas segiempat beraturan memiliki panjang sisi alas 15 cm dan tinggi limas 9 cm. Maka 
volume limas tersebut adalah …. 
A. 2025 cm3    C. 765 cm3 
B. 1750 cm3    D. 675 cm3 
 

17. Sebuah tempat air berbentuk tabung memiliki diameter alas 28 cm. Tempat air tersebut diisi air 
hingga penuh, sehingga volumenya adalah 5544 cm3. Maka tinggi tempat air tersebut adalah …. 
A. 9 cm          C. 12 cm 
B. 10 cm          D. 13 cm 
 

18. Syahrul bekerja di PT Sejahtera Dalam sebulan dia menerima gaji sebesar Rp 4.000.000,00 plus 

uang transport 10% dari total gajinya. Jika 
�
� gajinya ia gunakan untuk membayar cicilan motor, 

�
� 

bagian untuk tabungan haji, 
�
� bagian gajinya diberikan kepada istrinya, 

�
�� gajinya untuk tabungan 

anaknya, sedangkan selebihnya ia bayarkan sebagai zakat. Maka jumlah yang dibayarkan untuk 
zakat adalah …. 
A. Rp 100.000,00   C. Rp 440.000,00 
B. Rp 110.000,00   D. Rp 550.000,00 
 

19. Angka 1999 jika diubah kedalam lambang bilangan Romawi adalah …. 
A. MCMXCIX   C. MCMCXIX 
B. MCMXCIIX   D. MCMXCIXX 
 

20. Hasil pengukuran berat badan 10 orang siswa kelas VII A diperoleh data sebagai berikut: 
42 kg , 44 kg, 42 kg, 46 kg, 46 kg, 50 kg, 48 kg, 42 kg, 44 kg, 50 kg. Rata-rata berat badan 10 
siswa tersebut adalah 45,4 kg. 
Datanglah Heru sebagai siswa baru di kelas VII A, sehingga rata-rata berat badan siswa kelas VII 
A menjadi 45,45 kg. Maka berat badan Heru adalah …. 
A. 46 kg         C. 50 kg 
B. 48 kg                   D. 52 kg 
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C. SOAL IPA 

 
1. Urutan rantai makanan berikut yang benar adalah ….  

A. produsen – karnivora – herbivora 
B. produsen – herbivora –  karnivora 
C. karnivora – produsen – herbivora 
D. karnivora – herbivora –  produsen 
 

2. Setiap benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Hal ini menunjukkan adanya ….  
A. gaya otot    C. gaya gesek 
B. gaya pegas    D. gaya gravitasi 
 

3. Pernyataan yang tidak benar tentang matahari adalah …. 
A. memancarkan cahaya sendiri C. termasuk salah satu bintang 
B. pusat dari tata surya   D. bergerak mengitari bumi 
 

4. Penyebab berubahnya garis pantai adalah …. 
A. gempa bumi   C. kebakaran hutan 
B. banjir    D. Abrasi 
 

5. Tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan umumnya terdapat di …. 
A. Mahkota    C. Stomata 
B. Putik    D. Umbi 
 

6. Udara kotor yang dikeluarkan melalui hidung saat pernafasan dinamakan …. 
A. karbon dioksida   C. karbon monoksida 
B. nitrogen    D. hidrogen 
 

7. Sel darah putih berfungsi untuk …. 
A. Menyaring udara   C. Mengeluarkan racun 
B. Mengedarkan makanan  D. Membunuh kuman 
 

8. Perubahan warna bunglon dalam melindungi diri disebut …. 
A. autotomi    C. mimikri 
B. kamuflase    D. hibernasi 
 

9. Bentuk kaki yang berselaput pada bebek selain berfungsi untuk berenang - berfungsi juga untuk 
…. 
A. mencari makanan di lumpur agar tidak terbenam 
B. memudahkan memakan mangsanya 
C. mempercantik bentuk tubuhnya 
D. menangkap mangsanya 
 

10. Benda yang dapat menghasilkan cahaya disebut …. 
A. Pemantulan cahaya   C. Sumber cahaya 
B. Energi cahaya   D. Gerak cahaya 
 

11. Daerah yang tanahnya relatif datar, ketinggiannya hampir sama dengan permukaan air laut. 
Daerah tersebut dinamakan …. 
A. Dataran tinggi   C. Pegunungan 
B. Dataran rendah   D. Danau 
 

12. Magnet dapat dibuat dari logam yaitu dengan cara …. 
A. Menggosokkan   C. Menjauhkan 
B. Menempelkan   D. Menghancurkan 
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13. Dengan cara apakah umbi, akar, geragih, dan tunas dikembangbiakkan? 

A. generatif    C. vegetatif buatan 
B. vegetatif alami   D. cangkok 
 

14. Pupuk yang dibuat dari bahan kimia disebut …. 
A. pupuk alami   C. pupuk kompos 
B. pupuk kandang   D. pupuk buatan 
 

15. Alasan yang paling tepat mengapa besi digunakan sebagai bahan seterika karena besi …. 
A. mengkilap    C. menghantarkan panas 
B. mudah dibentuk   D. bersifat keras 
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