TES MASUK PONDOK PESANTREN ANGKATAN XXVII
TAHUN PEMBELAJARAN 2020/2021
MADRASAH TSANAWIYAH HUSNUL KHOTIMAH

PETUNJUK UMUM
01. Mulailah mengerjakan soal dengan mengucapkan Basmalah.
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. Ada 75 butir soal yang harus dijawab; 50 Soal PAI & 25 Soal Matematika, pada setiap
butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.
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
X

b

c

d

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

b
X

c

d

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 PAI

1. Dibawah ini yang tidak termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat adalah ….
A. fakir
C. ghorim
B. mu’allaf
D. yatim
2. Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang golongan penerima zakat adalah …
A. At-Taubah: 103
C. At-Taubah: 43
B. At-Taubah: 60
D. At-Taubah: 104
3. Andri memberikan beras sejumlah 2.5 kg kepada fakir miskin setelah sholat iedul fitri,
maka pemberian Andri tersebut dinamakan ….
A. zakat fitrah
C. sedekah
B. zakat maal
D. infaq
4. Baitul maal pertama kali didirikan pada masa ….
A. Abu bakar
C. Utsman bin Affan
B. Ali bin Abi Thalib
D. Umar bin Khattab
5. Di bawah ini yang tidak termasuk hikmah infaq dan sedekah adalah ….
A. menciptakan kerukunan dan kasih sayang sesama muslim
B. memperpanjang umur dan menghilangkan sifat sombong
C. menambah keberkahan
D. supaya tidak terlihat hidup sendiri
6. Allah SWT menurunkan wahyu surat Al-Ma’un berjumlah …. .
A. lima ayat
C. tujuh ayat
B. enam ayat
D. delapan ayat
7. Ibadah yang tidak boleh dilalaikan yang dijelaskan dalam surat Al-Ma’un adalah ….
A. shalat
C. zakat
B. puasa
D. haji
8. Surat Al-Ma’un adalah surat yang ke ….
A. 106
C. 108
B. 107
D. 109
9. Orang yang suka menghardik anak yatim adalah contoh dari ….
A. pencuri agama
C. orang kafir
B. pendusta agama
D. orang munafik
10. Perhatikan hal-hal berikut !
1). Berkumur-kumur
4). Membasuh muka
2). Niat
5). Mendahulukan yang kanan
3). Membasuh tiga kali
6). Membasuh tangan
Yang termasuk fardhu wudhu’ adalah ….
A. 1, 2 dan 3
C. 2, 4 dan 6
B. 2, 4 dan 5
D. 3, 5 dan 6

َ ْ َ َ ّ

َ َ

11. Perhatikan ayat berikut: ﻓﺼ ِ ّﻞ ِﻟ َﺮِ ﻚ واﻧﺤ ْﺮ
A. dirikanlah sholat
B. berkurbanlah

C. tunaikanlah zakat
D. bersholawatlah

12. Bagian daging kurban yang boleh diambil oleh orang yang berkurban adalah ….
A. 1/3 bagian
C. 2/3 bagian
B. 1/4 bagian
D. 1/2 bagian
13. Perhatikan ayat berikut:

ّ ﷲ ُﻣ ْﺨﻠﺼ ْ َن َﻟ ُﮫ
َ َو َﻣﺎ ُأﻣ ُـﺮ ْوا إ ﱠﻻ ﻟ َﻴ ْﻌ ُﺒ ُﺪ ْوا
اﻟﺪ ْﻳ َﻦ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ

Kandungan ayat tersebut adalah manusia diperintahkan untuk ….
A. beribadah karena pamrih
C. beribadah karena diberi upah
B. beribadah dengan ikhlas
D. beribadah dengan semangat
14. Hari tasyriq adalah ….
A. tanggal 10, 11, 12 Dzulhijah
B. tanggal 11, 12, 13 Dzulhijah

C. tanggal 12, 13, 14 Dzulhijah
D. tanggal 11, 12, 13 Dzulqo’dah

15. Melaksanakan haji terlebih dahulu kemudian ibadah umroh disebut ….
A. tahallul
C. qiran
B. ifrad
D. tamatthu’
16. Berikut yang termasuk syarat wajib haji adalah ….
A. ihrom
C. islam
B. wuquf
D. niat
17. Kelayakan makanan dipandang dari segi syari’at Islam disebut ....
A. halal
C. suci
B. thayyib
D. bersih
18. Hukum asal mengonsumsi makanan yang ada di dunia selama membuat efek positif bagi
kehidupan adalah ....
A. haram
C. Wajib
B. sunnah
D. halal atau boleh
19. Hewan yang mati karena tercekik, jatuh, terjepit atau diterkam binatang buas hukumnya
adalah ....
A. halal
C. mubah
B. haram
D. makruh
20. Setelah Nabi Muhammad SAW berhasil membebaskan kota Makkah dari orang-orang
kafir Quraisy turunlah surat ….
A. An Nashr
C. Al ‘Alaq
B. Al Kautsar
D. Al ‘Adiyat
21. Di antara makna dari “Al-Kautsar” adalah ….
A. padang mahsyar
C. nikmat yang banyak
B. perkataan baik manusia
D. amal perbuatan manusia

22. Surat Al-‘Adiyat adalah termasuk ….
A. muhkamat
C. madaniyyah
B. mutasyabih
D. makiyyah
23. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini !

ُ
َ – ُﻛ ْﻨ َﺖ
ﷲ – َﺣ ْﻴﺜ َﻤﺎ – ِا ﱠﺗ ِﻖ

1
2
3
4
Susunan hadits yang benar dari lafal-lafal diatas adalah ….
A. 1, 2, 3, 4.
C. 3, 4, 2, 1.
B. 1, 3, 2, 4.
D. 4, 3, 2, 1.

24. Perhatikan hadits berikut !
ْ َو* ﱠﻧ َﻤﺎ ﻟ ُ( ّﻞ
..... اﻣ ِﺮ ٍء
ٍ ِ

ِ

Lanjutan dari hadits tersebut adalah ….
َ
َُْ
ُ  ْﻋ َﻤ/
A. ﻋﻨﮫ
C. ﺎل

ََ

َْ

D. َﻣﺎ ﻧﻮى

B.  ْﻢ1ﻋﻨ ُـ

25. Perhatikan ayat berikut !
ْ َْ َُ َ َ َْ َ
{}و َﻣﺎ أد َر ــﻚ َﻣﺎ ﻟ ْﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪ ِر

Arti ayat tersebut adalah ....

A. sejahteralah malam seribu bulan (malam kemuliaan)
B. sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar
C. dan tahukah kamu apakah malam seribu bulan itu?
D. dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
26. Ayat terakhir Surah Al-Qadr diakhiri dengan lafazh ...
َ
َ
A. أ ْﻣ ٍﺮ
C.  ٍﺮ1ﺷ ْـ

ْ َْ

B. اﻟﻔـﺠ ِﺮ

ْ َْ

D. اﻟـﻘﺪ ِر

27. Di bawah ini yang merupakan contoh dari bacaan iqlab adalah ....
ّ ْ
َْ ْ
A.  ْﻢ1ِﻣﻦ َرِ ـ ِـ
C. ِﻣﻦ ;ﻌ ِﺪ

َْ ْ

B. َﻣﻦ <ﻌ َﻤ ْﻞ

28. Arti dari tanda waqaf  ﻗadalah ....
A. harus dibaca berhenti
B. harus dibaca terus

ُ َْ

D. أﻧــﺘ ْﻢ

C. lebih utama berhenti
D. lebih utama terus

29. “Mewaqafkan atau memberhentikan bacaan secara sempurna,
namun ayat tersebut masih berkaitan makna dan arti dari ayat
sesudahnya” adalah pengertian dari waqaf ....
ٌ َ َ
( َﺗ ﱞwaqaf sempurna)
A. ﺎم
C. ( ﺣﺴﻦwaqaf baik)

َ

B. ﺎف
ٍ A (waqaf cukup/memadai)

َ

D. ( ﻗ ِﺒ ْﻴ ٌﺢwaqaf buruk)

30. Berdasarkan jenisnya, mad terbagi menjadi dua macam, yaitu ....
A. thabi’i dan far’i
C. thabi’i dan ja’iz munfasil
B. ja’iz munfasil dan wajib muttasil D. thabi’i dan wajib muttasil
31. Balasan bagi orang yang membaca Al-Qur’an dihitung ...
A. per lembar
C. per ayat
B. per surat
D. per huruf
32. Arti surat Ad-Duha adalah ....
A. matahari terbit
B. matahari tenggelam

C. matahari naik sepenggalah
D. matahari tergelincir

33. Terhadap anak yatim, kita harus ....
A. menyantuninya
B. menghardiknya

C. membiarkannya
D. memandangnya

34. Dalam sebuah perjalanan Ahmad mendengar petir menyambar, bacaan yang seharusnya
dibaca adalah ….

ُ َ َْ
ُ ُ ﱠ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ﱡ
ِ
َْ ْ ُ َ َ َْ َ
َ ُﺳ ْﺒ َﺤ
َ ُ ْ ﺎن ﱠاﻟﺬ ْي ُ< َﺴ ّﺒ ُﺢ ﱠ
B. اﻟﺮﻋﺪ ِﺑﺤ ِﻤ ِﺪ ِﻩ واﻟـﻤﻼ ِﺋﻜﺔ ِﻣﻦ ِﺧﻴﻔ ِﺘ ِﮫ
ِ
ِ
ُ َ َ ﱠ
َ ْ ْ ُ َ ّ ﱠ ََ َ َ َ ُ ﱠ
C. ﺬا و َﻣﺎ ﻛـﻨﺎ ﻟﮫ ُﻣﻘ ِﺮِﻧنU  َﺮ ﻟﻨﺎVW ﺳ ْﺒﺤﺎن اﻟ ِﺬ ْي
ْ َ ً َ َ
َ ْ
ْ َ ُ َ َ ﱠ
D.  َﺮ ِامIJ ِﺪ اXِ Yْ ﺳ ْﺒﺤﺎن اﻟ ِﺬ ْي أﺳ َﺮى ِ;ﻌ ْﺒ ِﺪ ِﻩ ﻟ ْﻴﻼ ِﻣﻦ اﻟ َـﻤ
A. ﺸ ْﻮرD اﻟ ِﺬ ْي أﺣ َﻴﺎﻧﺎ ;ﻌﺪ َﻣﺎ أ َﻣﺎﺗﻨﺎ و*ﻟ ْﻴ ِﮫ اﻟH
ِ  ْﻤﺪIJا

35. Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama ….
A. 22 tahun 2 bulan 22 hari
C. 23 tahun 3 bulan 23 hari
B. 22 tahun 2 bulan 2 hari
D. 2 tahun 2 bulan 2 hari
36. Allah SWT senantiasa membuka pintu petunjuk meskipun tidak semua manusia mau
menerimanya. Hal ini merupakan cerminan bahwa Allah memiliki sifat ….
A. Al-Ahkam
C. Al-Hadi
B. Al-Adl
D. Al-Adzim
37. Setiap Nabi dan Rasul mustahil memiliki sifat kitman, yang artinya ….
A. tidak dipercaya
C. pembohong
B. bodoh
D. menyembunyikan
38. Rasul yang mempunyai kesabaran yang luar biasa dinamakan sebagai ….
A. Rasul Akhir
C. Rasul Kholilullah
B. Rasul Ulul Azmi
D. Rasul Al-Karim
39. Salah satu Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Ibrahim AS. Diantara mukjizat beliau adalah ….
A. dapat menundukkan angin
B. dapat membelah bulan
C. mampu berbicara dengan hewan
D. tidak hangus dibakar api

40. Nabi yang mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah adalah ….
A. Nabi Isa AS.
C. Nabi Musa AS.
B. Nabi Dawud AS.
D. Nabi Muhammad SAW
41. Nabi yang mampu melunakkan besi sehingga dapat dengan mudah memotong besi
tersebut dengan tangannya adalah ….
A. Nabi Isa AS.
C. Nabi Musa AS.
B. Nabi Dawud AS.
D. Nabi Muhammad SAW
42. Kalimat thayyibah artinya kata-kata yang ....
A. sakti
C. indah
B. baik
D. sempurna
43. Bunyi kalimat tarji’ adalah ....

ْ َ ََْ َُ ﱠ
َ ْ َ َ ْ ّ َ _ ْﻤ ُﺪ ﱠIَ Jْ َا
B. ب اﻟﻌﺎﻟ ِـﻤن
ِِ ِ ر
A. ] أﻛ\ ُ[ ﻛ ِﺒ ً[ا

ْ

ﱠ

ْ
اﻟﺮﺣ َﻤﻦ ﱠ
] ﱠ
C. اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ
ِ ِ;ﺴ ِﻢ
ِ
َ ُ

َ ﱠ ﱠ ََﱠ

َ ْ
D. اﺟﻌ ْﻮن
ِ ِ ِإﻧﺎ
ِ _ و*ﻧﺎ إﻟﻴ ِﮫ ر

44. Salah satu keuntungan hidup sederhana adalah ….
A. sombong
C. rendah hati
B. riya
D. takabur
45. Orang yang menyekutukan Allah disebut ....
A. musyrik
C. mujahid
B. munafik
D. muhajir
46. Ketua dari tim penyusunan untuk penyeragaman bacaan dan pembukuan Al-Qur’an pada
masa Khalifah Utsman bin Affan adalah ....
A. Abdullah bin Zubair
C. Abdurrahman bin Harits
B. Sa’id bin Ash
D. Zaid bin Tsabit
47. Salah satu jasa terbesar Utsman bin Affan untuk umat Islam adalah ....
A. pembebasan Palestina
C. pendirian perpustakaan
B. pembukuan Al-Qur’an
D. pembangunan Yamamah
48. Sahabat yang menjadi khalifah keempat yang juga merupakan menantu nabi Muhammad
SAW adalah ….
A. Umar bin Khattab
C. Ali bin Abi Thalib
B. Khalid bin Walid
D. Utsman bin Affan
49. Umar bin Khattab memangku jabatan khalifah selama ….
A. 12 tahun
C. 10 tahun
B. 11 tahun
D. 7 tahun
50. Ali bin Abi Thalib RA termasuk “assabiqunal awwalun” yang artinya ....
A. orang yang pertama-tama masuk kota Madinah
B. orang yang pertama-tama ikut berperang bersama Nabi
C. orang yang pertama-tama masuk Islam
D. orang yang tidak pernah mencela Nabi

B. SOAL MATEMATIKA

1. Suhu ruangan awalnya adalah−5℃. Suhu ruangan itu dinaikkan 3℃ setiap setengah
jam. Setelah 4 jam maka suhu ruangan tersebut menjadi ….
A. 29℃
C. 19℃
B. 24℃
D. 7℃
2. Jika 1.325 – 125 : 5 x 16 = ܽ, maka nilai ܽ adalah….
A. 3.840
C. 925
B. 3.250
D. 725
ଵ

ଵ

ଷ

ଶ

ଷ

ସ

3. Hasil dari 3 +2 ∶ 1
A. 3
B. 4

ଵ

adalah….
C. 5

ଷ
ହ

D. 5



ଵ
ଶ
ଶ
ଷ

4. Jika hari ini hari senin, 2019 hari yang akan datang jatuh pada hari .….
A. Senin
C. Rabu
B. Selasa
D. Kamis
5. Tiga buah tangki masing-masing berisi minyak tanah 4,25 ݉ଷ, 2500 liter, dan
5500 ݀݉ଷ. Jumlah minyak tanah seluruhnya ada ..… liter
A. 10.700
C. 12.250
B. 11.425
D. 13.396
6. Pak imam mempunyai tiga kebun yang luasnya 3 ha, 1.500 ݉ଶ , dan 1,75 are. Jika
kebunnya dijual 2,5 ha, maka luas kebun pak Imam sekarang ..… ݉ଶ
A. 5.675
C. 7.675
B. 6.675
D. 8.675
7. Disebuah tempat penyewaan peralatan pesta terdapat 6 gross piring. Sebanyak 4
lusin dipinjam oleh ibu Fatimah dan sebanyak 2 gross dipinjam oleh ibu Sarah.
Piring yang tersisa di tempat tersebut sebnyak .… buah
A. 528
C. 628
B. 588
D. 688
8. Bentuk desimal dari
A. 0,475
B. 0,425

ଵ
ସ

adalah . . . . .
C. 0,375
D. 0, 0425

9. Dapur umum Pondok Pesantren Husnul Khotimah dikirim bahan makanan dari
beberapa distributor. Distributor beras datang 8 hari sekali, distributor telur 6 hari
sekali, sedangkan distributor sayuran 4 hari sekali. Jika tanggal 15 Januari 2019
ketiga distributor tersebut datang secara bersamaan, maka mereka akan datang
bersama lagi pada tanggal ….
A. 1 Februari 2019
C. 7 Februari 2019
B. 2 Februari 2019
D. 8 Februari 2019

10. Tersedia 84 buku , 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon
tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, banyak anak yang menerima
pembagian tersebut adalah ….
A. 24
C. 28
B. 26
D. 30
11. Jarak dua kota 90 km. Sebuah mobil dapat menempuh dua kota tersebut dalam
waktu 2 jam. Kecepatan mobil tersebut adalah… km/jam
A. 30
C. 60
B. 45
D. 180
12. Volume bak mandi di rumah Hasan adalah 2.400 liter. Jika waktu yang diperlukan
untuk bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit, maka debit air dari keran
sebesar… liter/menit
A. 50
C. 70
B. 60
D. 80
13. Perbandingan santri ikhwan dan akhwat kelas 7 di MTs Husnul Khotimah adalah
3 ∶ 7. Jika jumlah semua santri kelas 7 adalah 420 santri. Jumlah santri akhwat
adalah .…
A. 126
C. 162
B. 140
D. 294
14. Jarak antara Jakarta dan Semarang pada peta 17cm. Jika jarak sebenarnya kedua
kota itu adalah 340 km, maka skala peta adalah…
A. 1: 2.000.000
C. 1: 3.000.000
B. 1: 2.400.000
D. 1: 3.400.000
15. Tanah Pak Budi berbentuk trapesium dan digambarkan dengan skala 1 : 1000
seperti pada gambar di bawah ini:
10 cm
8 cm
15 cm

Luas tanah Pak Budi yang sebenarnya adalah...
C. 100.000 ݉ଶ
A. 1.000 ݉ଶ
B. 10.000 ݉ଶ
D. 1.000.000 ݉ଶ
16. Saat ini Jumlah umur Reza dan Ridho adalah 25 tahun. Sedangkan umur Ridho dan
Ali adalah 29 tahun. Jika umur Amar saat ini 14 tahun, atau sama dengan ½ dari
jumlah umur Reza dan Ali, maka jumlah umur mereka berempat pada 5 tahun
yang akan datang adalah ……… tahun.
A. 65
C. 85
B. 75
D. 95
17. Jika jam 07:30 WIB adalah 21 menit yang lalu, maka jam 08:30 WIB berapa menit
dari sekarang?
A. 81 menit
C. 39 menit
B. 60 menit
D. 24 menit

18. Sudut yang dibentuk antara jarum panjang dan jarum pendek jam dinding yang
menunjukan pukul 19.30 WIB adalah ..…
A. 15°
C. 45°
B. 30°
D. 90°
ହ

19. Terdapat sebuah pecahan senilai dengan . Jika jumlah dari penyebut dan
଼
pembilangnya adalah 91. Selisih pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut
adalah …..
A. 3
C. 21
B. 13
D. 42
A

20.

C

B

E

D

Sebuah Taman Masjid Al Husna telah ditanami rumput (warna hitam) dengan luas
sebesar 80 m² , dan sisanya dibuat jalan. Jika panjang CD adalah 11 m dan AE = 10
m. Luas daerah di luar rumput adalah…
A. 20 m²
C. 40 m²
B. 30 m²
D. 50 m²
21. Sebuah kerucut volumenya 6280 cm3 dan jari-jari alasnya 10 cm.
Tinggi kerucut itu adalah …… (π = 3,14)
A. 10 cm
C. 30 cm
B. 20 cm
D. 60 cm
22. Ali membantu ayah menguras kolam renang penuh air yang berbentuk balok. Air
yang di kuras adalah 90 m3 dan kini kolam tersebut kosong. Panjang dan lebar
kolam adalah 6 m dan 5 m.
Tinggi kolam tersebut adalah ....
A. 3 m
C. 1, 5 m
B. 2 m
D. 1 m
23. Pada gambar di bawah, luas persegipanjang sama dengan 2 kali luas persegi.
Panjang persegipanjang tersebut adalah …...
A.
B.
C.
D.

11,25 cm2
22,5 cm2
23 cm2
25 cm2

24. Diketahui titik K(7,-2), L(19, 4), dan M(11, 4). Jika titik K, L dan M dihubungkan
dengan titik N, akan membentuk bangun jajargenjang. Luas jajargenjang tersebut
adalah …… satuan luas.
A. 32
C. 60
B. 48
D. 72

25. Pada layang-layang PQRS, PR = 25 cm, SQ = 24 cm dan RT = 16 cm. Keliling PQRS
adalah .….
A. 35 cm
B. 65 cm
C. 70 cm
D. 130 cm

ﻣﻊ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

