
SELEKSI KOMPETISI SAINS MADRASAH 2019
Tingkat : Nasional

Mata Uji : MI-MAT-1

        

(A) Al-Mutakabbir
(B) Al-Khaliq
(C) Al-Baari’
(D) Al-Mushawwir

1.
Ruas garis AB, DE, dan CF masing-masing tegak lurus dengan ruas garis BD. Jika panjang ruas
garis AB = 6 X banyak nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi dan panjang ruas garis DE = 5
X banyak kitab-kitab Allah, maka panjang ruas garis CF sama dengan urutan … dalam Asmaul
Husna.

(A) 540
(B) 545
(C) 550
(D) 555

2. Didefinisikan 4! = 4 x 3 x 2 x 1,  5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1, dan 6! = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Jika n
adalah seperempat dari usia nabi Muhammad SAW saat diangkat menjadi rasul, maka banyak
faktor dari n! adalah …



(A) Al-Fiil
(B) At-Takasur
(C) Adh-Dhuha
(D) Asy-Syams

3. Diketahui P adalah titik pusat lingkaran yang terdapat dalam persegi seperti tampak pada
gambar. Jika a adalah urutan Baqa’ dalam sifat wajib Allah SWT dan b adalah selisih banyak ayat
dalam surah Al-Ghasyiyah dan surah Al-Balad, maka panjang jari-jari lingkaran pada gambar
tersebut sama dengan banyak ayat dalam surah …

(A) 389990
(B) 390000
(C) 399990
(D) 400000

4. Jumlah semua bilangan asli antara k dan 1500 (di mana k = 125 x urutan iman kepada rasul
dalam rukun iman) yang tidak habis dibagi 2 atau 5 adalah …

(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7

5. 

6. Misalkan setiap huruf A, I, K, M, N, R, dan T mewakili satu digit yang berbeda dari 0 sampai 9
sedemikian hingga bilangan MAKAN dan TARIK adalah bilangan 5-digit dan memenuhi:
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(A) Al-Ma'idah
(B) Yunus
(C) Al-Hijr
(D) An-Nahl

Jumlah semua kemungkinan nilai R sama dengan urutan surah … dalam Al-Qur’an.

(A) 12
(B) 13
(C) 14
(D) 15

7. 

(A) 1006
(B) 1007

8. 
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(C) 1008
(D) 1009

(A) Yusuf
(B) Ayub
(C) Syuaib
(D) Musa

9. 

(A) 1185
(B) 1190
(C) 1195
(D) 1200

10. 

(A)

11. Jika x = banyak ayat dalam surah An-Nas, y = urutan nabi Ismail A.S. dalam 25 nabi/rasul, z =
banyak malaikat yang wajib kita ketahui, maka keliling persegi gambar berikut ini adalah …
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(B)

(C)

(D)

(A) Al-Masad
(B) Al-Ma’un
(C) At-Takathur
(D) Al-Humazah

12. w kubus identik (di mana w adalah urutan surah An-Nisa’ dalam Al-Qur’an) dengan panjang
rusuk 9 cm disusun menjadi satu bangun ruang dengan cara menempelkan sisi-sisinya. Banyak
semua bangun ruang berbeda yang terbentuk sama dengan banyak ayat dalam surah …

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

13. Jumlah tiga bilangan asli sama dengan urutan surah Asy-Syu’araa’ dalam Al-qur’an. Selisih
bilangan asli pertama dengan bilangan asli ketiga sama dengan banyaknya ayat pada surah Al-
Qori’ah. Perkalian ketiga bilangan asli sama dengan banyaknya ayat pada surah Al-Baqaraah.
Hasil selisih ketiga bilangan tersebut secara berurutan adalah ...

(A) 2 : 1
(B) 1 : 2
(C) 3 : 4
(D) 4 : 3

14. Rata-rata usia yang berada pada suatu pesantren adalah banyaknya huruf hijaiyah. Jika rata-
rata usia santriwan sama dengan banyaknya huruf ikhfa’ dan rata-rata usia santriwati sama
dengan banyaknya huruf AS-Syamsiyahh. Rata-rata usia ustad sama dengan banyaknya ayat
surah An-Naziaat dan banyaknya ustadzah sama dengan banyaknya ayat pada surah An-Naba’.
Maka perbandingan banyaknya laki-laki dengan perempuan adalah...



(A) 3 cm
(B) 6 cm
(C) 12 cm
(D) 24 cm

15. Diketahui bangun trapesium sama kaki ACDE seperti di atas, jika diketahui AC = urutan
asmaul husna yang artinya Alloh Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
(dalam satuan cm), AE = urutan asmaul husna yang atinya Alloh Maha Mensejahterakan (dalam
satuan cm). Titik B, F, G, dan H masing-masing adalah titik tengah di masing-masing garis
tersebut. Luas jajargenjang HFGB adalah ...

(A) N dikurangi urutan surah Az-Zumar pada Al-qur’an sama dengan tahun kemerdekaan RI.
(B) N ditambah banyaknya surah pada Al-qur’an sama dengan tahun sekarang.
(C) N dibagi banyaknya nabi yang wajib diketahui bersisa banyaknya malaikat Allah.
(D) N dikali banyaknya idhar sama dengan 11900.

16.
Bilangan N adalah bilangan asli yang memiliki sifat sebagai berikut:

1. Terdiri dari 4 digit, dan bilangan tersebut kurang dari banyaknya ayat pada Al-Qur’an.

2. Jika dibagi banyaknya asmaul husna maka akan bersisa 4.

3. Jika dibagi banyaknya sifat wajib Alloh maka akan bersisa 4.

Maka pernyataan berikut yang hasilnya sama dengan bilangan N di atas adalah ...

(A) 60 % : 40 %
(B) 40 % : 60 %
(C) 33%  : 67%
(D) 67%  : 33 %

17. Jika suatu tabung dengan banyaknya Nabi yang bergelar ulul Azmi, dan t = urutan Nabi yang
memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dan mendapat cobaan penyakit berkepanjangan. Air
dalam Tabung tersebut mengalir ke kerucut yang ada di bawahnya dengan waktu sama dengan
urutan Nabi yang membangun Ka’bah (dalam satuan menit). Kerucut tersebut memiliki jari-jari dan
tinggi sama dengan jari-jari dan tinggi tabung. Air pada kerucut tersebut juga mengalir dengan
urutan Nabi yang membangun sebuah kapal besar (dalam satuan menit). Perbandingan
prosentase debit kerucut terhadap debit tabung adalah ...

18. Faris sholat Subuh pukul 04.15 WITA, lalu sholat Dhuhur pukul 13.30 WIT, lalu sholat Ashar
pukul 15.45, WIB dilanjutkan sholat Magrib pukul 19.05 WITA dan sebelum tidur dia sholat Isya’
pukul 21.10 WIT. Masing-masing lama waktu sholat dilakukan selama urutan Nabi yang akan
disembelih oleh Ayahnya (dalam satuan menit). Berapa jumlah derajat sudut yang dibentuk oleh
jarum jam kelima waktu sholat tersebut dan lama waktu sholatnya adalah ...



(A) 910°
(B) 917,5°
(C) 937,5°
(D) 945°

(A) 12.229.083
(B) 12.229.122
(C) 12.233.083
(D) 12.233.122

19. Susunan pola bilangan sebagai berikut: Bilangan pada pola pertama adalah urutan surah Al-
An’aam, bilangan pada pola kedua adalah urutan surah Al-Israa dan bilangan pada pola ketiga
adalah urutan surah Saba’. Bilangan pada pola ke 2019 adalah ...

(A) Rp. 1.373.101
(B) Rp. 38.873.101
(C) Rp. 300.000.000
(D) Rp 301.373.101

20. Salman melakukan penggalian pada perut bumi. Dia menemukan 0,04 kg batu giok, 2,5 kg
perak, dan harta karun kerajaan Majapahit jika dirupiahkan sebesar Rp 1,5 Milyar. Jika harga 1
gram batu giok Rp 884.101, harga 1 gram perak = Rp 7.824, dan harga 1 gram emas = Rp
692.136. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh Salman adalah ...

(A)
(B)
(C)
(D)

21. Misalkan S = kumpulan huruf  bacaan Qolqolah pada surah An-Naba’, T= kumpulan huruf
 bacaan Ikhfa’ pada surah An-Naba’. U = kumpulan huruf  bacaan Al-qomariyah pada surah An-
Naba’. Huruf yang berada pada S dan T, huruf yang berada di U dan T, serta huruf yang berada
pada S dan U secara berurutan adalah...

(A) Urutan Malaikat Isro’fil
(B) Urutan Malaikat Izroil
(C) Urutan Malaikat Munkar
(D) Urutan Malaikat Nakir

22. 
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(A) Rp. 9.675.000
(B) Rp. 19.350.000
(C) Rp. 91.675.000
(D) Rp. 183.350.000

23. Rofiq dan Zaki adalah seorang pengusaha yang akan melakukan syirkah wujuh. Rofiq dan
Zaki bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Dua tahun lalu mereka
membeli dua barang kepada Nizam seharga Rp 58.000.000 lalu menjual barang itu dengan
harga Rp. 81.200.000 lebih mahal dari harga beli. Satu tahun lalu mereka membeli tiga barang
kepada Nizam seharga Rp 63.000.000, dikarenakan terdapat saingan, mereka merugi sebesar
30%. Tahun ini mereka membeli empat barang seharga Rp 43.000.000 dan dijual kembali dengan
harga 135%. Uang yang didapat oleh Rofiq adalah...

(A) 1206 dan 1912
(B) 1912 dan 1206
(C) 3118 dan 1206
(D) 3118 dan 1912

24.
Sebuah masjid memiliki 5 lantai. Ada 500 lebih banyak Al-qur’an dan kitab di lantai kedua
daripada di lantai pertama. Ada 250 sedikit Al-qur’an dan kitab pada lantai ketiga daripada di
lantai pertama. Ada dua kali lebih banyak Al-qur’an dan kitab di lantai keempat daripada di lantai
pertama. Ada setengahnya banyak Al-qur’an dan kitab di lantai kelima dari pada di lantai pertama.
sedangkan banyaknya Al-qur’an dan kitab pada lantai pertama sama dengan banyaknya ayat
pada Al-qur’an. Jika banyaknya Al-qur’an sama dengan banyaknya Kitab di lantai kelima serta
banyaknya Al-qur’an seperempatnya dari banyaknya Kitab di lantai pertama, maka banyaknya Al-
qur’an dan Hadits pada Masjid itu adalah ...

(A) Al-Anfal
(B) Al-Hajj
(C) Al-Furqon
(D) Al-Ahzab

25. 
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