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(A) 7
(B) 8
(C) 12
(D) 15

1. Perhatikan gambar susunan huruf hijaiyah berikut. Kata asmaul husna yang berarti Yang
Memiliki Mutlak sifat Yang Menghinakan (makhluknya) dapat dibentuk dari pergerakan satu
lingkaran ke lingkaran lain jika saling bersinggungan. Banyak jalur berbeda yang mungkin untuk
membentuk kata tersebut adalah...

(A) -3

2. 
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(B) 1/2
(C) 2
(D) 9

(A) Semuanya sudah wajib membayar zakat
(B) Tidak ada yang wajib membayar zakat
(C) Bu Isnani dan bu Tsalasa
(D) Bu Tsalasa

3. Berat perhiasan emas milik bu Wakhidah, bu Isnani dan bu Tsalasa berturut-turut membentuk
barisan aritmetika yang berjumlah 330 gr. Jika perhiasan milik bu Wakhidah beratnya tetap,
sedangkan milik bu Isnani ditambah 10 gr dan milik bu Tsalasa ditambah 80 gr maka berat
ketiganya akan membentuk barisan geometri. Tentukan siapa sajakah yang sudah wajib
menzakati perhiasannya?

(A) 1246 santri
(B) 1656 santri
(C) 1696 santri
(D) 1760 santri

4. Pada awal berdirinya Pesantren Al Husna, zakat fitrah yang terkumpul dari para santri sebesar
1 kuintal. Setiap tahunnya zakat fitrah yang terkumpul bertambah sesuai aturan x  = x  + 4(n+1),
n adalah tahun. Hal ini tentunya sejalan dengan pertambahan santri. Berapakah penambahan
jumlah santri setelah pesantren berdiri selama 45 tahun?

n n-1

(A)

(B)

(C)

(D)

5. 
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(A) Rp 8.500.000
(B) Rp 4.250.000
(C) Rp 2.125.000
(D) Rp. 1.062.500

6. Empat orang petani sedang menghitung zakat hasil panen yang harus mereka keluarkan.
Lahan pertanian mereka menggunakan sistem irigasi. Besar pendapatan dari hasil panen yang
mereka peroleh, masing-masing dimisalkan x, y, z dan w, memenuhi sistem persamaan berikut
(dalam puluhan juta):

                                                                          x.y + z.w = 23

                                                                          x.z + y.w = 43

                                                                          x.w + y.z = 29

Berapa rata-rata besar zakat hasil panen yang harus mereka keluarkan?

(A) 1/3
(B) 2/3
(C) 2/5
(D) 1/2

7. 

8. Pada tahun 1440 H Jabir melaksanakan puasa Syawal untuk pertama kalinya. Dia melakukan
puasa dengan ketentuan sebagai berikut:

i).      Dia tidak berpuasa dua hari berturut-turut karena penyakit lambung yang dideritanya
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(A) 8.008
(B) 5.005
(C) 924
(D) 462

ii).    Dia memilih untuk tidak berpuasa di hari-hari yang disebutkan makhruh untuk berpuasa
               (walaupun sebenarnya tidak makhruh asalkan tidak dikhususkan puasa pada hari itu
saja)

Berapa banyak kemungkinan jadwal yang dipilih oleh Jabir untuk melakukan puasanya?

(A) 27/72
(B) 27/56
(C) 19/64
(D) 19/56

9. Thohir memiliki sejumlah bola berwarna merah dan putih. Dia menuliskan rukun haji pada
masing-masing bola berwarna merah dan golongan penerima zakat pada bola berwarna putih.
Kemudian dia memasukkan 3 bola merah dan 5 bola putih dalam kantong A dan sisa bolanya
dimasukkan ke kantong B. Sebuah bola dipindahkan dari kantong A ke B. Jika sebuah bola
diambil dari kantong B, berapa peluang yang terambil adalah bola merah?

(A) 12.500.000
(B) 16.500.000
(C) 23.250.000
(D) 33.000.000

10. 

11.
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(A) 360 m
(B)

(C) 720 m
(D)

E adalah titik tengah BC dan F adalah titik tengah AB. Pemilik lahan HGFBE mengeluarkan zakat
hasil panen sebesar Rp. 2.721.600. Jika 1 hektar lahan persawahan menghasilkan 4000 kg gabah
kering dan konversi gabah kering menjadi beras sebesar 63%, maka tentukan berapa keliling
lahan persawahan ABCD?  (ket. harga beras Rp.10.000/kg)

(A) Banyak surat Makkiyah
(B) Banyak Asmaul Husna
(C) Banyak surat dalam Al-Qur’an
(D) Banyak rasul dalam hadits yang diriwayatkan At-Turmudzi

12. 

13. Perhatikan gambar berikut:

Diketahui lingkaran A, B, dan C saling bersinggungan luar. Ketiga lingkaran tersebut juga
bersinggungan dalam dengan lingkaran D. Lingkaran B dan C kongruen. Jika jari-jari lingkaran A
adalah 1 dan melalui pusat lingkaran D. luas daerah yang diarsir adalah …
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(A)

(B)

(C)

(D)

(A) 17
(B) 33
(C) 65
(D) 129

14. 

(A) 96
(B) 119
(C) 121
(D) 144

15. 

16. Perhatikan gambar berikut!!
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(A) 'Abasa
(B) Al-Inshiqaq
(C) Al-Infithar
(D) An-Naba'

(A) Zainab
(B) Ruqayyah
(C) Ummu Kultsum
(D) Fatimah

17.
Para Ulama sepakat bahwa nabi memiliki 4 orang putri yang lahir dari rahim Siti Khadijah. Nama
putri nabi berikut yang urutan lahirnya sama dengan jumlah bilangan real yang memenuhi
persamaan

x  = 2

adalah ...

2 x

(A)

(B)

18. Ahmad, Baihaqi, dan Chalik berencana pergi ke pondok pesantren Ulul Albab yang berjarak
40 Km. Ahmad mampu berjalan kaki 1 km setiap jam, Baihaqi mampu berjalan kaki 2 Km setiap
jam sedangkan Chalik dengan sepedanya bisa menempuh 8 Km setiap jam. Mereka berangkat
pada saat yang sama. Chalik membonceng Ahmad akan tetapi kemudian menurunkannya pada
satu titik sehingga Ahmad melanjutkan sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah menurunkan
Ahmad, Chalik bersepeda untuk menjemput Baihaqi dan memboncengnya sampai pondok Ulul
Albab. Jika ketiganya sampai pada saat yang sama, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke
Pondok adalah ... jam
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(C)

(D)

(A) Bacaan ikfa pada surat Al-Infithar
(B) Bacaan idgham bilaghunnah pada surat Al-Infithar
(C) Bacaan iqlab pada surat Al-Infithar
(D) Bacaan idhar pada surat Al-Infithar

19. Perhatikan gambar berikut:

Jari-jari  lingkaran terbesar yang bisa digambarkan dalam segitiga tersebut sama dengan jumlah

(A) 8
(B) 10
(C) 13
(D) 15

20. Misalkan a dan b masing-masing adalah banyaknya ayat dari surat di juz 30. Banyak
pasangan surat yang ayatnya memenuhi aturan:

2a + 1 habis dibagi b dan
2(b  + 1) habis dibagi a

adalah …

2

21. Jika a adalah tahun Hijriyah dimana nabi melakukan haji wada’, nilai r terkecil yang memenuhi
persamaan berikut
r = p  + p
r = q  + q + a

adalah …

2
2
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(A) 6
(B) 12
(C) 16
(D) 20

( p dan q bilangan bulat positif)

(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 18

22. 

(A) 12:15:22
(B) 12:16:22
(C) 12:17:22
(D) 12:18:22

23. Yusuf istiqomah melakukan  qiyamul lail. Qiyamul dilakukan tepat di waktu pertama setelah
tengah malam dimana jarum yang menunjukkan jam dan menit saling tegak lurus (pada jam
manual). Nyatakan dalam format jam, menit dan detik yusuf mulai melaksanakan qiyamul lail.

(asumsikan jam yang dipakai adalah jam manual dengan kecepatan jarum jam, menit, dan detik
sama dan konstan)

(A) {2,4}
(B) {3,6}
(C) {4,6}
(D) {1,6}

24.
Dua orang siswa sedang mencari solusi dari persamaan kuadrat x  +bx + c = 0 . Siswa pertama
salah menuliskan koefisien liniernya dan memperoleh solusi { p = jumlah bacaan idgham
bigunnah pada surat At Thariq, q = jumlah bacaan ikhfa pada surat Al-Insyirah}. Siswa kedua
salah dalam menuliskan konstantanya dan mendapatkan hasil { r = jumlah bacaan Iqlab pada
surat Asy-Syams, s = jumlah bacaan Idhar dan Idhar Syafawi pada surat Al-Fajr}. Jika solusi yang
diperoleh keduanya benar sesuai persamaan kuadrat yang dituliskan masing-masing, solusi dari
x  +bx + c = 0  adalah ...

2

2
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(A) Juni
(B) November
(C) Desember
(D) Februari

25. Maqolah berikut sering kali digunakan sebagai acuan dalam mengawali majelis ilmu

Jika awal majelis dilaksanakan pada hari pertama bulan Maret dan berakhir pada bulan Februari.
Bulan yang hari pertamanya sama dengan hari pertama dimulainya majelis adalah ...
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