
 

 

SOAL SIMULASI PRS 

PAI 

1. Akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali selebriti yang men-tatto dirinya, baik laki-laki 

maupun perempuan, yang laki-laki juga memakai anting-anting. Bahkan sekarang sudah 

di festivalkan. Jika seorang muslim men-tatto dirinya maka hukumnya haram dan tidak 

sah shalatnya. Seorang muslim yang baik, pasti menyadari bahwa manusia ini mahluk 

paling mulia yang diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tubuh 

kita ini merupakan karunia Allah yang wajib kita jaga dan kita syukuri dengan baik. 

Itulah perilaku terpuji yang harus kita jaga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-

Qur’an Surat At-Tiin, yaitu . . . . 

A.  َٰذاٰاْلبَ َلِدٰاْْلَِمْيَِٰوه  

B. ْنَساَنِٰفَْٰأْحَسِنٰتَ ْقِويْٰم  َلَقْدَٰخَلْقَناٰاْْلِ
C.  َٰرَدْدن ِفِلْيَٰسٰ ٰهمَٰأْسَفلَُٰثمَّٰ  

D.  ٰ ٰالَِّذْيَنٰءَاَمن مْواَٰوَعِملمْواٰالص ََٰمْن مْونٰمِلحٰ ِإَّلَّ ِتٰفَ َلهمْمَٰأْجٌرَٰغي ْرم  

2. Perhatikan ilustrasi berikut ! 

Rizal adalah seorang pelajar yang mandiri. Dia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya 

dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, Rizal tidak pernah bergantung kepada orang 

lain. Semua dia selesaikan sendiri semampunya, dan hanya meminta pertolongan orang 

lain jika Rizal merasa butuh bantuan saja. Sikap Rizal adalah mencerminkan pengamalan 

nilai Asma’ul Husna . . . . 

A. Al-Mumit 

B. Al-Hayy 

C. Al-Qayyum 

D. Al-Ahad 

3. Perhatikan nama-nama Nabi dan Rasul berikut ini ! 

(1) Nabi Muhammad SAW 

(2) Nabi Adam a.s. 

(3) Nabi Nuh a.s. 

(4) Nabi Musa a.s. 

(5) Nabi Ayyub a.s. 

Yang termasuk Rasul Ulul ‘Azmi adalah nomor . . . . 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (3), dan (4) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (3), (4), dan (5) 

4. Perhatikan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani berikut ! 

(1) Kitab Zabur 

(2) Kitab Taurat 

(3) Kitab Injil 

(4) Kitab Al-Qur’an 

Rasul Allah yang menerima kitab suci nomor 2 dan 4 adalah . . . . 

A. Nabi Musa a.s. dan Nabi Muhammad SAW 

B. Nabi Daud a.s. dan Nabi Muhammad SAW 



 

 

C. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa a.s. 

D. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa a.s. 

5. Baca dan cermati beberapa pernyataan berikut ini ! 

(1) Tidak akan mendapatkan nilai yang baik. 

(2) Banyak orang yang tidak percaya. 

(3) Dimarahi oleh guru di sekolah. 

(4) Allah SWT akan menyiksanya di neraka. 

Akibat dari berperilaku tidak jujur terdapat pada nomor . . . . 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (4) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 
6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! 

(1) Mematuhi nasehat dan perintahnya dengan baik. 

(2) Memberinya uang agar bahagia. 

(3) Tidak membantah dan tidak mengeluh. 

(4) Mendo’akannya setiap hari. 

Ciri-ciri anak yang patuh kepada orang tua terdapat pada nomor . . . . 

A. (1) dan (3) 

B. (2) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

7. Puasa merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam. Dengan 

berpuasa, seseorang akan mendapatkan banyak manfaat dan pasti memperoleh predikat 

taqwa. Agar puasanya diterima oleh Allah SWT, maka seseorang harus memenuhi 

beberapa ketentuan dalam syariat Islam. Adapun yang merupakan rukun puasa adalah . . 

. . 

A. Beragama Islam dan baligh 

B. Makan sahur sebelum terbit fajar 

C. Berniat pada malam hari 

D. Menjaga lisan dari perbuatan tidak terpuji 

8. Akhlak mulia para nabi Allah wajib kita teladani. Mereka selalu berperilaku jujur, 

amanah, rendah hati, sabar menghadapi umatnya yang durhaka, taat kepada Allah, kuat 

beribadah dan berpuasa. Dari beberapa akhlak terpuji tersebut, yang merupakan perilaku 

menonjol yang patut diteladani dari Nabi Muhammad SAW adalah . . . . 

A. Kuat dalam beribadah terutama saat malam dan berpuasa separuh tahun. 

B. Walaupun kaya raya, beliau tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada Allah. 

C. Sejak kecil selalu berperilaku jujur dan amanah sehingga mendapat gelar Al-Amin. 

D. Sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak 

kebaikan. 

9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini ! 

(1) Hendaklah seorang muslim mengerjakan shalat dan berqurban. 

(2) Seorang muslim yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji. 

(3) Allah melarang hamba-Nya berbuat syirik. 

(4) Hendaklah seorang muslim ber-amar ma’ruf nahi munkar. 



 

 

Pernyataan yang menunjukkan pesan Luqman kepada anaknya yang benar adalah nomor 

. . . . 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ! 

(1) Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan shalat dan berqurban. 

(2) Allah menjelaskan hukuman terhadap pasukan bergajah yang menyerang Ka’bah. 

(3) Allah memerintahkan kita berlindung kepada-Nya dari segala macam kejahatan. 

(4) Allah melarang kita bertoleransi dalam hal keyakinan dengan orang kafir.  

Pokok kandungan Surah Al-Kafirun terdapat pada pernyataan nomor . . . . 

A. (4) 

B. (3) 

C. (2) 

D. (1) 

11. Perhatikan dan cermati beberapa pernyataan berikut! 

(1) Dinda tetap bahagia dan bersyukur kepada Allah ketika adiknya terlahir laki-laki. 

(2) Kurniawan belajar setiap hari agar bisa lulus ujian kelas 6. 

(3) Seorang Imam masjid dikabarkan meninggal dunia dalam keadaan bersujud. 

(4) Pak Rama giat bekerja untuk menafkahi keluarganya. 

Pernyataan tersebut yang berkaitan dengan Takdir Mu’allaq terdapat pada nomor . . . . 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

12. Lysa adalah anak yang rajin. Setiap hari ia membersihkan rumah dan mencuci baju 

sendiri. Ia selalu menyiapkan pelajaran sekolah pada malam hari. Cita-citanya ingin 

menjadi hamba Allah yang shalihah. Ia sangat rajin beribadah. Shalat lima waktu tidak 

pernah ia tinggalkan. Dalam berbuat sesuatu, ia pun sangat berhati-hati karena ia tidak 

ingin dibenci oleh Allah SWT. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir 

adalah . . . . 

A. Rajin membersihkan rumah dan mencuci baju 

B. Rajin beribadah kepada Allah 

C. Rajin menyiapkan pelajaran sekolah 

D. Ia tidak ingin dibenci oleh Allah 

13. Perhatikan dan cermati beberapa pernyataan berikut ini ! 

(1) Penerima zakat boleh siapa saja, sedangkan shadaqah ada ketentuan. 

(2) Zakat hukumnya wajib, sedangkan shadaqah hukumnya sunnah. 

(3) Jumlah zakat sesuai nishabnya, sedangkan shadaqah 2,5%. 

(4) Waktu pembayaran zakat ditentukan, sedangkan shadaqah bisa kapan saja. 

Perbedaan antara zakat dan shadaqah yang paling tepat terdapat pada nomor . . . . 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (4) 

D. (3) dan (4) 

14. Utsman bin ‘Affan dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan 

Utsman bin ‘Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Baka, beliau pernah memberikan 



 

 

gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita 

di musim kering. Beliau menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum 

sehingga beliau dijuluki dengan sebutan . . . . 

A. Ash-Shiddiq 

B. Al-Faruq 

C. Dzun-Nurain 

D. Babul ‘Ilmi 

15. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 (tujuh) pemuda yang beriman kepada Allah SWT dan 

seekor anjing, yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama 309 tahun Hijriyah atau 

300 tahun Masehi. Mereka bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari 

kekejaman seorang Raja. Kisah ini bersumber dari Al-Qur’an di dalam Surat Al-Kahfi. 

Adapun raja yang kejam saat itu bernama . . . . 

A. Daqianus 

B. Martinus 

C. Daminus 

D. Kastunus 

 

Bahasa Inggris 

Choose A, B, C, or D for the corret answer! 

 

16. My mom’s hobby is cooking, so she often use stove to cook. We can find stove in ..... 

A. Bathroom   

B. Kitchen 

C. Classroom    

D. Bedroom 

 

17. Mufidah : What time will go to Al Multazam? 

Raisya : Insya Allah we will go there at 08.45, wish me luck! 

8:45. It is..... 

A. A half past eight          

B. Eight o’clock 

C. A quarter to nine         

D. Forty five to eight 

 

18. My father has brother, he is Mr.John.    Mr.John is my ..... 

A. Grand father   

B. Husband 

C. Cousin   

D. Uncle 

 

Text for questins 4-5 

 

My name is Ismail. I am a student of SMPIT Al-Multazam. My favorite subject is English. 

My father is Mr. Bayu. He is s doctor. He works at hospital. My mother is Mrs.Nia. She is a match 

teacher. She works at school. I love my parent so much. 



 

 

19. Where does Mr.Bayu work? 

A. At school   

B. At hospital 

C. At home   

D. At gas station 

 

20. What is Ismail’s favorite subject? 

A. Match    

B. Social 

C. Science    

D. English 

 

21. Doctors are usually busy because there are many patients in hospital, so that they need help 

from others to take care the patients. Who helps doctors in the hospital? 

A. Nurse    

B. Police 

C. Farmer    

D. Teacher 

 

22. It is a very hot day. After jogging for 25 minutes, Fatimah is tired and she wants to drink cold 

water. She feels so..... 

A. Angry    

B. Sad  

C. Hungry    

D. Thirsty 

 

23. Firman is a new student in SMPIT Al Multazam. The school is near with his dormitory, so he 

doesn’t need to take the car anymore. Now he.....to school on foot everyday. 

A. Go     

B. Goes 

C. Gone      

D. Went 

 

24. Faqih, luthfi, and Irfan are my new class mates. They always help me if I have problem in school 

or dormitory. They ..... very kind. 

A. Is     

B. Was 

C. Am     

D. Are 

 

25. Salsabila has one brother. Salbila is 13 years old and her brother is 7 years old. Salsabila is tall, 

but his brother is ..... 

A. Short    

B. Thin  

C. Beautiful    



 

 

D. Fat 

 

26. Novi ..... three sisters. They are Fatimah, Rani, and Ghaida. Novi and her sisters have same 

hobby. They like to watch movie in the cinema. So every Saturday night the go to cinema with 

their parent.   

A. Has     

B. Having 

C. Have     

D. Haves 

 

27. Today is math class, and we are going to learn addition. Now please count this number 7 + 8 = 

.... 

A. Fifty    

B. Fiveteen 

C. Fifteen    

D. Fivety 

 

28. Najma’s hobby is listening to the music. She uses her .... for listening to the music. 

A. Ears    

B. Hands  

C. Eyes     

D. Head 

 

29. It is an animal. It has four legs. Its colour is white and black. We take its meat and milk. What 

animal is it? 

A. Zebra    

B. Elephant  

C. Tiger     

D. Cow 

 

30. Today is Saturday. Tomorrow is .....  

A. Friday    

B. Sunday 

C. Tuesday    

D. Wednesday 

 

matematika 

31. Bentuk sederhana dari 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

  adalah .... 

a. 
 

  
 

b. 
 

  
 

c. 
  

 
 



 

 

d. 
  

 
 

32. Pak Rusli mempunyai tanah seluas  
 

 
  hektar. 

 

 
  bagian tanah tersebut akan dibangun sebuah 

rumah dan 1,26 hm2  untuk kolam renang, sedangkan sisanya untuk lahan parkir. Luas tanah 

untuk lahan parkir adalah ... hektar  

a. 0,24  

b. 0,99  

c. 1,09  

d. 1,85 

33. Perbandingan uang Dwita dan uang David adalah 7 : 3. Jika selisih uang mereka Rp. 28.000,00., 

maka uang Dwita adalah... 

a. Rp 14.000,00 

b. Rp 21.000,00 

c. Rp 28.000,00 

d. Rp 49.000,00 

34. Pulau A dan pulau B jaraknya 320 km. Jarak tersebut akan digambar dengan ukuran 8 cm pada 

sebuah buku gambar. Skala yang digunakan adalah .... 

a. 1 : 4.000 

b. 1 : 40.000 

c. 1 : 400.000 

d. 1 : 4.000.000 

35. Sebuah bak berbentuk kubus volumenya           Panjang sisi bak  tersebut adalah…. 

a. 8 cm 

b. 12 cm 

c. 14 cm 

d. 22 cm 

36. Sebuah bangun ruang Balok memiliki panjang 6 cm, lebar 4 cm dan tinggi 3 cm. Maka volume 

Balok tersebut adalah .... 

a. 72 cm
3
 

b. 100 cm
3
 

c. 272 cm
3
 

d. 125 cm
3
 

37. Berikut adalah hasil ulangan matematika siswa! 

80  50  70  70   65   75  90  55  90   85 

65  70  75  80   80   60  65  70  90  100 

Nilai rata-rata dari hasil ulangan matematika tersebut adalah… 

a. 74,25 



 

 

b. 70,50 

c. 68,75 

d.  67,15 

38. Perhatikan gambar 

 

 

 

 

 

 

Diagram garis di atas menunjukkan jumlah pasien di klinik Afiat selama seminggu. 3. 

Peningkatan jumlah pasien yang paling banyak adalah pada hari ....  

a. Kamis  

b. Jum'at  

c. Sabtu 

d. Minggu 

39. Hasil penjualan kecap di kios Bu Warti (dalam satuan botol) adalah sebagai berikut: 9, 4, 10, 9, 

6, 7, 7, 10, 11, 5, 10, 10 Median dari data di atas adalah ....  

a. 7 

b. 8 

c. 9 

d. 10 

40.                        . Nilai n adalah ... 

a.     

b.      

c.     

d.      

41. Annisa melakukan percobaan perubahan suhu. Ia menyiapkan segelas air bersuhu       

Selanjutnya kedalam air tersebut dimasukkan es batu sehingga suhu air turun        Kemudian 

segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Selama di tempat terbuka suhu air naik rata-rata 

    setiap 4 menit. Suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit adalah…. 

a.      

b.      

c.     

d.      



 

 

42. Hasil dari 
 

 
           

 

 
          

a. 1,325 

b. 1,375 

c. 1,415 

d. 1,425 

43. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 58 m
2
. 
 

 
 bagian taman digunakan untuk 

kolam. 
 

 
 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisanya ditutup dengan batu koral.    Luas taman 

yang digunakan untuk kolam adalah ... 

a.        

b.          

c.         

d.          

44. Ayah Dodo akan membuat sebuah taman kota. Taman kota yang dibuat berbentuk lingkaran, dan 

diameter taman tersebut adalah 50 m. Di pinggiran taman akan diberi pagar dari bambu. Apabila 

setiap satu meter membutuhkan 25 bambu. Bambu yang dibutuhkan untuk membuat pagar adalah 

...buah. 

a. 157 

b. 1.157 

c. 3.925 

d. 4.925 

45. Sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi. Lingkaran tersebut menutupi sebagian besar 

daerah persegi. Diameter lingkaran sama dengan sisi persegi, yaitu 20 cm. Luas daerah persegi 

yang tidak ditutupi oleh lingkaran adalah …     

a. 86
 

b. 90
 

c. 96
 

d. 100
 

 

Ipa 

 

46. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang 

digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa 

tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam 

melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu 

sistem yang disebut sistem gerak. 

Berikut ini yang termasuk ciri otot lurik adalah .... 



 

 

a. menempel di jantuh 

b. bekerja secara tidak sadar 

c. menempel di tulang 

d. dipengaruhi oleh saraf otonom 

47. Proses pernapasan yang terjadi pada bagian alveolus yang terdapat pada paru-paru adalah .... 

a. pertukaran oksigen dan karbondioksida 

b. penyesuaian kadar O2 dan CO2 di udara 

c. penyaringan udara dan penyesuaian suhu 

d. pemisahan udara yang bersih dan yang kotor 

48. Perhatikan gambar berikut! 

 
Proses yang terjadi oleh enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan yang ditunjukkan oleh 

tanda pada gambar di atas adalah ....  

a. membunuh kuman penyakit dalam makanan 

b. mengubah lemak menjadi asam lemak 

c. mengubah zat tepung menjadi zat gula 

d. mengubah protein menjadi pepton 

49. Perhatikan gambar berikut! 

 
Urutan sirkulasi udara yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh adalah .... 

a. 1 – 3 – 5 – 2  

b. 3 – 5 – 4 – 6  

c. 4 – 5 – 6 – 1  

d. 5 – 2 – 4 – 6  

50. Komponen rantai makanan kebun terdiri atas belalang, burung, rumput, dan ular. Perubahan 

yang terjadi jika burung punah adalah .... 

a. rumput dan belelang berkembang pesat 

b. rumput berkurang dan ular punah 

c. belelang dan ular punah 

d. belalang dan ular berkembang pesat 

51. Perpindahan panas secara radiasi terjadi pada peristiwa ... 

a. sudip terasa panas setelah dipakai untuk menggoreng 

b. bagian luar gelas terasa hangat saat diisi air panas 



 

 

c. badan terasa hangat saat di samping api unggun 

d. terjadi angin darat pada malam hari 

52. Amatilah daftar kegiatan dan perubahan wujud di bawah ini! 

Kegiatan  Perubahan Wujud 

(1) menjemur pakaian basah  (a) mencair 

(2) mentega yang dipanaskan  (b) mengembun 

(3) meletakkan kamper di tempat terbuka  (c) menguap 

(4) proses pembuatan agar-agar  (d) menyublim 

Pasangan kegiatan dan perubahan wujud yang benar adalah .... 

a. (1) – (d) dan (2) – (c)  

b. (1) – (c) dan (3) – (d)   

c. (2) – (a) dan (3) – (b)  

d. (3) – (c) dan (4) – (a)  

53. Hutan yang gundul menyebabkan aliran air hujan di permukaan menjadi cukup besar. Akibatnya 

adalah .... 

a. terjadinya erosi dan menghilangnya lapisan humus 

b. cadangan air tanah bertambah dan tanah menjadi subur 

c. muncul mata air dan aliran sungai baru 

d. permukaan tanah menurun dan gempa bumi 

54. Unsur yang dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik adalah unsur-unsur logam. 

Contoh unsur logam adalah .... 

a. oksigen 

b. nitrogen 

c. tembaga 

d. karbon 

55. Perhatikan contoh perkembangbiakan secara vegetatif di bawah ini! 

1)  umbi lapis 

2)  umbi batang 

3)  cangkok 

4)  tunas adventif 

5)  merunduk 

Perkembangbiakan secara vegetatif alami ditunjukkan oleh  nomor ...  

a. 1), 2), dan 3) 

b. 1), 2), dan 4) 

c. 1), 4), dan 5) 

d. 2), 3) dan 5) 

56. Cecak dan tokek merupakan hewan yang dapat merayap leluasa di dinding untuk menangkap 

mangsanya. Meskipun berjalan di dinding atau langit-langit rumah, kedua hewan tersebut tidak 

terjatuh. Hal ini disebabkan karena cecak dan tokek ... 

a. kakinya memiliki selaput 

b. lidahnya lengket dan panjang 



 

 

c. telapak kakinya memiliki guratan dan lengket 

d. mengubah warna kulit sesuai lingkungan 

57. Mimpi basah merupakan salah satu ciri perubahan fisik yang dialami remaja putra pada masa 

pubertas. Hal ini menandakan .... 

a. remaja putra tumbuh  

b. adanya gangguan kesehatan 

c. telah memasuki aqil balig 

d. mengalami perkembangan emosional 

58. perhatikan table berikut! 

 
Pasangan yang tepat antara alat dengan perubahan energinya ditunjukkan oleh ...  

a. A dan C 

b. A dan D 

c. B dan C 

d. B dan D 

59. Dalam pertandingan sepak bola seorang penjaga gawang menghalau bola yang ditendang oleh 

pemain lawan sehingga bola memantul dan menjauh dari gawang. Pernyataan tersebut 

menunjukan bahwa gaya ... . 

a. dapat mengubah bentuk benda 

b. menyebabkan benda bergerak menjadi diam 

c. menyebabkan benda diam menjadi bergerak 

d. menyebabkan benda berubah arah 

60. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut! 

 
Posisi saklar yang sesuai agar hanya satu lampu yang padam adalah .... 

a. saklar S1 ditutup dan saklar S2 dibuka 

b. saklar S1 dibuka dan saklar S2 ditutup  

c. saklar S1 dan saklar S2 dibuka 

d. saklar S1 dan saklar S2 ditutup 


