
 

  

   
     

      
      
      

 
Pilhlah jawaban yang paling benar! 

1. 51.572 + 30.125 – 12.450 = …. 
a. 59.247 
b. 67.249 
c. 68.249 
d. 69.247 

2. 255 × 28 : 7 = …. 
a. 1020 
b. 1030 
c. 1120 
d. 1125  

3. Hasil dari 25 × 2.453 + 1.422 = …. 
 a. 61.447 
 b. 62.747 
 c. 87.747 
 d. 96.875 

4. Hasil panen ikan pak Hasan selama 3 tahun, yaitu 3.456 kg ,5.975 kg dan 7.070 kg. Hasil panen pak 
Hasan disumbangkan ke panti asuhan sebanyak 4.240 kg, maka sisa hasil panen pak Hasan … 
a.  12.162 kg 
b.  12.261 kg 
c.  12.216 kg 
d.  12.662 kg 

5. Pak Lurah mendapat sumbangan 8 karung pupuk urea. Tiap karung beratnya 85 kg. Pupuk itu 
dibagikan kepada 17 orang petani. Tiap petani memperoleh pupuk sebanyak … 
a.  40 kg 
b.  36 kg 
c.  24 kg 
d.  18 kg 

6.  +   … 

 a. 12
53  

 b. 15
53  

 c. 35
53  

 d. 35
293  

7. 18,356 + 0,82 - 7,9 = … 
 a. 11,276 
 b. 112,76 
 c. 1127,6 
 d. 11276 

8. Hasil dari perkalian pecahan  x  = … 

 a. 15
212  

 b. 15
1414  

 c. 15
314  

 d. 15
1415  
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9. Ibu membeli  liter minyak tanah, digunakan untuk memasak 1,2 liter. Kemudian ibu membeli 

lagi  liter. Maka minyak ibu sekarang sebanyak …. Liter 

  a. 4
12  

  b. 8
52  

  c. 20
12  

  d. 20
32  

10. Bu Marni membeli kebutuhan alat rumah tangga dengan harga Rp 85.000,00 mendapat discon 20%. 
Bu Marni harus membayar…. 

 a. Rp 68.000,- 
 b. Rp 70.000,- 
 c. Rp 72.000,- 
 d. Rp 75.000,- 

11. KPK dari 18, 27, dan 45 adalah …. 
 a. 178 
 b. 270 
 c. 345 
 d. 407 

12.  Dua buah lampu dinyalakan bersama-sama, lampu hijau menyala setiap 15 detik dan lampu merah 
menyala setiap 12 detik. Pada detik berapakah kedua lampu tersebut akan menyala secara bersama-
sama ? 
a. 60 
b. 30 
c. 24 
d. 18 

13. FPB dari 36, 48, dan 54 adalah …. 
  a. 9 
  b. 8 
  c. 7 
  d. 6 

14. Pak Somad membeli 24 ekor itik jantan dan 36 itik betina. Itik-itik tersebut akan dimasukkan ke 
dalam kandang dengan jumlah tiap kandang sama banyak. Berapa kandang yang harus disediakan 
Pak Somad? 

 a. 18 
 b. 14 
 c. 12 
 d. 8 

15. Perbandingan uang Arif terhadap uang Tono 5 : 7 Jika uang Tono Rp. 10.500,-. Maka uang Arif 
adalah … 

 a. 5.000 
 b. 7.500 
 c. 8.500 
 d. 12.500 

16. Skala peta 1 : 500.000. Jika jarak Surabaya – Jombang 60 km, maka jarak pada peta … cm 
 a. 12.000  
 b. 1.200 
 c. 120 
 d. 12 

17. Hasil dari 222 -   adalah …. 
  a. 448 
  b. 466 
  c. 468 
  d. 484 

    
 



 

  

18. Bangun persegi disamping mempunyai luas 784 cm2. 
  Panjang sisi persegi adalah …. cm 

a. 18 
b. 19 
c. 28 
d. 29 

19. Umur kakek tahun ini 8 windu sedangkan umur nenek 6 dasawarsa. Selisih umur kakek dan     
nenek …. Tahun. 

  a. 4  
  b. 6 
  c. 8 
  d. 10 

20. Andi mempunyai benang layang-layang sepanjang 3,8 m, benang itu kemudian putus 26 dm. 
Kemudian Andi membeli lagi sepanjang 150 cm. Panjang benang Andi sekarang …. cm 

  a. 640 
  b. 540 
  c. 350 
  d. 270 

21. Sebuah pedati mengangkut 2,5 ton padi, 2,6 kuintal jagung dan 12,5 kg kedelai. Jumlah berat 
muatan pedati …. kg 

 a. 27725 
 b. 2772,5 
 c. 2727,5 
 d. 2277,5 

22. Pak Agung mempunyai tiga petak  sawah dengan ukuran  0,65 ha,  840 m2  dan 15 are. Luas  sawah 
pak Agung seluruhnya adalah …. m2 

 a. 6.480 
 b. 7.490 
 c. 8.084 
 d. 8.840 

23. Volume air dalam bak mandi mula-mula 2,38 m3. dipakai untuk mandi 460 dm3. maka sisa air yang 
ada dalam bak mandi tersebut tinggal …. liter.  

 a. 1.698 
 b. 1.920 
 c. 2.120 
 d. 2.334 

24. Jarak Surabaya  ke Solo  585 km, ditempuh dengan mobil selama 9 jam. Maka kecepatan mobil itu 
setiap jam adalah … 

 a. 70 km 
 b. 65 km 

 c. 60 km 
 d. 55 km 

25. Perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah! 
 1) sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang. 
 2) sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

3) kedua diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. 
 4) jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180°. 
 Bangun datar yang memiliki sifat-sifat seperti diatas adalah …. 

a. Trapesium samakaki 
b. jajar genjang 
c. persegi 
d. persegi panjang 

 
Luas 

784 cm2 

    
 


