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1. Matematika : 15 butir soal isian singkat + 2 butir soal uraian

2. Kelas/Jenjang : 4 (empat) / Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

1. Babak

2. Hari/Tanggal

3. Jam

WAKTU PELAKSANAAIY

: FINAL
: Sabtu, 17 Nopember 2012

: 09.00 - 10.00 WIB (60 menit)

PETUNJUKUMUM

1. Mulailah dengan Basmallah dan do'a.

2. Isilah Nama Peserta, Nomor Peserta, Daerah Asal dan Nama Sekolah pada tempat

yang disediakan. (panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan nilai akibat

ketidakvalidan data)

3. Bacalah soal dan tuliskan jawabanmu di tempat yang sudah disediakan. Sesuaikan

jawabanmu dengan nomor soal dan tulislah dengan rapi agar mudah dibaca.

4. Tersedia waktu 60 menit untuk mengerjakan soal.

5. Periksa dan laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang

kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.

6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu

hitung lainnya.

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

8. Lembar soal boleh dicorat-coret.
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Mata Pelajaran : Matematika
Kelas :4 (empat)

AKU A,IULAI DEN6AN...

(
I

dilakukan Ahmad sebanyak 2kali pada hari itu?

Hitunglah nilai dari: oq"(!* 1* 1.1)" "'[z ' 4' B' t6)'

fF-il| O,s-!l dut f,*-

i- ,.!
1

q-
2.

4.

5.

ISIAN SINGKAT

1. Tentukan hasil penjumlahan dari: \ + V + t . (tuliskan hasilnya dalam angka arab)

Saat ini adalah bulan Muharram, maka bulan apakah 6 bulan setelah bulan Muharram?

Tujuh orang sahabat membeli seekor sapi untuk qurban dengan mengumpulkan uang
yang besarnya sama untuk setiap orang. Jika haSga seekor sapi Rp13.300.000,00.
Berapa uang yang dikeluarkan masing-masing untuk mernbeli sapi tersebut?

Pada minggu ini, Ahmad berpuasa hari Senin dan hari Kamis pada tanggal 3 dan
tanggal 6. Berapakah jumlah tanggal hari Senin dan hari Kamis di minggu depan?

Seorang petani dalam I tahun memperoleh penghasilan Rp50.000.000,00. Jika Ia ingin
memberikan 5% penghasilannya untuk zakat danZ,So/o:untuk sedekah, maka berapakah
sisa uang yang dimiliki oleh petani soleh tersebut?

Dalam hitungan Masehi, satu hari dimulai pada pukul 00.00 (12.00 malam) dan
berakhir pada pukul 00.00 (12.00 malam) di hari berikutnya. Diketahui total rakaat
sholat wajib yang dilakukan Ahmad dalam I hari adalah 2l rakaat. Sholat apakah yang

6.

7.

8. Gambar di bawah ini dibangun oleh dua buah persegi. Jika luas bangun di bawah ini
adalah40 cm2, maka berapakah panjang AB?
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9. HariTasyrikjatuhpadatanggala,bdarcDzrlhijjah. Berapakahnilaidari a+b+c?

10.

ll.

Perhatikan pola bilangan berikut:

2, 13, 24, 4,8, 5'1,68, ...

Berapakah nilai dari A + B?

Lia memiliki permen 3 kali lipat dari

dari ZakL Jika total permen mereka
pennen Zaki dan Anl?

Ani, sedangkan Ani

adalah 55 permen,

L
memiliki permen : bagian

maka berapa banyak total

12. Aku adalah bilangan 3 digit dalam urutan surat al quran. Selisih digit satuan dan
puluhanku adalah 1. Puluhanku merupakan salah satu bilangan cacah. Banyaknya
ayatku adalah ll ayat. Bilangan berapakah Aku?

13. Di sebuah pesantren, seorang santri menyusun kitab-kitabnya yang tebal dalam bentuk
seperti pada gambar di bawah ini. Berapa banyak persegi panjang pada gambar di
bawah ini?

---'---

Dalam suatu antrian

urutan 7 dai. depan.

antrian sekarang?

Diketahui:

W

berbuka

Jika dua

Lc

puasa, Fatimah berada diurutan ke 9 dari belakang dan

orang di d"p*Vu k"l"* *tri*, b

14.

15.

45

ffi@r 9

ts
trIEU 6
TentukannilaiAxBxC.
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URAIAN

l. Amir mempunyai permen sebanyak jumlah ayat di surat Al Baqarah. Kemudian Ia
memberikan setengahnya kepada Ahmad. Setelah itu Amir memberikan 80 permen yang
tersisa kepada Umar dan sepertiga dari ya_ng tersisa kepada Ali. Berapakah permen yang
tersisa yang dimiliki Amir sekarang? 

\

2. Pada suatu bulan puasa ada 5 hari Jum'at. Jika hari pertarna bulan puasa jatuh pada hari
Jum'at dan had terakhir bulan puasa tersebut bukan hari Jum'at. Jatuh hari apa 17
Ramadhan di bulan puasa tersebut? (1 bulan puasa: 30 hari)
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