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1. Matematika

2. Kelas/Jenjang

MATA PELAJARAN

: 15 butir soal isian singkat + 2butir soal uraian

: 5 (lima) / Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

l. Babak

2. Hari/Tanggal
3. Jam

WAKTU PELAKSANAAI\

: FINAL
: Sabtu, 17 Nopanber 2012

: 09.00 - 10.00 WIB (60 menit)

PETUNJUK UMUM

l. 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 :5 (lima)

KUAAULAI DEN6AN...

.ISIAN SINGKAT .
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1. Tentukan hasil penjumlahan dari: \ + Y Y + t o. (tuliskan hasilnya dalam angka arab)

Tuliskan dalam bentuk angka bilangan: "dua ribu lima ratus tujuh puluh lima". '-
q

Kitab Al Qur'an diturunkan pertama kali pada tanggal x Ramadhan. Jika bilangan prima

setelah x adalahy,maka berapakah nilai 2x+ y?

Berapakah sisa pemba gSan 2012 dibag 7 ? 1

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 dilakukan

Ahmad setanyak 2kalipada hari i1u7 0h"r"e
l1o

Hari Tasyrik jatuh pada tangg lil, t A**rDzulhijjah. Berapakah nilai dari a x b + 6'! tt-t-

Tentukan luas dari bangun di bawah ini.

j
,'

q Jika hari sebelum kemarin adalah Senin, maka 100 hari yalg akan datang dari hari ini

adalahhari....
.o -J,

g. Ongkos naik haji (ONH) pada tahun ini adalah Rp30.000.000,00. Jika setiap tahun ONH

naik sebesar tlo/o,makatentukan ONH dua tahun yang akan datang.
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10. X adalah bilangan kuadrat tiga

Tentukan nilai 2(Y + X). !

digit terkecil, sedangkan Y adalah bilangan dua digit terbesar.
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(t3) eUaul, Raihan danZfkJ masing-masing memiliki kelereng. Abdul memiliki 7-0 kelereng\/
lebih banyak dari Raihan, sedangkan Raihan memiliki i A*i i<elereng Zaki. Jlka total

)

I l. Hitunglah nilai dari:

-12. Dari perkalian di samping, tentukan nilai C x B x A.Jt Ers

kelereng mereka bertiga adalah 5 kali lipat dari kelereng Zaki, maka berapa banyak
kelereng yang dimil lki Zakl?

Amir mempunyai permen sebanyak jlrmlah tyat pada surat Al Fajr. Kemudian Ia

memberikan setengahnya kepada Ahmad. Setelah itu, Amir memberikan seperlima
permen yang tersisa kepada Umar dm 25oh daii yang tersisa kepada Ali. Berapakah
permen yang tersisayang dimiliki Amir sekarang? .

Sebuahbilangan empat angka, angkapuluhan dan satuannya adalahbanyaknya ayatpada
surat Al Balad sedangkan angka ribuan dan ratusannya adalah banyaknya ayat pada surat
Al 'Alaq. Tuliskan bilangan tersebut.

T]RAIAI{

1. Pada suatu bulan puasa ada 5 hari Jum'at. Jika hari pertama jatuh pada hari Jum'at dan
hari terakhir bulan puasa tersebut bukan hari Jum'at, maka jatuh hari apa 17 Ramadhan
di bulan puasa tersebut?

Tabungan Amir pada bulan Oktober 2012 di sebuah Bank Syariah adalah Rp500.000,00.
Setiap bulan, Amir menabung Rp50.000,00. Tabungan Ahmad di waktu yang sama dan
di Bank Syariah yang sama sebesar Rp2.000.000,00. Setiap bulan, Ahmad mengambil
tabungannya sebesar Rp75.000,00. Pada bulan dan tahun berapa untuk pertama kali
uang tabungan Amir lebih besar daripada uang tabungan Ahmad? {.,
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