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1. 1 + 3 – 5 – 7 + 9 + 11 – 13 – 15 + 17 = ... 

2. Jumlah dari 5
1

10
+ 6

11

100
+ 7

111

1000
 adalah ... 

3. Amir menyebutkan bilangan-bilangan prima 

secara berurutan mulai dari 2, 3, 5, 7 dan 

seterusnya. Bilangan prima yang ke-20 yang 

disebutkan amir adalah... 

4. Usia rais tahun ini adalah kelipatan 5. Tahun 

depan usianya adalah kelipatan 7. Jika rais 

berusia kurang dari 50 tahun, berapa usianya 

tahun ini? 

5. Jika 4(p)2 = 196, tentukan nilai p 

6. Perhatikan gambar di 

bawah ini. ABCD adalah 

sebuah persegi dan ABE 

adalah segitiga sama sisi. 

Tentukan besar ∠DEB 

7. Bilangan asli terkecil yang menghasilkan 

bilangan kuadrat sempurna ketika dikalikan 

120 adalah ... 

8. Sebuah jam digital dalam sehari semalam 

menunjukkan waktu dari pukul 00.00 hingga 

23.59. berapa kalikah dalam sehari semalam 

waktu yang ditunjukkan oleh jam tersebut 

memiliki minilmal sebuah angka 2? 

9. Ada berapa banyak bilangan kurang dari 500 

yang dapat dibagi 3 dengan menyusun angka-

angka 2, 4, 6, 9 jika setiap angka hanya dapat 

digunakan satu kali untuk setiap bilangan. 

10. Pak hendi dan bu hendi berusia 40 tahun. 

Mereka memiliki sepasang anak perempuan 

kember dan seorang anak laki-laki yang 

semuanya berulang tahun pada hari ini. Hasil 

perkalian usia ketiga anak mereka saat ini 

adalah 36. Temukan banyaknya 

kemungkinan pasangan usia anak-anak 

tersebut! 

11. Sudut antara A dan E sama dengar sudut 

antara D dan C. Berapakah besarnya sudut 

antara A dan D? 

 

 

 

 

 

 

12. Jika membeli 3 apel ditambah 2 jeruk, 

harganya Rp.7.800,00. Jika membeli 2 apel 

ditambah 3 jeruk, harganya Ep.8.200,00. 

Berapa harga 1 apel ditambah 1 jeruk? 

13. Sebuah alat pemanggang kuno dapat 

memanggang 2 roti sekaligus tetapi masing-

masing roti hanya terpanggang di satu sisinya 

saja. Berapa menit waktu tercepat untuk 

memanggang 3 potong roti pada kedua 

sisinya, masing-masing sisi dipanggang tepat 

selama 1 menit? 

14. Hitunglah : 
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15. Terdapat 3 buah bilangan yaitu A, B, dan C. 

Hasil kali A dan B adalah 840. Selisih A dan 

C adalah 816. C adalah bilangan terbesar di 

antara ketiganya. B adalah bilangan genap 2 

angka yang terkecil. Berapakah nilai C? 

16. Suatu balok dibagi menjadi 3 bagian kubus 

yang identik. Jumlah total seluruh luas 

permukaan kubus 64 cm2 lebih luas dari pada 

luas permukaan balok. Tentukan volume 

balok ! 

 
17. 7,5 kg beras cukup untuk makan 5 orang 

dalam 5 hari. Dalam suatu acara berkemah, di 

habiskan 30 kg beras dalam sehari. Berapa 

orang yang ikut berkemah? 

18. Helen bersepeda ke rumah kenji dengan 

kecepatan 6 km/jam, dan kenji bersepeda ke 

rumah helen dengan kecepatan 8 km/jam. 

Mereka berangkat pada waktu yang sama dan 

bertemu di jalan 1 jam kemudian. Berapakah 

jarak dari rumah helen ke rumah kenji? 

19. Hitunglah luas bagian yang diarsir pada 

gambar berikut, jika ABCD dan DEFG 

persegi serta garis BH melalui G ! 

 
Beberapa anak sedang berdiri di dalam sebuah 

antrian. Ihsan berdiri di urutan ke 20 dari depan, 

dan akbar berdiri di urutan ke 23 dari belakang. 

Ihsan berdiri tepat di belakang akbar. Ada berapa 

anak yang berdiri di antrian itu ?



 


