BERKAS SOAL

BIDANG STUDI : MATEMATIKA

MADRASAH TSANAWIYAH
SELEKSI TINGKAT KAPUPATEN/KOTA
KOMPETISI SAINS MADRASAH NASIONAL
2013

NAMA

MATEMATIKA

ASAL SEKOLAH:

KABUPATEN/KOTA:

Petunjuk Umum

1. Tuliskan identitas Anda (Nama,

trd

Sekolah dan Kabupaten/Kota

Sekolatr) secara lengkap pada setiap halaman dalam berkas soal dan
lembar jawaban Anda.

2.

I jika dijawab

Tes ini terdiri dari 30 soal. Masing-masing soal bemilai

dengan benar dan bemilai 0 jika jawaban salah atau tidak te{awab.

3. Waktu yang disediakan adalah 90 menit.
4. Anda diminta menuliskan jawaban yang sesuai untuk setiap pertanyaan
pada lembar jawaban yang telah disediakan.

5.

Lembar soal dan lembar jawaban harus anda kumpulkan kembali pada saat
tes beraktrir.

6.
7.

Bekerjalah dengan cermat dan rapi.
Jawaban hendalarya anda tuliskan dengan menggunakan tinta, bukan
pensil.

8.

Selama tes, anda tidak diperkenankan menggunakan buku (selain kamus

Inggris-Indonesia), catatnn dan alat bantu hitung. Anda

juga tidak

diperkenankan bekerja sama.

9.

Mulailah bekerja hanya setelah pLngawas memberi tanda dan berhentilah
bekerja segera setelah pengawas memberi tanda.

10.

Apabila ada hal-hal yang kurang lelas atau perlu ditanyakan, silakan
langsung bertanya kepada pengawas ujian. Selamat bekerja.
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Halaman

l

dari 5

NAMA

MATEMATIKA

:

KABUPATEN/KOTA:

ASAL SEKOLAH:

1.

3 5 11
-+--106459= -

2.

There are

..

. integers betrreen 999 and 20 I 3 as mul tiplication

of

5.

3. IE*lE-\EE=--tfi5E*...
4. Jika Zxz -4x-l= a(x-l)z -b, maka a+b = ...
5.

When Ali was 3 years ol4 Umar was 1/3

Ali's

age. Now,

Ali is 39 years old, then Umar is

... years old.

Dikeahui l0 buah persegi diurutkaa dari yang luasnya terkecil hingga terbesar.
Perbandingan sisi tiap dua persegi yang berurutan adalah
yang paling kecil panjangnya 3
adalah

7.

cz,

maka jumlah luas 10 buah persegi tersebut

..."*2.

Apabila x bilangan rasional yang memenuhi 0 < x < 1, maka nilai x yang
memenuhi persamaan log, x(l*tos") =

8. If p+q=6
9.

t:J2 .Jika sisi persegi

and

pQ=-|0,then

p2

2 adalah ...

+7pq*q'=.-.

Jumtah 5 buah bilangan yang membenhrk deret aritnratika adalah 75. Hasil kali
bilangan terkecil dan terbesar adalah 209. Selisih bilangan terbesar dan terkecil

adalah...
10. Diketahui barisan

3,24,192,1536. Jika setiap 2 suku berurutan disisipkan dua

buah suku baru, maka diperoleh barisan geometri. Jumlah semua suku dari barisan
yang baru adalah ...
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NAMA

:

MATEMATIKA

ASAL SEKOLAH:

KABUPATEN/KOTA:

+...+(2n+l)
l+4+7+...+(3n-2)
3+5+7

12. Sebnah buku terdiri dari hatanran

I

sampai

4
59

drog*

278. Banyaknya angka

'7'

yang

digunakan dalam penomoran selunrh halaman buku tersebut adalah ...

13.

Apabilap dan 4 akar-akar persamiran kuadrat 2x2 -7 x+2= 0 , maka

14. Himpunan penyelesaian dari pertaksamran di bawah

2xz

p' + q'

= ...

ini adalah ...

-7 ._,

x-l

15. Jumlah seluruh bilangan ganjil dari -19875 samFai dengan 19885 adalah

to.

...

22 2 2
2
-+_+_+_+...*_=...
3 15 35 63 399

tr.

bulat n terbesar yang memenuhi20 + 2t + 22 + 23 + ... +2" <2013 adalah

::r***
18. Misalkan a,

b, dan c adalah tiga bilangan asli berurutan. Apabila perkalian dari

ketiga bilangan tersebut merupakan kelipatan 4},makanilai a + b + c terkecil
yang mungkin adalah ...
19. Perbandingan

persegr adalah

kuadrat keliling lingkaran dalam dan lingkaran luar dari suatu

... : ...
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Halaman 3 dari

5

NAMA

:

MATEMATIKA

ASAL SEKOLAH:

20. Apabila

ZABF:120"

21. Misalkan perbandingan

KABUPATEN/KOTA:

dan ZCDG =

57" maka ZGFE = ...o.

jari-jari lingkaran kecil

luas lingkaran kecil adalah

l0 cm2,

dan besar adalah

maka luas daerah yang diarsir adalah . ..

22. Jrkavolume bolaA adalah 32r cml dan volume bola
perbandingan jari- jari bola ,4 dan jari- jari bola

lt -

2 : 3. Apabila

^B

I

adalah

lo}r

I
4

cm2 .

cms,maka

adalah .. . : . .. (catatan: gunakan

22.

7',
-1.

23. Suatu lingkaran melalui empat

titik sudut persegi pa4iang yang sisi - sisinya 6 cz

dan 8 cm. Luas lingkaran tersebut adalatr

...

cm2 -

(catatan: gunakan

24.Dta buah garis melalui titik f(6,8) menyinggung lingkaran x2 + f

titik berbeda P dan Q. Apabila garis yang melalui titik

f

r =3,14)

:25

di dua

dan pusat lingkaran

memotong garis Pp di titik 8, maka paljang garis rB adalah ... satuan panjang.
r(6,8)
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NAMA

MATEMATIKA

ASAI, SEKOLAH:

25. Misalkan

KABUPATEN/KOTA:

AB:

DE

= EF: HA:6

cm

danBC:CD=FG=GH=2cm.
Diketahui daemh di tengah yang tidak

diarsir adalah lingkaran. Luas
yang diarsir adalatr

...

daerah

cm2.

(catatan: gUnakan n = 3,14)

26. Suatu tabung pengukur mempunyai diameter

Sebuah bola berdiaflreter

I cm dan berisi air setinggi 5 cm.

6 cm dimasukkan ke dalam

tenggelam sampai ke dasar. Tinggi air sekarang adalah

...

tabung tersebut dan

cm.

27. Selisih dari rata-rata dan median untuk data 16, 73, 9,2, 10,8,21, 12,20,7 adalah

28. Umur rata-rata dari kelompok dokter dan guru adalah 40 tahun. Jika umur raia-rata

para dolcter adalah 35 tahun dan umur rata-rata para guru adalah 50 tahun,
perbandingan banyak dokter dan banyak guru adalah ... : ...

29. Suatu tim terdiri atas

terpilihnya
30. Motor

I

1

5 orang. Apabila terdapat 6 pria dan 4 wanita,

peluang

tim yang beranggotakan 3 pria dan 2 wanita adalah...

bergerak dari kota X ke kota

I

dengan kecepatan rata-rata

Pada saat yang sama, motor .B bergerak dari kota

I

40 krnljam.

ke kota X dengan kecepatan

rata-rata 50 lonliam. Apabila hanya ada satu jalan antara kota X dan kota I, dan
jarak keduanya adalatr 120 lon, maka jarak motorI dengan motor I setelatr 2 j35n
adalah ... km.

ffi
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