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Mata Uji : MI-MAT-1

        

(A) 1
(B) 3
(C) 7
(D) 9

1. Solusi permasalahan diatas adalah

(A) 136
(B) 138
(C) 140
(D) 145

2. Beberapa tahun yang lalu Hj. Maimunah memiliki koleksi emas batangan yang beratnya 5 kali
lebih banyak dari milik adiknya. Pada waktu itu koleksi emas batangan Hj. Maimunah beratnya
tepat memenuhi nisab emas. Apabila berat koleksi emas batangannya sekarang 2 kali lebih
banyak daripada milik adiknya, berat koleksi  emas batangan Hj. Maimunah adalah... kg

3. Terdapat empat jenis hewan ternak yang dimiliki Yusuf, yaitu domba berusia 6 bulan, domba
berusia 1 tahun, kambing berusia 6 bulan dan kambing berusia 1 tahun. Yusuf lupa jumlah
masing-masing Yang diingatnya adalah:

1. Banyaknya domba berusia 1 tahun ditambah dengan kambing berusia 6 bulan adalah 25
ekor.

2. Banyaknya kambing berusia 6 bulan dan kambing berusia 1 tahun adalah 17 ekor



(A) 8
(B) 13
(C) 42
(D) 46

3. Banyaknya kambing berusia 6 bulan setengah dari banyak domba berusia 6 bulan

Banyak hewan ternak Yusuf yang usianya telah memenuhi syarat hewan kurban adalah...

(A) 6 hadits
(B) 12 hadits
(C) 15 hadits
(D) 18 hadits

4. Rofiq, Ridwan, Nur, Maulidia dan Siti mendapat tugas untuk menyalin hadits Arbain An-
Nawawiyah di sekolah. Maulidia hanya mampu menyalin seluruh hadits yang secara tersurat
menyebutkan kelima rukun Islam. Sedangkan Ridwan mampu menyalin 1/3 dari keseluruhan
hadits. Nur mampu menyalin  2/7 hadits dari banyak hadits yang diselesaikan Ridwan.  Siti
menyelesaikan 60% dari selisih pekerjaan  Ridwan dan Nur. Tentukan hadits yang diselesaikan
Rofiq jika banyaknya sama dengan hasil kali hadits yang diselesaikan Maulidia dan Siti?

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

5. Diberikan sebuah bilangan dengan 11 digit yaitu ????5.578.588.12???? habis dibagi dengan
99. Banyaknya pasangan (????,????) yang memenuhi adalah...

6. Diberikan bilangan bulat N yang memiliki tiga digit yang mempunyai sifat sebagai berikut:

1. N tidak habis dibagi oleh 2,3 dan 5

2. Digit dari bilangan bulat N tidak dapat dibagi oleh 2, 3 dan 7

Berapa banyak bilangan bulat  yang memenuhi sifat di atas?



(A) 3
(B) 6
(C) 9
(D) 11

(A) 14
(B) 28
(C) 42
(D) 56

7. Diberikan sebuah seperempat lingkaran dengan jari-jari r = 14 cm dan berpusat di titik O yang
ditunjukkan oleh gambar. Titik C dan D merupakan titik tengah OB dan OA yang merupakan pusat
setengah lingkaran melalui OEB dan OEA. Luas daerah yang diarsir adalah ... cm2

(A) 6
(B) 7
(C) 8

8. Banyak pasangan terurut dari bilangan bulat positif (x,y,z) yang memenuhi (x )  = banyak
Asmaul Husna yang memuat bacaan alif lam Qomariyah adalah

y z



(D) 9

(A) 0% sampai 10%
(B) 5% sampai 15%
(C) 10% sampai 15%
(D) 10% sampai 20%

9. Saiful adalah karyawan pada perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan
produksi selama 5 periode. Setelah dicari, Saiful menemukan empat data kenaikan yaitu 4%, 9%,
7% dan 5%. Satu data lagi, yaitu data ke 5, bila Saiful hanya mengingat bahwa rata-rata hitung
dan median dari lima data tersebut adalah sama maka kenaikan produksi yang mungkin pada
periode ke-5 adalah berkisar antara…

(A) 1, 70, 109
(B) 10, 60, 110
(C) 5, 55, 120
(D) 3, 65, 102

10. Diberikan sebuah segitiga sebarang dengan masing-masing sudut dinyatakan dalam bilangan
bulat. Jika salah satu sudut segitiga tersebut bernilai 15  lebih besar dari rata-rata dari dua sudut
yang lainnya. Sudut segitiga sebarang tersebut dengan salah satu sudut mempunyai derajat
terbesar adalah

o

11. Sebuah papan yang ditunjukkan oleh gambar di samping mempunyai 24 persegi dengan
ditandai oleh label M (Mulai) dan berakhir pada label S (Selesai). Lintasan terpendek dimulai dari
M dan berakhir pada S yang tepat melalui 7 persegi dan tepat 8 saat berpindah dengan syarat
setiap perpindahan dari persegi satu ke persegi yang lain harus secara horizontal atau vertikal.
Banyaknya lintasan terpendek dari M ke S adalah...



(A) 17
(B) 25
(C) 34
(D) 40

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

12. Seorang pengusaha X membuka jasa persewaan mobil di rumahnya. Terdapat 3 mobil yang
berbeda, misalkan mobil A, B dan C. Mobil jenis A, B dan C berturut-turut disewakan Rp.
400.000/hari, Rp. 500.000/hari dan Rp. 650.000/hari. Jika menyewa lebih dari 3 hari, maka akan
mendapat diskon sebesar 10%. Pada minggu ini sebuah perusahaan asing menyewa seluruh
mobil dan pengusaha X harus mengeluarkan zakat investasi dari penghasilan kotor yang
diterimanya sebesar Rp. 348.750. Banyak hari perusahaan asing tersebut menyewa mobil
adalah... hari

(A) 17
(B) 19
(C) 23
(D) 27

13. Banyak digit dari hasil perkalian 125  x 64  jika dituliskan dalam bentuk bilangan tidak
berpangkat adalah

4 6

(A) 30
(B) 40
(C) 50
(D) 60

14. Sebuah bak penampungan air yang terisi penuh memiliki 3 kran yang berbeda ukuran. Jika
kran 1 dan kran 2 dibuka bersama, air akan habis selama 70 menit. Jika kran 1 dan kran 3 dibuka
bersama, air akan habis selama 84 menit. Sementara, jika kran 2 dan kran 3 dibuka bersama, air
akan habis selama 140 menit. Waktu yang diperlukan jika ketiga kran dibuka secara bersama-
sama adalah ... menit

15. Pada suatu tes nilai rata-ratanya adalah 70. Setelah dikaji ulang ternyata terdapat 10 peserta
yang nilainya salah dan harus diubah dari 80 menjadi 60, sehingga rata-rata menjadi 65. Jumlah
seluruh peserta tes adalah ...



(A) 30
(B) 40
(C) 50
(D) 60

(A) 585 kg
(B) 670 kg
(C) 835 kg
(D) 1770 kg

16. Tanah persawahan berbentuk persegi panjang di bawah ini setiap lahannya dimiliki oleh orang
yang berbeda. Pada musim panen tahun ini pemilik lahan berbentuk ∆ ACD dan ∆ FGH masing-
masing mengeluarkan zakat sebesar 990 kg sedangkan pemilik lahan segiempat CBFE serta
DEIJ berturut-turut mengeluarkan zakat sebesar 22.500 kg dan 21.690 kg, karena tanah
persawahan bersistem tadah hujan. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik lahan
berbentuk ∆HIK jika tahun depan tanah persawahannya menggunakan sistem irigasi (1 hektar
menghasilkan 4,5 ton)?



(A) 16π
(B) 25π/4 
(C) 9π/4
(D) 41π/4

17. Sebuah kotak berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 cm dan lebar 3. Kotak tersebut
digulingkan kekanan sebanyak 2 kali. Seperti tampak pada gambar. Panjang lintasan yang
ditempuh titik A adalah ...

(A) 96
(B) 102
(C) 106
(D) 108

18. Terdapat 120 “kata” berbeda yang dapat disusun dari 5 huruf  A, I, N, S dan U. Jika kata-kata
tersebut didaftar dengan urutan sesuai alphabet dan diberi nomer dari 1 sampai 120 maka AINSU
mendapat nomer 1 dan USNIA mendapat nomer 120. Berapakah nomer dari UINSA?



(A) a
(B) b
(C) c
(D) d

19. Perhatikan susunan ayat-ayat  QS. Al-Layl pada tabel, kemudian tentukan bunyi ayat ke X
yang sesuai dengan aturan penyusunan ayat pada tabel.



(A) أ
(B) ب
(C) ج
(D) د

20. Jawaban dari permasalahan diatas adalah
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