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Mata Uji : MTS-MAT-1

        

(A) 1/114
(B) 3/114
(C) 6/114
(D) 9/114

1. Hanif memilih secara acak satu nama surat dalam al-Quran. Peluang terambilnya nama surat
yang merupakan nama di antara 25 nabi/rasul dan termasuk surat Madaniyah adalah ….

(A) المؤمن
(B) العزیز
(C) المتكبر
(D) السالم

ائَِرةِ الَمْذُكْوُر یَُساِوْي بترتیب اسم من األَْسَماِء الُحْسنَى, وھى... .2 َمقَاُس قَْطِرالدَّ

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

3. Untuk bilangan bulat positif a dan b, didefinisikan a(KSM)b = ab + a – b. Bilangan x disebut
faktor dari n jika ada y sehingga n = x(KSM)y. Banyak faktor dari 2018 adalah ….



(A) 2 menit
(B) 6 menit
(C) 15 menit
(D) 30 menit

4. Rombongan haji Indonesia berbaris sepanjang 750 m sedang menuju terowongan Mina yang
berjarak 500 m dari rombongan terdepan dengan kecepatan 10 Km per jam di jalur kiri. Dari arah
berlawanan, rombongan haji Afrika berbaris sepanjang 250 m juga sedang menuju terowongan
Mina yang berjarak 400 m dari rombongan terdepan dengan kecepatan 20 Km per jam di jalur
kanan. Diketahui panjang terowongan Mina adalah 3 Km. Waktu yang diperlukan sejak
rombongan pertama saling berpapasan sampai rombongan terakhir saling berpisah di dalam
terowongan adalah ….

(A) 23
(B) 28
(C) 33
(D) 38

5. Banyak bilangan asli yang kurang dari 2018 yang bersisa 1 ketika dibagi 2, bersisa 2 ketika
dibagi 3, bersisa 3 ketika dibagi 4, dan bersisa 4 ketika dibagi 5 adalah ...

(A) 621 / 1521520
(B) 211 / 1565620
(C) 208 / 1521520
(D) 216303 / 1565620

6. Misalkan A adalah himpunan nama-nama dalam asmaul husna dan B adalah himpunan nama-
nama surat dalam al-Quran. Jika diambil 3 anggota dari A ∪ B , maka peluang 2 anggota yang
diambil adalah anggota A ∩ B sebesar ….

(A) ثمانیة
(B) تسعة
(C) اثنا عشرة
(D) ثالثة عشرة

7. ُ ْنُدْوُق بِثََالثَِة (3) َحَالَوى ثََمنُھُ 2 ِلایرَ ا الصُّ ٍ َواِحٍد), َوأَمَّ ُ (ِلایرَ ا الدُّكَّاُن بَاَع َحْلَوى َواِحَدةً بِثََمِن 1 ِلایرَ اْشتََرْت فَاِطَمةُ الَحْلَوى ِلَصاِحبَتَِھا. َوأَمَّ
ْنُدْوُق بَِخْمَسِة (5) َحَالَوى فَُھَو 3 ِریَاَالِت. َكِم العََدُد األَْقَصى ِمْن َحَالَوى الَّتِْي تَْقِدُر فَاِطَمةُ َعلَى ِشَراِءَھا إَذا َكانَْت لََدْیَھا ثََمانِیَةُ (ِریَاَالِن), َوالصُّ
(8) ِریَاَالِت؟



(A) 5019
(B) 5050
(C) 6000
(D) 6019

8. Misalkan banyak peserta Kompetisi Sains Madrasah oleh UIN SA tiap tahun dapat dinyatakan
dengan fungsi f(a+1) = f(a) + (a/2 - 3). Jika pada tahun 2014 terdapat 1000, maka peserta yang
ikut pada tahun 2018 sebanyak ….

(A) 3650
(B) 4260
(C) 4850
(D) 5250

9. Selesaikan permasalahan diatas!!

(A) 24
(B) 26
(C) 28

10. Luas daerah berwarna biru pada gambar di bawah ini adalah … cm2



(D) 30

(A) 89
(B) 91
(C) 99
(D) 101

11. Terdapat 130 kelereng yang terdiri atas 40 kelereng merah, 37 kelereng biru, 18 kelereng
putih, 23 kelereng hijau, dan 12 kelereng kuning. Ahmad akan melakukan n kali pengambilan.
Nilai minimum n agar dijamin diperoleh 21 kelereng dengan warna yang sama adalah ….

(A) Maryam
(B) al-Ankabut
(C) Luqman
(D) ash-Shaffat

12. Jumlah empat bilangan prima berbeda adalah bilangan prima. Jumlah beberapa pasang dan
tiga pasang dari bilangan-bilangan tersebut juga bilangan prima. Jumlah terkecil dari keempat
bilangan tersebut sama dengan urutan surat … dalam al-Quran.

(A) 24
(B) 84
(C) 108
(D) 120

13. Diketahui persamaan x  + x  + x  + x  = banyak ayat dalam surat al-Ma’un. Banyak
kemungkinan 4-tupel (a, b, c, d) yang merupakan selesaian persamaan tersebut dengan syarat a,
b, c, dan d bilangan bulat tak negatif dan maksimal memuat dua bilangan yang sama adalah ….

1 2 3 4

(A) 1 : 1
(B) 1 : 8
(C) 1 : 16
(D) Tidak dapat ditentukan

14. Segitiga ABC siku-siku di A. Dari titik A dibuat garis berat yang memotong BC di titik D. Jika
diketahui perbandingan panjang AB dan AC sama dengan perbandingan banyak ayat surat al-
Falaq dan surat al-Balad, maka perbandingan luas segitiga ABD dan ADC adalah ….



(A) 15
(B) 20
(C) 25
(D) 30

15. Diketahui besar sudut EBA = 60 , FBE = 20 , BCF = 50 , dan FCE = 30  seperti pada gambar.
Besar sudut x pada gambar di bawah ini adalah …. 

o o o o
o

(A) 19
(B) 20
(C) 21
(D) 22

16. Terdapat 98 siswa yang selalu berkata bohong dan satu siswa yang selalu berkata jujur.
Mereka berbaris secara acak. Siswa pertama berkata “salah satu dari 40 siswa pada barisan
pertama adalah pembohong”. Siswa pada barisan terakhir menjawab “tidak, salah satu dari 40
siswa pada barisan terakhir adalah anak yang jujur”. Siswa di tengah berteriak “saya adalah anak
yang jujur”. Kemungkinan posisi anak yang jujur sebanyak ….

(A) 10
(B) 12
(C) 16
(D) 20

17. Diketahui AB adalah hipotenusa segitiga siku-siku . Panjang sama dengan banyak huruf ikhfa’
haqiqi. Jika dilukis garis tinggi , maka panjang . Panjang CD adalah ….

18. 
Perhatikan tabel berikut:



(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

x 1 2 3 4 5

f(x) 4 1 3 5 2

Jika u  = 4 dan u  = f(u ) untuk n >=0, maka nilai dari u  adalah …0 n+1 n 2018

(A) 1 : 5
(B) 1 : 6
(C) 1 : 7
(D) 1 : 8

19. Diberikan jajargenjang dan dari masing-masing titik sudut dibuat garis ke titik tengah sisi di
depannya seperti pada gambar. Perbandingan luas segidelapan dengan luas jajargenjang adalah
….

20. Banyaknya pasangan terurut (x, y) dengan syarat x < y dan FPB(x, y) = banyaknya as-sabiqun
al-awwalun serta KPK(x, y) = banyaknya surat dalam al-Quran ditambah banyaknya ayat surat al-
Ghasyiyah adalah ..



(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
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