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NAMA

ASAI SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Petunjuk Umum

I' Silakan berdoa sebelum mengerjakan soal, semua alat komunikasi dimatikan.

2. Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal Sekolah dan Kabupaten/Kota Sekolah)

secara lengkap pada setiap halaman dalam berkas soal dan lembar jawaban

Anda.

3. Tes ini terdiri dari 20 soal.

4. Waktu png diberikan 90 menit.

5. Anda dilarang membawa .lr.' menggunakan alat elektronik apapun selama

ujian berlangsung.

6. Anda han)ra diperkenankan menggunakan alat tulis beserta kertas yang telah

disediakan.

7. Anda tidak ciperkenankan berdiskusi dengan siapapun selama ujian

berlangsung.

8. Beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban yang Anda

-nggap paling benar pada Lembar Jaw.lban yang telah disediakan.

9. Apabila Anda ingin mengubah jawaban Anda, lingkarilah huruf yang Anda
jawab sebelumnya, lalu beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai

jawaban yang Anda anggap paling benar.

10. Anda akan mendapatkan 4 Poin untuk setiap jawaban yang benar, -1 poin

untuk setiap jawaban yang salah, dan 0 poin unh.rk pertanyaan yang tidak

terjawab.

11. Berkas soal dikembalikan ke panitia.

12. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan langsung

bertanya kepada pengawas ujian.
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MATTMATIKANAMA :

ASAL SEKOI.AH: KABUPATEN/KOTA:

Seorang hamba Allah berzikir: "Bismillaah, Subhanallaah, Alhamdulillaah,

Laailahaillallaah, Allaahuakhar, Subhanallaah, Alharndulillaah,

Laailahaillallaah, Allaahuakbar, Subhanatlaah, Alhamdulillaah,

Laailahaillallaah, Allaahuakbar, Subhanallaah, Alhamdulillaah,

Laailahaillallaab Allaahuakbar, . . .".

Jika dia terus berzikir mengikuti pola di atas, maka kalimat zikir ke-99 yang

dia baca adalah ...

A. Bismillaah
B. Subhanallaalt

C. Alhamdulillaah
D. Laailahaillallaah
E. Allaahuakbar

Pasangan bilangan bulat positif a dan b yangmemenuhi

(z- a)12+b)>z(b-a)

ada sebanyak...
A.5
8.6
c.7
D.8
E.9

Pak Muslim berangkat dari kota A ke kota B menggunakan kendaraannya

dengan laju 40 krn/jam. Kemudian pak Muslim melanjutkan perjalanan ke

kota C deugan laju 80 lavjam. Jika jarak dari kota A ke kota B sarna dengan

jarak dari kota B ke kota C, maka laju rata-rata kendaraan Pak Muslim dari

kota A ke kota C kira-kira ... km/jam.

A. 51

B. 53

c. s8

D. 60

E. 62

Bilangan genap positif yang membagi habis 7! ada sebanyak...

A. 12

B. 24

c. 36

D. 48

E. 60
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MATEMATIKANAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Untuk keperluan dalam perjalanan umrah, Habibi ingin menukarkan 1

lembar uang kertas 100 riyal miliknya pada suatu tempat penukaran uang.

Jika mata uang kertas yang tersedia di tempat penukaran uang tersebut ada

dalam nilai 50 iyal,20 riyal, dan 10 riyal, maka pilihan yang tersedia ada

sebanyak...

A. 12

B. 10

c.9
D.8
E.5

Annisa masih mempruxyai hutang puasa Ramadhan selama 4 hari dan dia

mempunyai keyakinan bahwa berpuasa di hari Jumat harus disertai dengan

berpuasa di hari Sabtu atau Kamis. Jika dia masih mempunyai kesempatan

untuk membayarnya dalam waktu satrr minggu (dari hari Ahad sampai

Sabtu), maka pilihan waktu yang mungkin untuk Arnisa ada sebanyak ...

A. 210

B. 35

c. 3l
D.4
E.3

Denah ruang kantor pelayanan haji berbortuk persegt panjang seperti terlihat
pada gambar di bawah. Kantor tersebut terdiri atas ruang administrasi, ruang

tunggu, toilet, dan mushalla. Masing-masing nurng tersebut berbentuk
persegi panjang de,ngan luas lantai berturut-hrrut 45,25, 15, dan rmeter
persegi.

Luas mushalla adalah ... meter persegi.

A. t2
B. 24

c. 27

D. 28

E. 30

45 25

15

SELEKST KSM2013 TINGKATKAB/KOTA - MAnRASAH ALTYAU Halaman3 dari E



NAMA

ASAL SEKOI.AH: KABUPATEN/KOTA:

Suatu regu jemaah haji terdiri dari 20 orang. Untuk panginapan jemaah

tersebut di kota Mekah disediakan 4 kamar. Jika setiap kamar dapat
ditempati oleh 5 onutg, maka pilihan yang mungkin untuk mendistibusikan
jemaah tersebut ada sebanyak ...

. 20!A.-
s(5!)'

B. 201-
4(4!)"

a 20!

(s r)'

D4
(+r)'

n 20!
E.

5'
Ada lima kursi dalam satu baris pada suatu pengajian, serta ada lima orang
jemaah yang terdiri dari tiga orang wanita dan dua or4ng pria dengan dua
pasang diantaranya menrpakan suami istri berniat untuk duduk pada kursi
kursi tersebut dalam satu baris. Jika semuanya menginginkan yang duduk di
sebelah adalah muhrimnya (suamilistrinya atau sesama jenis), maka posisi
duduk lima omng tersebut yang mungkin ada sebanyak ...

4.5
B. 10

c. 12

D. 14

E. 16

t0 Diberikan tiga titik A(1,-l), B(-2,2), dan C(4,5). Titik D pada nC
sehingga luas segitiga MBD adalah dua kali luas segitiga MCD.
Koordinat titik D adalah ...

A. (0,4)

B. (0,3)

C. QA)
D. (2,3)

E. (1,4)

MATEMATIKA

I
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NAMA :

ASALSEKOLAH:

MATEMAIIKA

I(ABUPATEN/KOTA:

1l Diberikan MBC dengantitikP pada&Csehingga Bp:pc=z:3.Titik R
prdaAB sehingga CR memotongAP di e.

Iika AO i 8P : I : 2, makaperbandingan luas MeR: MeR =...
A. l:2
B. l:4
e. 3:7
D. 3:10
E. 7: t0

Dib€rikan titik A(-3,9) dan titik B(x,x2) dengan r * o pada parabola

! = x2 sehingga terdapat lingkaran L yarrtg melalui titik A, g, dan titik
o(0,0).

t2

fika nras garis l.B adalah diameter iingkaran tersebu! maka koordiuat titik
B adalah....

A. (r,r)

B (i,i)
c (i,i)

' (3'f)

E (3,*)
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M,ATTMATIKA
NAMA

ASAI SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

a3
Jika : - a, maka pernyataan yang benar adalatr ...b2'

,b2I -=-a3
tr o=b 

=La3
III a+b=S

A. Hanya I
B. I dan II
C. II saja

D. I,IL dan III
E. Itr saja

Hasil penjumlahan dari tak hingga sulu berbentuk
t2l2 t 2

S 
*F*F*F*F*-*...

adalatr...

A. 25124

B. 24125

c. 7124

D. U4
E. Utz

Nitai n terkecil yang memenuhi ]. O,OOt adalah ...
2n

A.9
B. 10

c. 11

D. 522
E. 501

Jika tiga titik (a,6), (4a,b), dan (2a,2b) dihubungkan menjadi sebuah

segitiga, maka luas segitiga yang terjadi adalatr ...

. 3abA.-
2

B. ab

c. ab

2

D. 2ab

E. 4ab
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NAMA

ASAL SEKOUTH: KABUPATEN/KOTA:

17 Biaya penyelenggaraan Ramadhan Fair tahun ini yang akan berlangsung 6

bulan (180 hari) lagi disiapkan oleh Ratrmi dengan cara menjual jilbab.
Menunrfrrya, distibusi peluang banyak jilbab terjual setiap hari (4 adalah
sebagai berikut.

Jika setiap jilbab dijual seharga 100 (dalam ribuan rupiah), maka uang yang

diharapkan diterima Rahmi dari penjualan jilbab selama 6 bulan tersebut

sebesar ..... ribuan rupiah.

A. 1,53

B. 153

c. 275,4

D. rs300
E. 27540

18 Aidil menempuh studi di LN dan memiliki masalah dalam memilih
rnakanan, halal atau tidak halal. Peluang terpilih makanan tidak halal adalah
0.5. Sejauh ini sudah 5 kali Aidil memilih makanan dan kesemuanya tidak
halal. Peluang makanan ke-7 yang dipilih udak halal adalah...

A. I

E.0
19 Sebuatr sekolah akan mengirimkan 4 dari 10 siswa yang terpilih untuk

mengikuti Kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten. Apabila 10 siswa
tersebut terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempwm, maka peluang bahwa yang
dikirim adalah 2laki-laki dan 2 perempuan adalah ...

A. LIs

B. 5lt2

B. 1
2

c ,,(r'(,

MATEMATIKA

' (*l'(i)

c. y6

D. 3t7

E. 1/10
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j 6 I 2 3 4 5

P(i) 0.3 0.25 0.2 0.15 0.07 0.03
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NAMA :

ASALSEKOLAH:

MATEMATIKA

I(ABUPATEN/KOTA:

20 9 ambar yang menunjukkan distribusi peluang dengan median lebih kecil
dari mean adalah...

B.

E.

ffi
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