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NO  CALCULATOR 
1.  (1  poin) Buat angka pecahannya dan buat angka persentasenya ? 

a. 1.46 =      b. 0.016 =    c.16.01 =   d. 0.03 =    e. 0.305 = 

2. (1 poin) Buat angka desimalnya dan buat angka persentasenya ? 

a. 1/3 = b. 5.2
2/3

 = c. 25.1
05.3

 d. %3
%5   e. 2.0
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3. (1 poin) Buat angka desimalnya dan buat angka pecahannya ? 

a. 155% = b. 12.5% = c. 100% = d. 275% = e. 1.5% =  

4. (1 poin) Berapakah ? 

a. 2/3 dari 81 b. 1/4 dari ½ c. 2.5 dari 80 d. 1/3 dari 200      e. 2/3 dari 0.75 

5.  (1 poin) Jelaskan dua garis sejajar, gambarkan dan berikan contohnya ? 

a. F angles  b. Z angles c. C angles 

6. (1 poin) Gambarkan polygon dengan salah satu sudutnya ada re-entrant polygon atau 

concave polygon ?  

7. (1 poin) Berapa faktor dari ? 

a. 18  b. 60   c. 252 

8. (1 poin) Berapakah Highest Common Faktor (HCF) dari 30 dan 36, gambarkan 

diagram ilustrasinya dan buat caranya  dalam 2 metode yang berbeda ? 

9. (1 poin) Berapakah Lowest Common Faktor (LCF) dari 9 dan 12, gambarkan diagram 

ilustrasinya dan buat caranya  dalam 2 metode yang berbeda ? 

10. (1 poin) Berapakah Lowest Common Faktor (LCF) dari 18, 24 dan 36 ?  



11. (1 poin) Jumlah binatang  1/3 adalah sapi, ¼ adalah domba, 1/5 adalah kuda, 1/6 

adalah rusa dan 4 adalah anjing, berapa banyak jumlah semua binatang yang ada ?  

12. (1 poin) Sebuah perusahaan memiliki karyawan 600 orang dan masih memiliki 

kemungkinan untuk menambah karyawan baru 25 orang dalam setiap minggunya. 

Namun ada 5 orang karyawan yang mengundurkan diri setiap minggunya. Berapa 

minggukah perusahaan tersebut akan memiliki karyawan sebanyak 800 orang ? 

13. (1 poin) Empat puluh siswa diminta menyumbang masing-masing Rp. 1500 

kenyataannya semua menyumbang sesuai tuntutan, kecuali 5 orang yang 

menyumbang Rp. 500 berapa ribu rupiah seluruh sumbangan kelas ?  

14. (1 poin) Isilah titik titik dibawah ini : 

a. 1,8,27,64,….. , …..    b. 4, 16, 64, 256,….,  …..  c. 1, 2, 4,7,11,…., .…… 

15.  (1 poin) Jelaskan arti  dan definisikan dan berikan contoh sifat komutatif dan sifat 

assosiatif dalam penjumlahan ? 

16.  (1 poin) Jelaskan arti  dan definisikan dan berikan contoh sifat komutatif dan sifat 

assosiatif  dan sifat distributif dalam perkalian ? 

17.  (1 poin) Tentukan X ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. (1 poin) Tentukan  luas dan keliling gambar dibawah ini ? 

 
 

19. (1 poin) Tentukan volume dan luas selimut dari gambar dibawah ini ? 

 
20. (1 poin) Tentukan volume dan luas selimut dari gambar dibawah ini ? 

 


