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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 103 JAKARTA
SEKOLAH STANDAR NASIOANL (SSN)

Jl. RA. Fadillah Komp. Kopassus Cijantung  Telp. 8400005, 87781261 Fax. 8400005
JAKARTA TIMUR

ULANGAN BLOK 1 SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Mata Pelajaran :Matematika
Hari, Tanggal :Rabu, 26 Agustus 2009
Waktu :Pukul, 06.30 – 08.00 (90’)
Kelas :IX ( sembilan )

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat !

1. Pasangan bangun bangun berikut yang pasti
sebangun adalah …

a. dua buah persegi panjang
b. dua buah jajar genjang
c. dua buah segitiga sama kaki
d. dua buah segilima beraturan

2. Tinggi model suatu mobil 15 cm dan panjangnya
24 cm. Bila tinggi mobil sebenarnya 2 m, maka
panjang nya adalah ….
a. 1,8 m c. 3,3 m
b. 3,2 m d. 3,6 m
c.

3. Sebuah batu bata berukuran panjang 22 cm, lebar
12 cm dan tinggi 6 cm, dibuat model dengan
tinggi 1,5 cm. Perbandingan volume batu bata
pada model dan volume volume batu bata
sebenarnya adalah….
a. 1 : 4 c. 1 : 16
b. 1 : 8 d. 1 : 64

4. Dua buah kolam renang yang alasnya
berbentuk persegi panjang berukuran 40m x
24m dan yang lain berukuran 25m x qm . Jika
alas kolam renang itu sebangun maka nilai q
adalah..

a. 12 m c.   16 m

b. 15 m d.   18 m

5. Pada pukul 09.00 bayangan tiang bendera
yang tingginya 5 m adalah 8 m . Pada saat
yang sama, sebuah pohon mempunyai
bayangan 20 m . Tinggi pohon tersebut
adalah…

a. 32 m c.   12,5 m

b. 14,4 m d.   10 m

6. Sebidang tanah yang berukuran 160m x 100m
digambar pada kertas dengan ukuran 40cm x
25cm . Skala gambar tanah tersebut adalah…

a. 1 : 50 c.   1 : 250

b. 1 : 200 d.   1 : 400

7. Suatu gedung tampak pada layar televisi
dengan lebar 32 cm dan tinggi 18 cm. Jika
lebar gedung sebenarnya 75 kali lebar gedung
yang tampak dilayar televisi, maka tinggi
gedung sebenarnya adalah…

a. 13,5 m c. 42 m

b. 24 m d. 48,5 m

8. Gambar di bawah ini adalah sebuah foto
seekor naga yang ditempelkan pada selembar
karton berbentuk persegi panjang dengan
ukuran 60 cm × 45 cm. Disebelah kiri, kanan
dan atas foto, terdapat karton selebar 2 cm.
Jika foto sebangun dengan karton, nilai x
adalah...

a. 0,5 cm c. 1,5 cm

b. 1 cm d. 2 cm

9. Perhatikan gambar dibawah ini.

Trapesium sama kaki ABCD sebangun
dengan trapesium  KLMN . Jika panjang AB
= 24 cm, BC = 8 cm dan KN = 13 cm . Maka
panjang sisi KL adalah ….
a. 21 cm c. 37 cm
b. 26 cm d. 39 cm
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10. Perhatikaan gambar !

Pernyataan yang benar adalah….
a. e : f  =  g : h c.   e : (e+f)  =  i : j

b. e : f  =  i : j d. h : (h+g) = e : (e+f)

Untuk no.11  s.d  no.15 perhatikan gambar
di bawah ini.

11. Jika  CD = 5 cm, DA = 3 cm, EB = 6 cm, dan
AB = 16 cm . Pernyataan yang benar adalah …

a. DE = 8 cm c.   EB = 12 cm

b. DE = 10 cm d.  EB = 14 cm

12. Jika DE = 8 cm, AB  = 15 cm, dan CD = 6 cm
. Panjang AC adalah …

a. 11,25 cm c.  5,25 cm

b. 11,15 cm d.  3.25  cm

13. Jika panjang  AB = 5 cm, DE = 3 cm, AC =
7,5 cm maka panjang  AD adalah …

a. 3,0 cm c.   4,5 cm

b. 3,5 cm d.   5.0 cm

14. Jika  AD = 4 cm, DC = 6 cm, BE = 5 cm,
panjang CE  adalah….

a. 3,0 cm c.   7,0 cm

b. 4,8 cm d.   7,5 cm

15. Jika CE = 7 cm, BC = 21 cm, dan DE = 4 cm ,
maka panjang  AB adalah ….

a. 8 cm c.    16 cm

b. 12 cm d.    20 cm

Untuk no. 16 s.d no. 19 perhatikan gambar
dibawah ini.

16. Jika DC = 11 cm, DE = 3 cm, EA = 5 cm, dan

AB = 27 cm maka selisih panjang AB dan EF
adalah…
a. 6 cm c.   16 cm

b. 10 cm d.   17 cm

17. Jika DE =  4 cm, DC = 8 cm, EF = 12 cm, dan

AB = 15 cm maka panjang AE adalah…
a. 7 cm c.   4 cm

b. 6 cm d.   3 cm

18. Jika DE = 5 cm, EA = 3 cm, EF = 20 cm, dan

AB = 29 cm . Panjang DC adalah…
a. 15 cm c.   9 cm

b. 12 cm d.   5 cm

19. Jika DC = 23 cm, EF = 38 cm, DE = 5 cm, dan

EA = 6 cm maka panjang AB adalah…
a. 43 cm c.   52 cm

b. 44 cm d.   56 cm

Untuk no. 20 s.d no. 25 perhatikan gambar
dibawah ini.

20. Jika RS = 8 cm, dan QS = 12 cm . Luas
segitiga PQR adalah….. cm2

a. 80 √6 c.   40 √3

b. 80 √3 d.   40 √6

21. Jika PQ = 20 cm dan QR = 32 cm . Panjang
QS adalah….

a. 10,5 cm c.   12,5 cm

b. 12 cm d.   16 cm

22. Jika PQ = 33 cm dan PR = 44 cm . Panjang PS
adalah…

a. 28 cm c.   22 cm

b. 26,4 cm d.   16,5 cm

23. Jika PQ = 9 cm dan QR = 15 cm . Keliling
segitiga PQS adalah…

a. 14,4 cm c.   21,6 cm

b. 16,2 cm d.   25,8 cm



St.mat.ix.blok1 hal 3

24. Jika QS = 6 cm dan RS = 18 cm . Keliling
segitiga PQR adalah…

a. 36 √6 cm c.   12 (3+√3) cm

b. 48 √6 cm d.   12 (1+√2) cm

25. Jika QS = 18 cm dan RS = 32 cm . Maka;

(i) PS = 24 cm

(ii) PQ = 30 cm

(iii)PR = 40 cm

Pernyataan yang benar adalah..
a. Hanya (i) c.   (ii) dan (iii)

b. (i) dan (iii) d.   (i), (ii), dan (iii)

Untuk no. 26 s.d no. 28 perhatikan gambar
dibawah ini.

26. Jika panjang KL = 10 cm, LN = 25, cm dan

KM = 8 cm . Panjang MN adalah…
a. 13 cm c. 18 cm

b. 17 cm d.   20 cm

27. Jika KM = 6 cm, MN = 7 cm, dan LN = 14 cm
. Keliling segitiga KLN adalah…

a. 38 cm c.   40 cm

b. 39 cm d.   41 cm

28. Jika KL = 16 cm, LN = 20 cm, dan keliling
segitiga KLN adalah 54 cm . Maka panjang
KM adalah…

a. 6 cm c.   10 cm

b. 8 cm d.   14 cm

Untuk no. 29 dan no. 30 perhatikan
gambar dibawah ini.

29. Pada segitiga ABC di atas, AE adalah garis
berat dari sudut A dan CD adalah garis berat
dari sudut C . Jika panjang EF = 10 cm dan
panjang AC = 28 cm maka panjang DE + AF
adalah…

a. 30 cm c.   36 cm

b. 34 cm d.   38 cm

30. Pada segitiga ABC di atas, AE adalah garis
berat dari sudut A dan CD adalah garis berat
dari sudut C . Jika luas segitiga DEB = 32 cm2

maka luas ACED adalah…. cm2

a. 64 c.   128

b. 96 d.   160

31. Perhatikan gambar di bawah ini .

Pada segitiga ABC, BD merupakan garis bagi
. Pasangan sisi-sisi yang sama panjang
adalah…
a. BD = DE dan BC = CD

b. DC = DE dan AD = AE

c. BD = BC dan BE = BC

d. DC =DE dan BC =BE

32. Pada segitiga ABC di bawah ini, sudut C
adalah sudut siku-siku, DC = DE, DE tegak
lurus dengan AE, dan BD adalah garis bagi
dari sudut B . Syarat agar segitiga BCD
kongruen dengan segitiga BED adalah…

a. (sisi, sudut, sisi)

b. (sisi, sisi, sisi)

c. (sudut,sisi sudut)

d. (sisi, sudut, sudut)

33. Pernyataan berikut yang benar adalah…

a. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika
sisi sisi yang bersesuaian mempunyai
perbandingan yang sama.

b. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika
sudut sudut yang bersesuaian sama besar.

c. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika
dua pasang sisi yang bersesuaian sama
panjang.

d. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika
sisi sisi yang bersesuaian sama panjang.
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34. Perhatikan gambar!

Jika panjang CE = BD . Syarat agar segitiga ABD
kongruen dengan segitiga ACE adalah …

a. (sisi, sisi, sisi)

b. (sudut,sisi sudut)

c. (sisi, sudut, sudut)

d. (sisi, sudut, sisi)

35. Segitiga ABC siku siku di A dan segitiga
KLM yang siku siku di L. Jika panjang AB =
6 cm dan panjang KM = 10 cm, luas segitiga
KLM adalah ….cm2

a. 40                              c.    24

b. 30                              d.   18

36. Diketahui segitiga ABC konruen dengan
segitiga QPR . Jika sudut B = sudut R ,
pernyataan dibawah ini yang pasti benar
adalah…

a. Sudut A = sudut Q c. AB = PQ

b. BC = PR d. AC = QP

37. Perhatikan gambar dibawah ini!

Segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB.

Jika panjang AD = 8x + 6 cm  , BC = 3x + 27cm
dan panjang CD = x + 7 cm. Panjang AB = ……
a. 4,0 cm                               c. 10 ,0 cm
b. 4,2 cm                               d. 11,2 cm

38. Perhatikan gambar !

ABCD adalah persegi yang sisi sisinya = 12 cm.
Jika panjang DF = 9 cm. Maka luas segitiga CEF
adalah…. cm2.
a. 10 c.       8
b. 9 d .      6

39. Perhatikan gambar !

Titik E dan F adalah titik tengah AD dan BC. Jika
panjan AB = 28 cm dan EF = 6 cm, maka panjang
CD  adalah….
a. 12 cm c.   16 cm
b. 14 cm                                d.  22 cm

40. Perhatikan gambar dibawah ini !

Jika panjang AD = 4 cm, AE =  6 cm, BE = 3 cm,
panjang CD adalah…
a. 4 cm c.  9,5 cm
b. 9 cm d. 13,5 cm


