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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
Kelas :IX (sembilan)

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat !

1. Pasangan bangun datar berikut yang sebangun
adalah ….
a. Dua trapesium sama kaki
b. Dua trapesium siku-siku
c. Dua segitiga sama sisi
d. Dua persegi panjang

2. Jika ABCD sebangun dengan BCPQ, maka
nilai x adalah…..
a. 3 cm
b. 4 cm
c. 6 cm
d. 8 cm

3. Dua buah segitiga sebangun jika ….
a. Sisi-sisi yang seletak sama panjang
b. Sisi-sisi yang seletak berbanding terbalik
c. Sisi-sisi yang seletak sejajar
d. Sisi-sisi yang seletak berbanding senilai

4. Bila segitiga ABC sebangun dengan segitiga
PQR, maka panjng PR adalah ……
a. 12 cm
b. 15 cm
c. 18 cm
d. 20 cm

5. Nilai x pada gambar disamping adalah …..
a. 18 cm
b. 20 cm
c. 24 cm
d. 28 cm

6. Segitiga siku-siku yang panjang sisi miringnya
13 cm dan panjang salah satu sisinya 12 cm
akan sebangun dengan segitiga siku-siku
dengan panjang sisi  miring dan sisinya
berturut-turut adalah …..
a. 13 cm dan 10 cm c. 26 cm dan 5 cm
b. 24 cm dan 5 cm d. 26 cm dan 10 cm

7. Pada gambar disamping panjang CA adalah …..
a. 8 cm
b. 10 cm
c. 12 cm
d. 16 cm

8. Pada gambar disamping segitiga PQR siku-
siku di P, panjang RS = 12 cm. Panjang SP
adalah ….
a. 16 cm
b. 12 cm
c. 8 cm
d. 6 cm

9. Diketahui PQ : RS = 3 : 4, bila panjang
PQ = 6 cm, maka panjang RS adalah ….
a. 8 cm
b. 9 cm
c. 12 cm
d. 15 cm

10. Luas segitiga ADE pada gambar di samping
adalah….

a. 3,6 cm2

b. 4,5 cm2

c. 5,4 cm2

d. 6 cm2

11. Nilai x pada gambar disamping adalah …..
a. 9 cm
b. 8,75 cm
c. 7,5 cm
d. 7,25 cm
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12. Pasangan segitiga sebangun pada gambar
disamping adalah ...

a. Segitiga ABE dan segitiga BCD
b. Segitiga ACD dan segitiga BCD
c. Segitiga ABE dan segitiga ACE
d. Segitiga ADF dan segitiga ACF

13. Panjang PQ pada gambar disamping
adalah …

a. 45 cm
b. 54 cm
c. 25 cm
d. 52  cm

14. Jika panjang AD = 16 cm
Dan BD = 12 cm, maka
Panjang BC adalah …
a. 28 cm
b. 15 cm
c. 9 cm
d. 4 cm

15. Pada gambar disamping panjang CD adalah …
a. 8 2 cm
b. 8 cm
c. 6 2 cm
d. 6 cm

16. Pada gambar di dibawah ini segitiga ABC
kongruen dengan segitiga DEF, maka besar
sudut F dan panjang EF adalah ….

a. 800 dan 7 cm c. 250 dan 7 cm
b. 800 dan 8 cm d. 250 dan 5 cm

17. Segitiga ABC siku-siku di B dan BD  AC.
Jika diketahui panjang AD = 16 cm,
dan CD = 4 cm

Maka luas segitiga ABC adalah …..
a. 64 cm2

b. 80 cm2

c.   128 cm2

d.   60 cm2

18. Nilai x pada gambar disamping adalah …
a. 7,75 cm
b. 9 cm
c. 10,5 cm
d. 10,8 cm

19. Pada trapesium ABCD disamping panjang CD
adalah ….
a. 6,5 cm
b. 5,5 cm
c. 3,5 cm
d. 1,5 cm

20. Panjang DE pada gambar di bawah adalah …
a. 5 cm
b. 6 cm
c. 7 cm
d. 8 cm

21. Pada gambar disamping, panjang SR = 12 cm
SM = 5 cm dan MP = 3 cm, panjang MN =
17 cm
Panjang PQ adalah =  ….
a. 20 cm
b. 15 cm
c. 22 cm
d. 19,2 cm

22. Pada gambar dibawah diketahui segitiga ABC
sama kaki dimana CA = CB, AE dan BD
adalah garis bagi yang berpotongan di O. jika
sudut ACB = 500, maka sudut AOB adalah ..
a. 1250

b. 1150

c. 1000

d. 950

23. Pada gambar dibawah ini segitiga PQR
samakaki dengan RP = RQ. Garis QS dan PT
adalah garis tinggi yang berpotongan di O. Jika
sudut POQ = 1200 kongruen, maka sudut PRQ
adalah ….
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a. 800

b. 600

c. 400

d. 300

24. Pada gambar dibawah diketahui segitiga ABC
siku-siku samakaki dan AB = AC. AD garis
tinggi. Jika AC = 10 cm dan AD tegak lurus
BC, maka panjang AD = ….
a. 5 2
b. 10 2
c. 15 2
d. 20 2

25. Pada gambar segitiga ABC dibawah diketahui
bahwa AD adalah garis berat, jika AD
diperpanjang dengan AD = DE, maka
dianatara pernyataan berikut ini yang benar
adalah …

a.  ACD kongruen  ABD
b.  CAD kongruen  BED
c.  ABD kongruen  EBD
d.  ABC kongruen  ABE

26. Diketahui  PQR siku-siku di P dan  STU
siku-siku di T Panjang PR = 12 cm, QR =
13 cm dan TU = 24 cm. Jika  Q dan  S
sama besar, maka luas  STU adalah ….
a. 312 cm2 c. 130 cm2

b. 240 cm2 d. 120 cm2

27. Pada gambar di bawah ini, KLMN sebangun
dengan PQRS. Luas trapesium PORS adalah
….

a. 200 cm2 c. 600 cm2

b. 450 cm2 d. 3900 cm2

28. Diketahui  ABC siku-siku di A,  QPR siku-
siku di Q. Jika  ABC dan  QPR kongruen,
pernyataan dibawah ini yang pasti benar …..

a.  B =  P
b. AB = PQ
c. AC = QR
d. BC = PR

29. Diketahui  A =  D dan  B =  E.  ABC
dan  DEF kongruen jika ….

a.  C =  F c. AB = DF
b. AB = DE d. BC = EF

30. Segitiga KLM kongruen dengan segitiga STU,
maka besar sudut T adalah …
a. 350

b. 500

c. 550

d. 700

31. Pada gambar di samping, diketahui sudut ABC
= sudut BCD = 90o .Panjang AB = CD = 8
cm, dan AD = 20 cm. Panjang BC = …. Cm.
a. 12 cm
b. 13 cm
c. 15 cm
d. 16 cm

32. ABCD adalah persegi panjang. Kedua
diagonalnya AC dan DB berpotongan di O.
 yang kongruen dengan  AOB adalah …
a.  AOD
b.  DAB
c.  DOC
d.  BOC

33. Bila Segitiga ABC dan Segitiga DEF
kongruen, maka Segitiga DEF adalah…

a. DE = 6 cm, EF = 5 cm, DF = 3 cm
b. DE = 5 cm, EF = 6 cm, DF = 3 cm
c. DE = 6 cm, EF = 3 cm, DF = 5 cm
d. DE = 5 cm, EF = 3 cm, DF = 6 cm

34.  PQR di bawah siku-siku di Q. RS
merupakan garis bagi, sehingga  QRS =
 TRS. Panjang sisi yang sama panjang
adalah …

a. QS = ST dan PT = QR
b. QS = ST dan QR = RT

x

70



st.mat.ix blok 1 hal 4

c. PS = RS dan RT = PT
d. PS = RS dan QR = PT

35. Sebuah foto berukuran 4 cm x 6 cm. Bila foto
itu diperbesar 2 kali ukuran semula, maka
keliling, foto baru adalah …
a.   24 cm c. 40 cm
b.   28 cm d. 48 cm

36. Sebuah foto ukurannya masing-masing
diperbesar 2 kali dari ukuran sebelumnya
sehingga kelilingnya menjadi 40 cm. Jika
perbandingan panjang dan lebarnya 3 : 2, maka
luas foto sebelum diperbesar adalah …
a.   24 cm c. 16 cm
b.   20 cm d. 6 cm

37. Sebuah pohon mempunyai bayangan
sepanjang 15 meter diatas tanah mendatar,
sedangkan sebuah tiang yang tingginya 5,2
meter memiliki bayangan 6,5 meter. Tinggi
pohon sebenarnya adalah …
a. 10 meter c. 11.2 meter
b. 10,5 meter c. 12 meter

38. Seorang anak yang berdiri pada jarak 2 meter
dari tiang lampu memiliki bayangan oleh
sinarlampu setinggi 3 meter. Jika tinggi anak
itu 1,8 meter, maka tinggi tiang lampu adalah
…
a. 2,5 meter b. 3 meter
b. 2,7 meter d. 3,2 meter

39. Panjang bayangan sebuah tiang bendera adalah
6 m. Pada waktu yang sama tongkat yang
panjangnya 1,5 m berdiri tegak dan
mempunyai bayangan 1 m. Panjang tiang
bendera tersebut adalah ….
a. 4 m c.   9 m
b. 6 m d. 10 m

40. Sebuah foto berukuran 12 cm x 15 cm,
diletakkan pada sebuah karton. Pada bagian
atas, kiri, dan kanan foto masih terdapat sisa
karton selebar 2 cm. Jika foto dan karton
sebangun, maka luas karton adalah ….
a. 180 cm2 c. 268 cm2

b. 210 cm2 d. 320 cm2


