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ULANGAN TENGAH SEMESTER II 
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Mata Pelajaran : Matematika Nama : ……………………………. 
Hari/Tanggal : Rabu, 4 Maret 2015  Kelas : I (Satu) 
    

 

I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b atau c pada jawaban yang paling tepat! 
 

1.    33      Nama bilangan di samping  adalah .... 

a.  tiga puluh tiga   b.  tiga puluh  dua  c. tiga tiga 

2. Lambang bilangan sembilan puluh  adalah …. 

a.  90    b.  09    c.   99 

3. Urutan  bilangan sebelum 79  adalah ... 

a.  77    b.  78      c.  80 

4. ....., 46, 47,  …., 49, 50 

Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah.... 

a.  45 dan 48   b.  45 dan 46   c.  46 dan 50 

5. Angka 6 yang menempati puluhan nilainya adalah ... 

a.  6    b.  60    c.  600 

6. Angka pada bilangan 87 menempati ... 

a.  satuan   b.  puluhan   c.  ratusan 

7. 5 puluhan dan  9 satuan  sama dengan ... 

a.  14    b.  95    c.  59 

8. Hasil dari  70 + 22 adalah ... 

a.  88    b.  92    c.  52 

9.  57 =  n + 7           Nilai  n adalah ..... 

a.  5    b.  50    c. 7  

 

10. Paman membeli lele 45 ekor 

dan membeli lagi 20 ekor 

Lele paman sekarang ada .... ekor 

a.  65    b.  25    c.  60 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat 

1. Banyaknya jari tangan dan kaki ada 

………………......................................……………. 

2. Nama bilangan  77 adalah 

………………......................................……………. 

3. Lambang bilangan empat puluh delapan adalah 

………………......................................……………. 

4. Bilangan antara  tiga puluh   dan tiga puluh dua adalah 

………………......................................……………. 

5. Bilangan yang terdiri dari  6 puluhan dan  3 satuan adalah 

………………......................................……………. 

6. Angka 4 pada bilangan  42 menempati 

………………......................................……………. 

7. 9 + 10 + 20 = (..... + .......) + ........  

= .......  +  ....... 

= ...… 

8. 40, 39, 38, 37 

Urutan bilangan di samping dari bilangan yang terkecil adalah 

………………......................................……………. 

9. Berapa nilai angka  7 pada bilangan 79  

………………......................................……………. 

10. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil 

46  41  47  42  45  44  43 

………………......................................……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               By efullama 

https://efullama.wordpress.com/adm-kelas/kisi-kisi-dan-naskah-soal/
https://efullama.wordpress.com/adm-kelas/kisi-kisi-dan-naskah-soal/

