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SOAL LATIHAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I 

MATEMATIKA KELAS 7 
 

1. Jika suhu suatu cairan berubah dari  –10 C menjadi 3 C, maka kenaikan suhu itu adalah… 

2. Hasil dari 16 (-9) : 3 –9 + (6 : (-3)) adalah … 

3. Hasil dari 53 – 32 - 24  adalah ….  

4. 
&

'(
 dapat diekspresikan dalam bentuk pesen menjadi ….  

5. Pada sebuah ujian, Didi menjawab 8 soal dengan benar 5 salah dan sisanya dikosongkan. Jika 

jumlah soal ada 20 soal dan untuk setiap jawaban benar diberi nilai 4, dikosongkan mendapat 

nilai 0, sedangkan salah dikurangi 2, maka nilai yang diperoleh Didi adalah ….  

6. Bapak Syukur membagi-bagi warisan, 
3

&
 bagian tanah yang dimilikinya diberikan kepada Boy 

anaknya, 
'

4
 bagian lainnya diberikan kepada Ratih keponakannya, sementara  

3

6
 bagian yang 

tersisa dijadikan lahan pemakaman keluarga. Tanah yang belum terpakai adalah … bagian.  

7.  

8. Tiga pecahan yang terdapat di antara
'

&
 dan 1 adalah … 

9. Dalam bentuk aljabar 2x
4
-5x

3
+9x+6  terdapat … suku. 

10. Jika A = 5x-2y , B = 2x+7y , dan C = 9x+4y , maka A + B – C adalah … 

11. Hasil penjumlahan dari 4x(8x-2y-3) dengan 5(3x
2
-3xy+9x) adalah …. 

12. Hasil dari
12x

1

3x

3

−

−

+

 adalah ….
 

 

13. Sederhanakan (2a2b3)5  

14. Hasil dari (5x-7)2 adalah … 

15. Hasil dari (3x-1)(x+9) adalah … 

16. KPK dan FPB dari 9a2b3c dan 18ab2c3 adalah … 

17. Hasil dari 
<=&

>
?

&<='

&
 adalah …. 

18. Bentuk sederhana dari 
@<ABCD

'<BED
 adalah … 

19. Hasil dari 
3@<AB

4BED
F

3GBAD

H<
 adalah … 

20. Penyelesaian dari 5x – 3 = 22 adalah … 

21. Penyelesaian dari 6(y – 4) +3 = 9 adalah …. 

22. Penyelesaian dari 7a – 5(a+3)=17 

23. Grafik penyelesaian dari 5x – 6 < 24 adalah … 

24. Dalam pertidaksamaan 4(2d – 3 ) < 3(d – 4), nilai d yang memenuhi adalah … 

25. Sebuah peternakan memiliki 60 ternak, kemudian saat idul adha sejumlah n ternak dijual untuk 

kurban. Jika sisa ternak setelah idul adha adalah 5 ekor, maka persamaan yang sesuai untuk 

kejadian ini adalah ….. 

26. Marco memiliki Rp. 500.000 kurang dari uang Mario. Jika jumlah uang mereka adalah Rp. 

3.500.000, maka banyaknya uang Marco adalah …. 
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27. Luas sebuah persegi panjang adalah 50 cm2.  Jika lebar persegi panjang tersebut 5 cm lebih 

pendek dari panjangnya, maka kelilingnya adalah … cm. 

28. Siswa yang boleh mengikuti lomba karet tingginya tidak boleh kurang dari 165 cm.  Dari 

pernyataan tersebut dapat disusun pertidaksamaan …. 

29. Daerah hasil dari x yang memenuhi pertidaksamaan 6x – 3 < 3x – 9 adalah …. 

30. Di sebuah toko, 42 lembar selimut dijual dengan harga Rp. 8,400,000. Harga 5
3

'
 lusin selimut 

tersebut adalah …. 

31.  20 ekor domba dibeli paman seharga Rp. 96.000.000 untuk kemudian dijual kembali. 

Seperempatnya dijual seharga Rp. 6.000.000 per ekor. Seperlimanya dijual dengan harga Rp. 

8.000.000 per ekor dan sisanya dijual dengan harga Rp. 5.000.000. Jika seluruh domba tersebut 

akhirnya terjual, maka paman …. *(untung/rugi)* sebanyak …. 

32. Ayah hendak menjual mobil keluarga kami.  Dulu, mobil itu baru kami beli tahun lalu dengan 

harga Rp. 78.000.000. Sebelum dijual, ayah memperbaikinya hingga menghabiskan biaya Rp. 

Rp.7.000.000. Jika ayah menghendaki keuntungan 20%, maka ayah harus menjual mobil itu 

dengan harga ….. 

33. Sebuah butik sedang cuci gudang, semua barang dijual dengan diskon 75%, jika harga asli 1 

kodi kemeja Rp. 800.000, maka pada harga sehelai kemeja setelah diskon adalah …. 

34. Jarak Bekasi – Cibubur adalah 50 km, pada peta berskala 1 : 2.500.000, kedua daerah tersebut 

berjarak … cm. 

35. Seorang anak-anak bisa menghabiskan satu boks sereal sarapan pagi dalam 5 hari, sedangkan 

seorang dewasa menghabiskannya selama 15 hari. Jika seorang dewasa dan seorang anak-anak 

menghabiskan sebuah boks sereal bersama-sama, maka waktu yang diperlukan adalah …. hari. 


