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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b atau c yang kamu anggap 
paling benar ! 

1.  
 
 
 

Yang paling banyak adalah .... 
a. buku    b. pensil   c. bola 

 
2. Kelereng adik 16 butir, kelereng kakak 18 butir. Jadi kelereng adik ... dari 

kelereng kakak. 
a. lebih sedikit   b. sama banyak  c. lebih banyak 

 
3.  
 

 
 

Urutan dari yang paling banyak  adalah  .... 
a. apel, nanas, durian       b. nanas, durian, apel      c. apel, durian, nanas 

4. Di dalam kolam ada 15 ekor ikan, 11 ekor kura-kura dan 7 ekor katak, 
yang paling sedikit adalah .... 
a. ikan    b. kura-kura   c. katak 

 
5. Di meja ada 15 kue. setelah dimakan, kue di meja tinggal 9. Kue yang 

sudah di makan sebanyak .... 
a. 6    b. 7    c. 8 

 
6. 16 – 6 – 1 = …. 

Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah .... 
a. 7    b. 8    c. 9 

 
7. Dodo punya 9 buku, membeli lagi 6 buku, kemudian diberikan Dini 3 buku. 

Buku Dodo sekarang ada .... 
a. 11    b. 12    c. 13 

 
8.            
 
 

Urutan dari yang paling kecil adalah  .... 
      a. A, B, C   b. B, A, C   c. C, A, B 

9. Di taman ada 8 ekor kupu- kupu, datang lagi 7 ekor , jumlah kupu - kupu 
seluruhnya ada .... 
a. 14    b. 15    c. 16 

 
10. Sekarang hari Kamis, dua hari lagi yaitu hari .... 

a. Rabu    b. Jum’at   c. Sabtu 
 
11. Adik tidur mulai jam 1. Adik bangun jam 3.  Adik tidur selama ... jam. 

a. 2    b. 3      c. 4 
 

A 
B 

C 
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12. Gambar dibawah ini yang berbentuk balok  adalah gambar .... 
a.    b.                  c. 

 
 
13. Kegiatan dibawah ini yang membutuhkan waktu yang sebentar adalah .... 

a. mandi   b. tidur   c. sekolah 
 
14.  
 

    Pensil .... dari penggaris. 
      Jawaban yang benar adalah .... 

a. lebih panjang  b. lebih pendek  c. sama panjang 
 
15.   9 + 8 = .... 

Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah .... 
a. 15    b. 16    c. 17 

 
16.  2, 4, 6, …. , .... , 12, 

Bilangan yang tepat untuk mengisi titik di atas yaitu .... 
a. 7 dan 8   b. 8 dan 10   c. 7 dan 10 

17.  Ibu ke pasar selama 1 jam, jika ibu berangkat pukul 07.00. maka ibu 
pulang dari pasar pukul .... 
a. 08.00    b. 09.00   c. 10.00 

18.  Benda yang berbentuk tabung misalnya .... 
a. piring    b. kaleng susu  c. jam 

19.  Adik mempunyai 15 balon, balon adik meletus 3. Balon adik tinggal ....  
     Kalimat matematika yang tepat adalah .... 

a. 15 +3 = 18   b. 15 – 3 = 13  c. 15 – 3 = 12 

20. Di bawah ini merupakan benda yang panjang yaitu .... 
a. sendok dan garpu       b. tongkat dan payung         c. pensil dan kapur 

 
21.  

Panjang tongkat ada .... jengkal 
a. 11    b. 12    c. 13 

22. Ayah mempunyai 15 permen, diberikan adik 5 permen, diberikan Susi 2 
permen. Permen ayah sekarang adalah .... 
a. 6     b. 7    c. 8 

 
23. Kegiatan yang dilakukan pada sore hari adalah ... 
    a. tidur          b. mandi                c. berangkat sekolah 
 
24.  16, 15, 18, 19, 17 
      Urutan dari yang paling besar adalah .... 

a. 19, 16, 17, 18, 15   
b. 19, 18, 16, 17, 15   
c. 19, 18, 17, 16, 15 

 
25. Pada pukul 11.00. Jarum jam yang pendek menunjukkan angka .... 
  a. 11    b. 12    c. 10 

II. Isilah titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat dan singkat ! 

26.  
 
 
 

 
Jumlah gambar diatas adalah ..... 
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27.  19  
   4    

   .... 
 
28. Jam di samping menunjukkan pukul .... 
29.  
 
 
 
 

Yang paling dekat dengan rumah Dani adalah rumah .... 
 

30. 13, 15, 11, 16, 14, 12 
Urutan bilangan dari yang terkecil adalah  ... ,... ,... ,... ,... ,... 

                                   

31.               Gambar disamping berbentuk .... 

 

32.                Bilangan di samping di baca .... 
 
 

33. Matahari terbit pada waktu .... 
 

34. 7 + 3 + 5 = ( 7 + 3 ) + 5 
   = ...  + ... 
   = ... 
 

35. Didalam keranjang ada 8 bola merah, 2 bola hijau dan 7 bola kuning. 
Jumlah bola dalam keranjang adalah .... 

 

 

Edo Dani 
Niko 

Fajar 

14 
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