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SOAL BANGUN RUANG  

1.  Gambarkan 4 jaring-jaring kubus...... 

 

2.          8             7      Gambar di samping menunjukkan sebuah  

        9    D             C      6         5   Kubus ABCD EFGH dan salah satu jaring - 
      jaring kubus tersebut . pada jaring – jaring                                                    

               tsb titik E terletak pada no ..... 
       10   A             B      3         4 
 
                1            2     
         
3.         Rangkaian bujur sangkar di samping   
      merupakan jaring-jaring kubus jika bujur 
      sangkar no 6 adalah alas kubus tsb maka 
      yg menjadi tutup kubus adalah ... 
 
 
 
 
 
4. Volume sebuah kubus yang mempunyai luas sisi 1176cm2 adalah ... 
 
5. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisinya 13cm, 12cm,  
    Dan 5cm jika tinggi prisma 8cm, maka volume prisma adalah ...  

6. Suatu kerucut padat, jari-jarinya 7cm dan tingginya 24cm. Jika 
7
22

=p  maka volume  

     Kerucut adalah ... 
 
7.       

            

8. Sebuah tabung berisi 770cm3 zat cair dan jari-jari alasnya 7cm jika 
7
22

=p , maka  

    Tinggi zat cair adalah .... 
 
9. Suatu tabung tertutup tingginya 10cm, jari-jari alasnya 7cm , luas seluruh permukaan  

    tabung dengan nilai pendekatan 
7
22

=p  adalah ... 
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T  
Limas T.ABCD diketahui panjang AB=BC=CD=AD= 14cm 
TA =TC=TD=TB= 25cm jumlah luas sisi tegak adalah …. 
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10. Sebuah tabung dengan jari-jari alas 10cm dan tinggi tabung 20cm maka luas tabung  
      tsb dengan pendekatan nilai p  = 3,14 adalah ... 

11. Suatu kerucut panjang jari-jari alasnya 7cm, tingginya 24cm,jika 
7
22

=p  maka luas 

      Seluruh permukaan kerucut adalah .... 

12. Diameter sebuah bola 14cm. Jika pendekatan nilai 
7
22

=p  maka luas permukaan bola  

       Itu adalah ..... 
                        

SOAL KUBUS DAN BALOK 
 

1. Keliling alas dari model kerangka kubus adalah 16cm. Jumlah panjang rusuk kubus 
itu adalah .... 

 
2. Luas alas sebuah kubus 36cm2. jumlah panjang rusuk kubus tersebut adalah .... 

 
3. Sebuah kubus mempunyai keliling alas 68cm. panjang diagonal ruang kubus tersebut 

adalah .... 
 

4. Budi akan membuat model kerangka kubus yang berukuran panjang rusuk 16cm. 
Jika disediakan kawat yang panjangnya 25 meter. Maka Budi dapat membuat model 
kerangka kubus tersebut maksimal sebanyak ..... 
 

5. Sebuah kubus mempunyai ......sisi,.....sudut,.....bidang diagonal,.....diagonal ruang  
 

6. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat model kerangka balok yang 
berukuran 25cm,lebar 16cm dan tinggi 10cm adalah .... 
 

7. Tersedia kawat yang panjangnya 2 meter. Bila dibuat balok kerangka yang berukuran 
18cm x 12cm x 9cm maka sisa kawat yang tidak terpakai adalah .... 
 

8. Jumlah panjang rusuk sebuah balok adah 128cm jika balok tersebut berukuran 
panjang 16cm dan lebar 9cm maka tingginya ..... 
 

9. Dengan menggunakan kawat yang panjangnya 30m. Akan dibuat balok kerangka 
yang berukuran 20cm x 12cm x 8cm. Banyaknya balok kerangka yang dapat dibuat 
adalah .... 
 


