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1.

3.

Pelhatikan gambar neraca./timbangan berikut!
Agar neraca dapat seimbang, maka di scbelah
kanan perlu ditambahkan anak timbangan
sebesar ...

A. 200 gram
B. 700 gram
C. 800 gram
D. 1500 grarn

Perhatikan gambar berikut !

(l) a)
t...-l

Udara

Sifat-sifat benda

Seorang siswa mengukur suhu minyak
termoneter Celcius dan Faluenheit seperti
Suhu t pada termometer Celcius adalah ....

A. 1440C
B. 132"C
c. 80"c
D. 64.C

dengan
gambar.

Nama

No Peseria Col - 0,4- /

benar tabel berikut adalah ....
Benda 1 Benda 2 Benda 3

Volume llentuk Volume Bentul< Volume Bentuk
A tetap tetap tetap berubah berubah berubah
B tetap tetap berubah berubah tetap berubah
C tetap berubah tetap berubah berubah berubah
D tetap berubah tetap tetap berubah berubah
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4. Perhatikan grafik berikut!

Es yang massenya 50 grarn dipanaskan
dari -5"C rnenjadi air bersuhu 60.C air. rullu

Jika kalor lebur es = 80 kai/gram, kalorjenis
es = 0,5 kal/gram 'C , kalor jenis air =. 1

kal/gram 'C, maka banyaknya kalor yang
diperlukan pada saat proses dari C ke D
adalah . . ..

A. 125 kalori
B. 3.000 kalori
C. 4.000 kalori
D.7.l25ka\ori

Beberapa ga-va bekerja pada benda B seperti gamLar.5.

Fe = 1O t't F1= ZO tt

F2 = o N

Bila massa benda B = 4 kg, percepatan yang dialami B adalah ....
A. 2,5 m/s2
B. 4,0 rnls2

C. 5,0 m/s2
D. 9,0 m/s2

6. Mobil A massanya sama dengan mobil B. Kedua mobil bergerak lurus sehingga energi
kinetik mobil A = 9 kali dari energi kinetik mobil B. Kecepatan mobil A dibanding
kecepatan mobil B adalah ....

A. 1:3
B. 1:9
C. 3:1
D. 9:1

7.
(2)(r) ffi<#

(3)

80 cm

60 cm

Pesawat sederhana pada gambar yang keuntungan mekanisnya sama adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)

. D. (3) dan (a)

F.- 2.4 [

tdY
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8.

Besarnya gaya (F) yang harus diberikan agar posisi alat tersebut seimbang adalah ....
A. 100 newton.
B. 250 newton
C. 600 newton,
D. 4800 newton ,

9. Perhatikan gambar!

Bandul berayun dengan pola C -+ A + B -+ A -+ C + A -+ B, jumlah getaran terjadi
adalah....

A. 1 getaran

B. i-l setaran4"
_ _1L. l- setaran2"
D. l: setaran4-

11.

Sebuah kapal memancarkan bunyi ke dasar laut. Dua sekon kemudian terdengar bunyi
pantul dari dasar laut. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1400 m/s, kedalaman laut
di tempat tersebut adalah ....

A. 700 m
B. 1.050 m
C. 1.400 m
D. 1.800 m

Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Agar ia dapat
membaca dengan jelas pada jarak 30 cm, kekuatan lensa kacamata yang diperlukan
adalah....

1

A. : dioptri
J
)B. : dioptri
-)

_)(1. - drontr!
4'
4

D. ; dir-rpki
J

Pelhatikan gambar alat Pascal berikut ini!

ct
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12. Indra melakukan percobaan menggosok batang plastik dengan kain wol.
Muatan batang plastik dan perpindahan elektron yang benar adalah .. ..

Muatan batang plastik Perpindahan elektron
A. Negatif Batans plastik ke kain wol -

B, Negatif Kain wol ke batans plastik
C. Positif Batang plastik ke kain rvol .

D. Positif Kain wol ke batans plastik
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13. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!

Kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 13 adalah ....
A. 5,5 A
B. 7,0 A
C. 7,5 A
D. 12,5 A

14. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti tercantum pada tabel berikut.

Berapa besar energi listrik yang digunakan selaina 1 bulan (30 hari)?
A. 120 kwh"
B. 60 kwh
c. 40 kwh"
D. 20 kwh i

I, _ JA

r2:2,5A

Lampu 10 W
TV 1OO W

Seterika 300 W

10 j am./hari

10 j am,&ari
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tsrutub-kutub adalah...-

16. Perhatikan gambar trafo berikut!

np= 1000 lilitan ns = 500 lilitan

Yp=z

Berdasarkan data pada gambar, tegangan sekunder trafo tersebut adalah ....
A. 1 10 volt
B.220volt-
C. 330 volt-
D. 440 volt,

17 . Perhatikan pemyataan-pemyataan berikut!
(1) Bumi berbentuk bulat pepat.
(2) Perbedaan waktu diberbagai tempat
(3) Terj adi empat musim di daerah sub tropis
(4) Gerak semu harian benda-benda langit
(5) Gerak semu tahunan matahari

Pemyataan yang benar mengenai akibat rotasi bumi adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (a)
C. (2), (a), dan (s)
D. (3), (a), dan (s)

uIl besi tersebut
Pilihan K N P

A
B
(-

D

kgtub utara
lotub selatan
kutub selatan
kutub utara

kutub selatan
kutub utara
kutub utara
kutub utara

kutub selatan
kutub utara
kutr.rb selatan
kutub selatan
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18. Perhatikan garnbar berikut!
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(2)(1)

-t
(oXo) 

lL-- l

(6)(3)

t ---^-t
ist9l

(4)

Kelornpok gambar yang merupakan molekul unsur adalah ....
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (a) dan (6)
C. (2), (3) dan (a)
D. (2). (3) dan (s.1

Perhatikan tabel berikut!

Larutan
Lakmus

Sebelum Sesudah
(1) Merah Merah
(2) Biru Merah
(3) Biru B iru
(4) Merah Biru

Pasangan larutan yang bersifat asam adalah . . ..

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (a)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

Aluminium klorida (AlCl3) terdapat dalam bentuk....
A. ion
B. unsur
C. senyawa
D. campuran

Data hasil percobaan:
(1) air dipanaskan akan menguap;
(2) logam dipanaskan akan membara;
(3) besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami korosi:
(4) garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa.

Berdasarkan data di atas, yang termasuk perubahan kimia adalah pasangan nomor ....

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (a)

19.

20.

2t.

(5)
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22. Perhatikan tabel berikut!
No Baharr Kimia
(1)
(2)
(3)
(4)

Glukosa
Natrium henzoat
Natrium klorida
Mono sodium glutamat

Pasangan bahan kirnia alami ditandai dengan nomor ....
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (a)'

Dampak fisiologis dari penyalahgunaan narkoba adalah ....
A. penurut
B. berperilaku positif
C. peduli dan percaya diri
D. gejala tersiksa dan mengurung diri

Perhatikan gambar percobaan berikut!
Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah ....

A. bergerak
B. tumbuh dan berkembang
C. perlu nutrisi
D. membutuhkan udara

ililililililrilriltililililtiltilililil]

IPA SMP/MTs

23.

24.

25. Ditemukan seekor hewan dengan ciri-ciri: tubuh ditutupi dr:ri yang terbuat dari CaCO3,
hidup di laut, dan alat geraknya berupa ambulakral. Hervan tersebut termasuk kelompok ....

A- mollusca
B. arthropoda
C. echinodermata
D. coelenterata

26. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut!
Jika tikus kebun dibasmi, yang akan terjadi
adalah....

A. populasi burung hantu meningkat
B. populasi rumput menurun
C. populasi rajawali menurun
D. populasi kelinci menurun
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27. Kantong plastik yang biasanya digunakan sebagai rvadah berbagai barang belanjaan
biasanya dibuang setelah digunakan. Hal ini menyebabkan semaliin banyak sampah plastik
yang mencemari lingkungan. Masalah tersebut dapat diatasi paling tepat dengan cara ....

A. membakar kantong plastik
B. mengubur kantong plastik dalara tanah
C. memotong plastik tersebut menjadi potongan kecil sebelum dibuang
D. mendaur ulang kantong plastik bekas

28. Hubungan antara kepadatan penduduk rerhadap kualilas air dalam suatu uilayah dapat
diprediksikan rnelalui grafik ....

C. D.

Tulang pipa terbagi menjadi tiga bagian, yaitu epifisis,
cakra epifisis dan diafisis. Sel-se1 tulang yang menyusun
bagian diafisis pada gambar ditunjukkan oleh ....

A. 1

B.2
c.3
D.4

3 0. Perhatikan gambar organ pencemaan berikut!
Proses pencemaan yang terj adi pada organ X adalah ....

A. kontraksi otot organ tersebut untuk mengaduk makanan
secara mekanik

B. sekresi empedu untuk mengemulsi lemak sehingga lebih
mudah dicema

C. perombakan sulrosa menjadi glukosa dan fruktosa oleh
enzim sukase

Dr penyerapan kembali air yang telah masuk ke dalam saluran
pencemaan

B.

s
E

29.

Kepadatan pendudukKepndatan penduduk

Kepadatan penduduk Kepadatan penduduk
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,/ 32. Perhatiken pemyataan berikut!
()) bersifat elasris dan kuar
(2) katup di seponjarrg pembuluh
(3) denyut terasa
(4) bila ada luka, darah tidak memancar

Ciri pembuluh vena ditunjukkan oleh ....
A. l dan 3

B. l dan 4
C. 2 dart 3

D. 2dan 4

3 1 . Perhatikan gambar organ pernapasan pada manusia berikut!
Proses yang terjadi pada organ X adalah,...

A. penyaringan udara pernapasan
B. pengaturan kelembaban udara pemapasan
C. penyesuaian suhu udara pemapasan
D. penyerapan O2 dan pelepasan CO2

11
IPA SMPMTs

I 1|ililil il ilIil til tiillil til ltil flil flil

33. Perhatikan gambar penampang ginjal pzrda manusia!
Pro:x:s y,,ir13 terjadi pada bagian X adalah ....

A. penyaringan darah
B. pengaliran urin
C. penyaringan kembali urin
D. pengumpulan urin

34. Perhatikan gambar otak di samping ini.
Bagian yang berfirngsi mengatur denyut jantr_rng ditunjuk
oleh....

A.Q
B.S
C.T
D.P

3 5. Perhatikan gambar penampang melintang akar berikut ini I

Bagian P berfungsi untuk ....
A. memperkokoh berdirinya batang
B. menyimpan makanan cadangan
C. mengangkut hasil fotosintesis
D. mengangkut air dan mineral
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36. Ali secara tidak sengaja menyenggol pot berisi tanaman sehingga pot tersebut terguling
sejajar permukaan tanah. Beberapa minggu kemudian ujung batang tumbuhan akan
tumbuh....

A. membengkok ke atas
B. membengkok ke barvah
C. lurus ke depan
D, tidak beraturan

37 . Berikut ini aclalah rangkaiau percobaan fotosintesis.

Tujuan dilakukan langkah 2 dari percobaan tersebut adalah ....
A. menguj i adanya oksigen
B. melunakkan sel-sel daunq
C. mehrutkarr klorofilpada daun
D. menguji adanya amilum

38. Populasi kupu-kupu Biston betularia berwama cerah mengalami penurunan drastis setelah
terjadi revolusi industri di Inggris, sebaliknya populasi kupu-kupu Biston benlaria
berwama gelap mengaiami peningkatan. Penyebab terjadinya perubahan populasi kedua
jenis kupu-kupu tersebut adalah ....

A. kedua j enis kupu-kupu tersebut bersaing untuk mendapatkan makanannya
B. kupu-kupu bersayap gelap secara genetis lebih kuat dibanding kupu-kupu

berwama cerah
C. pemangsa kupu-kupu lebih mudah menangkap kupu-kupu benvama cerah
D. habitat kupu-kupu berwama gelap lebih tersembunyi dibanding kupu-kupu

berwama cerah
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P

F1

P2

G

F'r

39. Persilangan antara tanaman padi bulir besar, berumur panjang (BBpp) dengan tanaman
padi bulir kecil berumur pendek/genjah (bbpp) adalah sebagai berikut:

BP bp
BbPp (Bulir besar, umur panjang)

BP. Bo. b

Bila sifat bulir besar dan berumur pendek (genjah) merupakan sifat-sifat ung.eul, genotip
pada F2 yang paling baik disilangkan untuk mendapatkan bibit unggul adalah genolip ...
dengan genot.ip ....

A. 1><16
B. 4>< 13

c. 6><14
D. 11><12

40. Dalam rangka peningkatan produksi pangan, bioteknologi sangat diharapkan untuk
diterapkan demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Contoh bioteknologi modern
yang diperlukan dalam peningkatan produksi pangan adalah ....

A. pembuatan rata de coco, oncom, dan inseminasi buatan
B. pembuatan tape singkong, inseminasi buatan, dan rekayasa genetika
C. pembuatan tempe, inseminasi buatan. dan transgenik
D. inseminasi buatan, transgenik, dan kulturjaringan

P. bp BP. Bo.bP\o\+3\ BP Bp bP bp

BP 1 2 3 4
Bp 5 6 7 8

bP 9 10 11 12
bp 13 14 15 16
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