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1. Perhatikan gambar!

500 g

5og

Supaya neraca menjadi seimbang, piringan di sebelah kanan ditambahkan anak tin-'bangan
yang massanya ....

A. 300 gram
B. 450 gram
C. 500 gram
D. 550 gram

Perhatikan gambar berikut!

(1)

Sifat ifat benda

(3)

/\
{)
\_-./

Udara

tl

Air

J. Seorang siswa mengukur suhu minyak dengan
termometer Celcius dan Faluenheit seperti gambar.
Suhu t pada termbmeter Celcius adalah ....

A. ).44"C
B. 132"C
c. 80"c
D. 640C

tilak Cipla pada Pusat Pcnilaian Pctdjdikan-BAl.l I-BANC-K-[MDIKBUD

Batu

-S ans benar tabel berikut adalah ....
Benda 1 Benda 2 Benda 3

Volume Bentuk Volume Bentuk Volume Bentuk
tetap tetap tetap berubah berubah berubah

B tetap tetap berubah berubah tetap berubah
C tetap berubah tetap berubah berubah berubt, tr
D tetap berubah tetap berubal, berubah
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l Perhatikan grafi k berikut !

Es yang massanya 50 gram dipanaskan
dari -5'C menjadi air bersuhu 60'Cair. runu

Jilia kalor lebur es : 80 kal/gram, kalor jenis
i - 0,5 kal/gram 'C , kalor jenis air = 1

'.rilgram "C, maka banyaknya kalor yang
r ,:rerhrkal pada saat proses dari C ke D
a:alah....

A. 125 kalori
B. 3.000 kalori
C. 4.000 kalori
D. 7.125 kalori

r\. 1

B. 1

c.2
D.4

h,^h,-a,^J1,
Bidang miring yang mempunyai keuntungan mekanis sama adalah ....

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

Serruah benda dengan massa 20 kg dikenai beberapa gaya seperti pada gambar berikut!

Percepatan yang dialami benda adalah .-..
A. 0,5 mls2
B. I ,5 m/s2

C. 2,0 rnls2

D. 3,5 m/s2

Itiobil A dan mobil B identik, energi kinetik mobil A adalah 4 kali energi kinetik mobil B.
Perbandingan kecepatan mobil A dengan kecepatan mobil B adalah ....

2

4
1
,l

. . Perhatikan gambar bida,rg miring berikut!

t'-2.c.-20 t3/2014
oHak Cipta Pada I'Lrsat PerlilaiaD Pc didikan-BALITBAN6-KlllvlDIKBtjt)
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8.

Sebuah dongkak hidrolik dalam keadaan seimbang seperti gambar di atas.
benar untuk F2 adalah . . ..

A. 80N
B. 60N
C. 30N
D. 20N

Maka nilai yang

Sebuah bandul dilepaskan dari kedudukan di A dan bergerak menurut pola A-B-C-ts-A-B-
C-B.A-8.

Bandul tersebut berayun sebanyak . ..
A. 1 getaran

B. 11 setaran4"
C. 2 getarat

D. 21 setaran4"

10. Seorang siswa berdiri di dekat tebing sejauh 850 meter, kemudian berteriak. Bunyi pantul
teriakan tersebut terdengar setelah 5 sekon. Cepat rambat bunyi cii udara adalah ....

A. 350 m/s
B. 340 n/s
C. 335 mis
D. 330 m/s

cllak Cipta pada Pusar Penilaian Pcodjdikarr-BALII B.irNC-KIIN4DIKBL;D

I

Perhatikin gambarl
l:, =' 120 N

Ar = 6 cm'z

9.

P -ZC-2013 t2014
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11. Seorang penderita hipermetropi
membaca pada jarak normal 25
lcnsa ....

Ifiiltiltilflilttililillltilililflilfiilt' 
,pA sMp/MTs

dapat mernbaca bukr-r pada jarak 125 crn. Agar dapat
cm, orang tersebut hams memakai kacamata dengan kr-rat

Il

C.

D.

.r l dioptri
5

21 dioptri
2

_3.I dloDtrl
5

l l diontri4'

12. Seseorang melakukan percobaan menggosok kaca dengan kain sutera. Akibatnya kedua
benda ini bermuatan listrik. Dalarn peristirva ini yang terjadi adalah....

B
C

D

kehilangan elektron
kehilangan proton
kehilangan elektron
menerima elektron

kehilangan elektron
kehilangan protor.r
menerima elcktron
kehilanean elektron

13. Perhatikan gambar titik percabangan ams listrik berikut!

Kuat arus i pada rangkaian adalah . . ..
A. 8A
B. 6A
C. 4A
D- 2A

Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperli tercantum pada tabel berikut.

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

"llak t:lpta prda PLrsat l'cnilaiarl Pcnd idikan.B,\l,l IBANC-K|,lvlDIKBLit)

14.

Lampu 10 W
TV 100 W

Seterika 300 W

10 j amlhari
10.jam/hari

1,,./('-t{)t Lrtt t1
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15.

Jika balok AB, CD dan EF terbuat dari besi, yang terjadi ....
A. E kutub selatan dan C kutub utara
B. B kutub utara dan C kutub selatan
C. D kutub selatan dan F kutub selatan
D. A kutub utara dan E kutub utara

Perhatikan gambar trafo berikur!

np= 1000 lilitan ns = 500 lilitan

vP = 22! volt

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

17. Perhatikal pemyataan-pentyataan berikut!
(1) lSumi berbentuk bulat pepat
(2) Perbedaan waktu diberbagai tempat
(3) Terjadi empat rrusim 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)

16.

lrililtil tilllililil il!il] tililililil flil

IPA SMP/MTs

lJ-l( -20 I li 201.1 'rl txl( ('ipla prdl 1)usal Pcniliinn I)LrrLlidikalr-ll/\l-l I lj.\\(i-I\ I;\l I)lI\l] LrD
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18, Perhatikan gambar berikut!
(1) @

19.

DOKUMEN NEGARA

i)'

Sco:-aug
diaduk
scbagai

R.
{'.
l).

siswa memasukan 1 sendok makan
.,ir terasa asin. Dalam hal ini, zat

unsur
senvawa
molekul
campnran heletogen

(3)

(2 )

(4)

Pasangan yang menggambarkan molekul unsur adalah ....
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (a)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (a)

garam dapur ke dalam
asin yang dimasukkan

illlillil lilllilt lilllillil tilltilltil llll

IPA SMP/MTs

segelas air. Setelah'dapat 
digolongkan

(G)
,x.

. -' N )"-.
!r..'-19

t,./( -l{rl i,]rt I 'l lak t-ipla pada l'usal Pcrrilaiiln l'cndjdika -Ur\l,l l I),{N(i-KttNlI)lKI} tlD
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21. Data hasil percobaan:

( I ) air dipanaskan akan menguap;
(2) logam dipanaskan akan membaral
(3) besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami korosi:
(4) garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa.

Berdasarkan data di atas, yang tetmasuk perubahan kimia adalah pasangan nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (a)

22. Senyawa natrium hipoklorit digunakan sebagai bahan ....
A. pemutih
B. pewangi
C. pembasmi serangga
D. pembuat sabun

23. Dampak negatifdari penggunaan alkohol dapat menganggu....
A. koordinasi pusat gerak dan keseimbangannya
R. gangguan pada alat reproduksi pria
C. peningkatan daya ingat atau kesadaran
D. organ paru-paru dan pankreas

24. Berikut ini diagram percobaan tentang ciri-ciri makhluk hidup:

Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan pada percobaan tersebut adalah ....

A. memerlukan udara untuk bemapas
B. peka terhadap rangsang
C. membutuhkan cahaya
D. memerlukan nutrisi untuk tumbuh

25. Febrian mencrnukan seekor hewan kecil bergerak di batang pohon mangga dengan ciri
sebagai berikut:
1) tubuhnya terbagi atas kepala, dada, dan perut
2) memiliki sepasang antena
3) memiiiki dua pasang mata majemuk dan mr"rlut

4) rncmiliki tiga pasang kaki
Berciasarkan ciri di atas, hewan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok....

A. arachnid a

B. crustacea
C. myriirpoda
D. insecta

P -tc -2t) t 1 t20 1 
.t "l-iak Cipta pada Pusal Pcnilaian Pc d idikan- Br\LlTR.\N(l-Kh ivll )l K B t iI)
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26. Perhatikan gambar j aring-j aring 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

bcri hnartr

Di dalam suatu kolam yang terletak di daerah pertanian terdapat beberapa jenis ikan, katak.
serangga air, ganggang, lumut, tanaman eceng gondok dan plankton. Beberapa minggu
kemudian, wama air kolam perlahan-lahan berubah menj adi hijau gelap. Tumbuhan eceng
gondok memenuhi kolam dan banyak ikan yang mati.
Usaha yang dapat dilakukan untuk membuat air kolam kembali jemih adalah ....

A. menambah jenis ikan di kolam
B. menyemprot herbisida ke dalam kolam
C. mengurangi eceng gondok dari kolam
D. mengeruk dasar kolam agar lebih dalam

Hubungan antara kepadatan penduduk terhadap kualitas air dalam suatu wilayah dapat
diprediksikan melalui grafik ....

C. D.

10

27.

28.

Kepadatan penduduk Kepadat^n penduduk

Kepadatan penduduk Kepadatan penduduk

P-;1( -:0Ili:01.1 1'l lak Cipra pada I'usai Pcnilaioo Pcudidikan-BALl l tIANC-Kl,lUDlKllLil)

Diunduh dari http://yustiparaya.wordpress.com



DOKUMEN NEGARA

11
l lllilll lil lrililil ililil til ilil ilil |l]

IPA SMP/MTs
29 . Perhatikan gambar j aringan tulang berikut ini !

31.

Bagian jaringan tulang yang disebut periosteum ditunjuk oleh ....
A. I
B.2
c.3
D.4

30. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut!
Proses pencernaan yang terjadi pada organ X adalah ....

A. kontraksi otot organ tersebut untuk mengaduk makanan
secara mekanik

B. sekesi empedu untuk mengemulsi lemak sehingga lebih
mudah dicema

C. perombakan sukrosa menjadi glukosa dan fnrktosa oleh
enzim sukrase

D. penyerapan kembaii air yang telah masuk ke dalam saluran
pencemaan

Perhatikan gambar organ pernapasan pada manusia berikutl
Proses yang terjadi pada organ X adalah....

A. penyaringan udara pemapasan
B. pengaturan kelembaban udara pemapasan

C. penyesuaian suhu udara pernapasan

D. penyerapan 02 dan pel6pasan CO2

32. Perhatikan pemyataan berikut ini:
i. dindingnya tipis dan tidak elastis
2. aliran darah menuju jantung

3 . terdapat satu katup dekat j antung

4. terletak agak lebih dalam dari permukaan tubuh
Ciri-ciri pembuluh balik (vena) adalah . ..

A. l dan2
B. 1dan4
C. 2 dul3
D. 2dan4

1' -Zt.-.-2t) 1] r201 1
cllak Ciptn pada 1'usat t'enilaian Pcndidikan-BALITIIANC-KIT}]DIKBUI)
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33. Lihat gambar ginjal berikut ini!
Proses yang terjadi pada bagian X adalah ....

A. penyaringal darah
B. penyerapan kembali
C. pengangkutan urin
D. pengumpuhn urin sementara

34. Perhatikan gambar otak manusia berikut I

Bagian yang berfirngsi sebagai pusat penglihatan
ditunjukkan oleh ....

12
I lllillil til llililillililt til flil |lil llil

IPA SMP/MTs

I
2

35. Perhatikan gambar jaringan tumbuhan be-rikut!
Fungsi bagian 1 adalah ....

A. melindungi jaringan yang ada di bawahnya
B. mengatur zat yang masuk menuj u stele

C. mengangkut air dan zat hara
D. memperluas bidang penyerapan

3

4

A.
B.
C.
D.

36.

5t.

Contoh gerak seismonasti pada tumbuhan adalah ....

A- menutupnya daun puteri malu setelah disentuh

B. menutupnya daun lamtoro pada malam hari
C. mekamya bunga tulip pada musim semi
D. membukanya sel penutup stomata

Perhatikan langkahJangkah dalam percobaan fotosintesis berikut ini !

1) Daun yang ditutup bagian tengahnya dengan aluminium foil dipetik dari pohonnya

2) Daun direbus dalam air mendidih
3) Daun dimasukkan ke dalam alkohol
4) Daun ditetesi dengan larutan lugol
Langkah ketiga dari percobaan tersebut dilakukan untuk ....

A. melunakkan daun

B. rnelarutkan klorofil
(1. rnetnatikan sel-sel daun

D. melarutkan amilutll

2

1

P-7C-20 r li 201+
!'Ltak Cipra parla Pusat Pcnilaiarl I'c didikarr-B;\l,lTllAN C-KlllvlD lK Il t 

jD
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38. Jumlah badak bercula satu yang terdapat di kawasan taman nasional Ujung Kulon
berkurang dengan cepat dan dikuatirkan menjadi punah. Faktor utama yang menyebabkan
berkurangnya populasi hewan tersebut adalah ....

A. jumlah makanan berkurang
B. adanya perubahan habitat
C. meningkatnya perburuan liar
D. banyak predator alami

39. Hasil persilangan antara mangga manis buah kecil (Mmbb) dengan mangga asam buah
besar (mmBb) diperoleh keturunan:
1. mangga manis buah besar
2. mangga manis buah kecil
3. mangga asam buah besar
4. mangga asam buah kecil

Berdasarkan hasil persilangan di atas, fenotip yang dapat disilangkan sesamanya untuk
menghasilkan bibit unggul adalah ....

A. 1

B.2
c.3
D.4

40. Perhatikan pemyataan tentang bioteknologi berikut ini:
(1) penrbuatan tempe dari kacang kedelai yang dibantu oleh jamw Rhizopus sp.

(2) rekombinasi DNA untuk pembuatan insulin
(3) fermentasi susu oleh Zaclobacillus bulgaricus untuk dijadikan yoghurt
(4) penggunaan mikroorganisme pada pembuatan vaksin

Contoh penerapan bioteknologi untuk meningkatkan produksi pangan ditunjukkan oleh -...

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
c. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

P -7,C-20t312014
trHak Cipta pada Pusat Pcllilaiar Pendidikar-BAIITBANC-KIjMDIKBUD
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