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1. Perhatikan gambar neraca berikutl

Agar neraca seirnbang, nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke piring B adalah ....A. 250 g
B. 500 g

. C.750g
D. 1000 g

Perhatikan berbagai zat yang sering kitajumpai dalam kehidupan sehari-hari berikut ini!

Berdasarkan gambar, sifat-sifat benda (zat) di atas yang tepat adalah ....

Aspek Benda 1 Benda 2 Benda 3

A.
Volume Berubah Berubah Berubah
Bentuk Tetap Berubah Bembah

B. Volume Berubah fetap Berubah
Bentuk Berubah Tetap Tetap

C.
Volume Tetap Berubah Tetap
Bentuk Tetap Tetap TetaD

D.
Volume Tetap Tetap Berubah
Bentuk Tetap Berubah Berubah
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3. Suhu air (t) pada termomcter Fahrenleit scperti pada gambar adalah .,..

970 F
ggo F
1310 F
1400F

Perhatikan grafik berikut!
Es yang massanya 50 gram dipauaskan
dari -5"C mcnjacli ail bcrsuiu 60'i air. Suhu

Jika kalot lebur es - 80 kal/gram, kalor jerris
es : 0,5 kal/gram nC , I<alor jenis air : 1

kaligram oC, mtrka banyaknya kalor yang
diperlukan pada saat proses.dari C ke D
adalah ....

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

A.
B.
C.
D.

4.

5. Gaya-gaya bekerja pada benda seperti gambar berikut!

6.

A. 1

B. 1

c.2
D.4

Jika massa benda tersebut 25 kg, percepatan yang dialami benda adalah ....
A. 2 m/s2
B. 3 rn1s2

C. 7 ,5 rnlsz
D. 9 m/s2

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

2
4
1

I
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7. Perhatikan gambar bidang miring berikutl

(1)

Bidang.miring yang mempunyai keuntungan mekanis sama adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (l) dan 13)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (a)

8. Perhatikan gambar!

Agar posisi kedua benda seimbang, maka besar Fr adalah ....
A. 30N
B. 6ON
C. 90N
D. 180N

9. Perhatikan gambar ayunan bandul berikut!
Bandul bergetar dari A + B -+ C + B + A + B +C + B, banyaknya getaran adalah ....

A. 1 I setaran
4"

B. 2 getaran

C. 21 setaran
4"

D.2lsetaran4"

E
,o.

F2: 90 N
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10. Sebuah kapal memancarkan ultrasonik dari pemrukaan laut menu.ju ke dasar laut. Pantulan

ultrasoniknya ditangkap kembali 1,5 sekon sesudahnya. Bila diketahui cepat rambat bunyi
di air laut 1400 m/s, kedalaman dasar laui tersebut adalah ....

A. 4200 m
B. 2800 m
C.2100m
D. 1050 m

1i. Seorang penderita hipel.metropi dapat rnembaca buku pada jarak 50 cm. Agar dapat
membaca pada jarak normal 25 cm, orang tersebut harus memakai kacamata dengan kuat
lensa....

A. 2 dioptri
B. 2,5 dioptri
C. 3 dioptri
D. 3,5 dioptri

12. Setelah kaca digosok-gosok dengan kain sutera, kaca bermuatan listrik. Proses terjadinya
muatan listrik pada benda-benda tersebut ditunjukkan oleh . . ..

Option Kaca Kain Sutera Muatan kaca
A Melepas proton Menerima proton Negatif
B Menerima proton Melepas proton Positif
C Menerima elektron Melepas elektron Negatif
D Melepas elektron Menerima elekton Positif

13. Perhatikan rangkaian beberapa penghambat pada gambar berikutl !

Kuat arus pada cabang I adalah ....
A. 2A
B. 2,5 A
C. 3A
D. 3,5 A

lilriltil til ilililll ililil til iltililil ltl
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14. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik sepcrti tercantum pada tabel berikut.

}N6:iLh.r,:iliAlatr liitrili.t, r,', 'ro11161, i l'::Wirlttrpensefiiadr
1

2
3

I-ampu 10 W
TV 100 W

Seterika 300 W

4
I
I

1 0 j am/hari
10 jam/hari
2 jamlhati

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

I 5 . Perhatikan gambar pembuatan berikut !

Lr 5'
Er- FF + t, ti

i(utub-kutub magnet yang terbentuk pada pembuatan magnet tersebut yang benar
adalah . . ..

A. A kutub selatan, C kutub utara, dan E kutub utara
B. B kutub utara, D kutub utara, dan E kutub utara
C. B kutub utara, D kutub utara, dan F kutub utara
D. C kutub utara, B kutub selatan, dan D kutub selatan

16. Perhatikan gambar di bawah ini I

Vp = 55volt

--J
Np = 300 lllitan St,

t; ..

a^- vs_ i

H N. = 1200 lilitan

Jika transformator bersifat ideal, tegangan sekundemya adalah ....
A. 100 volt
B. 1 10 volt
C. 165 volt
D. 220 volt

| -zc.-2$13124 | 4
('Hak 
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17 . Perhatikan beberapa peristiwa alam berikut!

(1) Teriadinya siang dan malatr
(2) Perbedaan lamanya siang dengan malam
(3) Pergantian musim
(4) Perbedaan waktu di bagian bumi berbeda
(5) Gerak semu tahunan matahari

Peristiwa alam akibat gerak revolusi bumi ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1). (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (s)
c. (1), (a), dan (s)
D. (2), (3), dan (5)

18. Perhatikan gambar berikut!

Gambar tersebut merupakan ....
A. ion
B. atom
C. molekul
D. campuan

i9. Perhatikan tabel berikut!

Lanrtan Lakmus
Scbclum Scsudah

(1) It4erah Merah
(2) Biru Merah
l/? \ Biru Biru
(4) lr4erah Biru

Pasangan larutan yang :ersifat asam adalah ., ..
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (a)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (a)

20. Seorang siswa memasrrkan 1 sendok makan garam dapur ke dalam segelas air. Setelah
diaduk air terasa asir. Dalam hal ini, zat asin yang dimasukkan dapat digolongkan
sebagai . . ..

A. unslrr
B. senyawa
C. molekul
D. campuran heterogen

P - 1.C-201 3 t201 1
(Flak 
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21. 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.

llerclasarkan rlata <li atas, yang termasuk perubahan kimia adalah pasangan nomor ..,.
A. (l) dan (2)
B. (l) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (a)

22. Perhatikan tabel berikut!
No Bahan pewarna makanan
(1)
(2)
(3)
(4)

Klorofil
'fartrazine

Indigoten
Beta Karoten

Pasangan bahan pewarna alami ditandai dengan nomor .,..
A. (l) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

Pengaruh narkotika j enis kokain terhadap pemakainya adalah .... 
t

A. suka bicara, gembira, detak jantung meningkat
B. denyut nadi tidak teratur, susah tidur, mata merah, tertawa
C. hilang rasa nyeri, konsentrasi dalam berfikir, gembira, mbal
D. konsentrasi berfikir, otot kuat, mata merah, gembira

Perhatikan gambar percobaan berikut inil 
I

23.

1A

Percobaan tersebut menggunakan Auksanometer. Pengukuran dilakukan selama 20 hari.
Pada akhir percobaan ternyata skala pada Auksanometer menunjukkan tanaman bertambah
tinggi 8 cm dan jumlah daun bertambah banyak.
Dari percobaan tersebut, ciri mrkhluk hidup yang tampak adalah ..,.

A. iritabilitas
B. fotosintesis
C. tumbuh
D. bcrgerak

lilIilililllilttililtililililIrilril|l]
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25. Ketika Andi sedang berjalan-jalan di pantai, tiba-tiba Andi menemukan hervan yang

memiliki ciri-ciri: tubuhnya lunak, licin, dan berlendir karena pada kulitnya terdapat
balyak kelenjar" Bagian tubuh luamya dilindungi rangka yang tersusutr atas zat kapur.
llewan tersebut termasuk kelompok ....

A. Mollusca
B. Ecltinodermata
L).. ?latyhelminthes
D. .i'{emathelninthes

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

A. populasi burung hantu meningkat
B. populasi nmput menurun
C. populasi rajawali menurun
D. populasi kelinci menurun

b.ri hiEm

27. Limbah industri kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masuk ke aliran sungai
Cipunegara Kabupaten Subang telah mencemari perairan sehingga mengancam kelestarian
biota di ekosistem tersebut. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran
tersebut adalah ....

A. menutup aliran air limbah industri yang menuju sungai
B. menutup ijin berdirinya pabrik yang berada dekat sungai
C. mengolah air limbah secara efekif sebelum dibuang ke sungai
D. menanami tanaman air untuk membantu pengolahan limbah

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

C. D.

B-

Kepadatan penduduk Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk Kepadatan penduduk
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29. Perhatikan garlbar stmktur tulang yang menyusun tulang
pipa berikut! Sel tulang ditunjukkan oleh ....

A. I
B.2
c.3
D. ^1

30. Pcrhatikan garnbar sistem pencemaan berikutl
Pada bagiar X terjadi proses ....

A. memacu enzim pepsin untuk mencerna protein
B. mencema protein yang terdapat pada kasein susu
C. mengubah polipeptida menjadi asam amino
D. menyerap kembali garam dan air

3 1 . Perhatikan gambar organ pernapasan berikutl
Proses yang terjadi pada organ X adalah ....

A. difusi gas 02 ke pembuluh darah
B. difusi gas karbon dioksida ke pembuluh darah
C. pengikatan gas 02 oleh sel-sel darah
D. pengikatan CO2 oleh sel-sel darah

32. Ciri-ciri pembuluh darah:
1. Aliran darah masuk ke jantung
2. Elastis dan tebal
3. Aliran darah ke luar jantung
4. Terletatr< lebih dekat ke permukaan kulit
Ciri-ciri pembuluh arteri ditunjukkan oleh ....

A. l dan2
B. I dan4
C. 2 dan3
D. 3 dan4
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33. Perhatikan garnbar penampang ginj al berikut!
Pada bagian X terjadi proses ....

A. pengumpulan urin
B. penyerapan kembali' C. penyerapan air
D. penyaringan darah

34. Perhatikan gambal otak manusia berikut!
Bagian yang berfungsi sebagai pusat penglihatan
ditunjukkan oleh ....

A. 1

8.2
c.3
D.4

35. Perhatikan gambar jaringan tumbuhan berikut!
Fungsi bagian I adalah ....

A- mielindungi jadngan yang ada di bawahnya
B. mengatur zat yang masuk menuju stele
C. mengangkut air dan zathra
D. memperluas bidang penyerapan

12

.*-
4/s
@

I1

lEml*'",
EE

SeteJah beberapa minggu,. maka ....
A. kedua batang tanaman akan tumbuh seperti awal dilakukannya percobaan
B. ujung batang tanaman pertama akan tumbuh terus menyamping
C. ujung batang tanaman ke dua akan tumbuh terus ke atas
D. kedua batang tanaman tumbuh menuju arah datangnya cahaya

I llililt tillillit til1ililil tillfiil ilililil
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36. Seorang siswa melakukan percobaan tentang gerak pada tumbuhan dengan perlakuan
seperti pada gambar berikut.
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37. Pelhatikan garnbal percobaan berikutl

Tujuan pada langkah ke 4 adalah ....
A. rnengidentifikasi amilum sebagai hasil fotosintesis
B. memberi suasana asam pada daun agar hasil percobaan lebih,jelas
C. mematikan sel-sel daun agar tidak terjadi kesalahan dalam percobaan
D. melarutkan klorofil sehingga bagian darrn menjadi berrvarna pucat

38. Sebelum revolusi industri terdapat kupu-kupu benvama cerah dan benvarna gelap di suatu
kota industri. Setelah banyak pabrik yang dibangun dengan lingkungan berasap, kupu-kupu
berwarna cerah berkurang populasinya karena terseleksi oleh alam. Hanya kupu-kupu
berwarna hitam yang tetap ada sampai sekarang.
Faktor-faktor yang mendorong terjadinya proses seleksi alam pada kasus di atas adalah ....

A. makanan kupu-kupu semakin berkurang
B. hewan predator mudah memangsa kupu-kupu berwama cerah
C. asap pabrik meracuni kupu-kupu berwama cerah sehingga punah
D. hilangnya tanaman untuk hinggap kupu-kupu berwama cerah

39. Seorang peternak ingin mendapatkan kambjng bibit unggul dengan persilangan dua jenis
kambing yang mempunyai 2 sifat beda, yaitu kambing Ottarva besar tidak tahan penyakit
(BBtt) dengan kambing lokal kecil tahan penyakit (bb'fT), sifat kambing besar dan tahan
penyakit dominan. Jika keduanya disilangkan akan diperbleh F1 dengan genotip BbTt.

dihasilkan F2 yang tertera dalam tabel berikut:

Berdasarkan tabel, sifat genotip F2 yang dapat dijadikan bibit unggul adalah genorip
nomor....

A. 1

B.6
c. 11

D. 16

40. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan bioteknologi dalam rangka meningkatkan
produksi pangan adalah ....

A. pemanfaatan jasa bakteri dalam memprodtksi nata de coco
B. pemberian vaksin antirabies pada.hewan ternak
C. menggunakan teknologi kloning untuk menghasilkan individu baru
D. rekayasa genetik yang dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit lertentu

F akan
BT Bt bT bt

BT 1 2 3 4

Bt 5 6 7 8

bT 9 10 11 12

bt 13 1.4 ' 15 l6
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