
 

1. Berikut ini yang merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keselamatan kerja dalam 

laboratorium IPA adalah .... 

a. menyimpan alat yang mudah pecah di rak tinggi 

b. menyimpan bahan kimia cair di rak dengan ketinggian di atas kepala 

c. meletakan pemadam kebakaran di dalam almari tertutup rapat 

d. menyediakan kotak pertolongan pertama di tempat yang aman 

 

2. Berikut ini pernyataan yang benar tentang pertumbuhan makhluk hidup, kecuali … 

a. Bersifat kuantitatif 

b. Bertambah tinggi 

c. Bertambah dewasa 

d. Bersifat irreversible 

 

3. Berikut ini adalah pernyataan tentang respirasi tumbuhan, kecuali … 

a. Peristiwa menghirup O2 

b. Peristiwa mengeluarkan CO2 

c. Berlangsung pada malam hari 

d. Menghasilkan energy 

 

4. Perhatikan tabel berikut ini  

Pasangan yang tepat antara organ ekskresi dengan zat sisa yang dikeluarkan adalah … 

 Organ Zat sisa 

A Hati Urea 

B Kulit Oksigen 

C Paru-paru Udara 

D  Ginjal Urin 

 

5. Perhatikan tabel berikut 

Pasangan antara besaran pokok dengan satuan dalam SI yang benar adalah … 

 Besaran Pokok Satuan ( SI ) 

A suhu Celcius 

B Kuat arus Watt 

C massa Gram 

D  Intensitas cahaya candela 

 

6. Dibawah ini yang menunjukkan besaran turunan adalah … 

a. Volume, gaya, energy 

b. Luas, panjang, lebar 

c. Kecepatan, suhu, gaya 

d. Luas, keliling, jumlah zat 

 



7. Besaran panjang bisa diturunkan menjadi … 

a. Luas dan daya 

b. Luas dan volume 

c. Volume dan tegangan 

d. Volume dan kuat arus 

 

8. Suatu benda memiliki suhu 750 C. Suhu benda tersebut sama dengan … 

a. 600R 

b. 1670R 

c. 2150R 

d. 3480R 

 

9. Sebuah balok mempunyai panjang 10 cm, lebar 5 cm dan tinggi 0,5 cm. Volume balok 

tersebut sebesar …. 

a. 2,5 cm3 

b. 20 cm3 

c. 25 cm3 

d. 250 cm3 

 

10. Berikut ini adalah sifat-sifat larutan asam, kecuali …. 

a. dapat memerahkan warna lakmus biru 

b. dapat menimbulkan pencemaran udara 

c. larutannya termasuk nonelektrolit 

d. jika dilarutkan dalam air terjadi reaksi ionisasi dan terjadi ion OH- 

 

11. Ciri-ciri hewan berbeda dengan tumbuhan karena hewan … 

a. memiliki cadangan makanan yang berupa zat tepung 

b. dapat membuat makanan sendiri 

c. tidak dapat bergerak bebas 

d. bergerak aktif 

 

12. Ditemukan hewan-hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut; 

1) merayap 

2) terdapat mata, lubang telinga, lubang hidung dan mulut 

3) tubuh ditutupi sisik dari zat tanduk 

4) bernapas dengan paru-paru 

Hewan dengan cirri-ciri tersebut masuk dalam kelompok… 

a. pisces     c. reptilian 

b. amphibian     d. aves 

Perhatikan gambar berikut1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Perhatikan gambar berikut ini 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat adalah ….. 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 4 dan 1  

 

14. Contoh kelompok tumbuhan berkeping satu adalah... 

a. ubi kayu, kacang tanah, dan kelapa 

b. jagung, tomat, dan terung 

c. padi, pisang, dan kelapa 

d. kentang, ubi jalar dan cabai 

 

15. Perhatikan hal-hal berikut: 

1) dinding sel     4) inti sel 

2) kloroplas     5) mitochondria 

3) vakuola 

Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada … 

a. 1,2,3      c. 2,4,5 

b. 1,2,5     d. 1,2,4 

 

16. Tingkat organisasi organism yang benar adalah … 

a. organel – organ – jaringan – organism 

b. sel – jaringan – organ – organel 

c. organel – sel – jaringan – organ 

d. organ – organel – system organ – organisme 

 

17. Urutan takson dari yang tertinggi sampai terendah pada dunia tumbuhan adalah …. 

a. devisio, klas, ordo, famili,genus, spesies 

b. devisio, klas, ordo, genus, famili, spesies 

c. filum, klas, ordo, famili, genus, spesies 

d. filum, klas, ordo, genus, famili, spesies 

 

18. Berikut ini cara penulisan nama ilmiah yang benar adalah ….  

a. Citrus maksima   c. citrus maksima 

b. Citrus Maksima   d. CITRUS maksima 

 

19. Fungsi jaringan saraf adalah … 

a. mengikat tulang dan otot   c. menghantarkan rangsang 

b. menyimpan cadangan makanan  d. sebagai alat gerak 

 

20. Burung termasuk hewan homoiotermis atau berdarah panas. Pernyataan berikut ada 

hubungannya dengan hal tersebut, kecuali.. 

a. suhu dan badan burung relatif tetap 

b. burung dapat hidup pada suhu lingkungan sekitar 15oC 

c. suhu tubuh burung berubah sesuai dengan keadaan lingkungan 

d. burung mempunyai suhu yang optimal untuk kehidupannya 
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21. Pada musim semi suhu udara mencapai 18oC, sedangkan pada musim dingin suhu udara 

mencapai ‒2oC. Selisih suhu udara antara kedua musim itu adalah …. 

A. ‒20oC 

B. ‒16oC 

C. 16oC 

D. 20oC 

 

22. Hasil yang senilai dengan 451512  adalah …. 

A. 532   

B. 5322   

C. 532 2   

D. 2532   

 

23. Perhatikan pola di samping. 

Dari pola di samping, banyak □ pada pola ke-10 adalah …. 

A. 44 

B. 49 

C. 50 

D. 66 

 

24. Jika 2
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n
, maka nilai dari n adalah …. 

A. 1 

B. 4 

C. 13 

D. 18 

25. Nilai dari ....
3,0133,073

845,01245,0
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C. 1 

D. 2 

 

26. Jika M adalah himpunan huruf pembentuk kata “matahari”, maka banyak himpunan bagian 

dari M adalah …. 

A. 8 

B. 16 

C. 32 

D. 64 

 

27. Diketahui    21An ,   18Bn  dan   32BAn , maka   ....BAn  

A. 7 

B. 9 

C. 29 

D. 39 



28. Perhatikan diagram Venn di samping. 

  ABA  = .... 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

 

29. Dari dalam kotak, dibagikan masing-masing 2 pensil kepada para siswa. Ternyata masih tersisa 

3 pensil dalam kotak. Jika ada p siswa yang menerima pensil dalam kotak mula-mula sebanyak 

A. 2p ‒ 3 

B. 2p + 3 

C. 3p ‒ 2 

D. 3p + 2 

30. Penyelesaian dari 13  m  adalah …. 

A. 2m  

B. 2m  

C. 2m  

D. 2m  

 

31. Jika 3:2: BA  dan 5:4: CB  maka ....: CA  

A. 3 : 4 

B. 3 : 5 

C. 2 : 15 

D. 8 : 15 

 

32. Besar sudut x pada gambar di samping ini adalah …. 

A. 124o 

B. 134o 

C. 143o 

D. 169o  

 

33. Berdasarkan gambar di bawah, Nilai n adalah…. 

A. 20 

B. 25 

C. 35       

D.  40 

 

34. Luas suatu segitiga adalah 54 cm2. Tiga kali panjang alasnya sama dengan empat kali 

tingginya. Tinggi segitiga tersebut adalah …. 

A. 9 cm 

B. 12 cm 

C. 15 cm 

D. 18 cm 

 

35. Panjang sisi-sisi pada ∆PQR berbanding sebagai p : q : r = 2 : 3 : 4. Jika keliling ∆PQR 

adalah 45 cm, maka panjang sisi PR adalah …. 

A. 9 cm 

B. 12 cm 

C. 15 cm 

D. 20 cm 

S          A              B 

             I       II       III        IV 

x 

77o 

114o 

                                       B 

 

        (5n−35)o                      2no 

                 A                            C                                               



 

36. Perhatikan gambar di samping.  

Pada ∆ ABC di samping, garis CD disebut  …. 

A. garis berat 

B. garis bagi 

C. garis sumbu 

D. garis tinggi 

 

 

 

37. Perhatikan gambar di samping. 

Pada jajargenjang PQRS di bawah ini, diketahui PQ = 10 cm, 

QR = 15 cm dan RU = 12 cm. Panjang QT = …. 

A. 6 cm 

B. 7 cm 

C. 8 cm 

D. 9 cm 

 

38. Diketahui: 

J = {jajargenjang} 

L = {persegi panjang} 

B = {belah ketupat}  

P = {persegi} 

dan pernyataan: 

(i) PBL   

(ii) PPB   
(iii) BLJ   

(iv) BBP   
Pernyataan yang benar adalah …. 

A. (i), (ii), dan (iii) 

B. (i), (ii), dan (iv) 

C. (i), (iii), dan (iv) 

D. (ii), (iii), dan (iv) 

 

39. Perhatikan gambar di samping. 

Jika panjang AB = 15 cm, dan BD = 12 cm, maka luas 

bangun ABCDEF adalah  …. 

A. 162 cm2 

B. 216 cm2 

C. 234 cm2 

D. 324 cm2 

 

40. Bayangan dari titik P(x, y) hasil dilatasi 
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 adalah P′(2, ‒1). Nilai x + y = …. 

A. ‒3 

B. ‒1 

C. 0 

D. 7 
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