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1. Pada gambar berikut, yang termasuk tuas jenis ke 3 adalah . . .  

 

 
 

2.  Alat pada gambar berikut menerapkan prinsip pesawat sederhana . . . . 

 
3. Rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda yang 

merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan.... 
 

4. Umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari 
suatu masa pertumbuhan, garis-garis itu disebut.... 

 
5. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil 

adalah.... 
  

6. Perhatikan Gambar berikut. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah 
satu jaringan penyusun daun, jaringan X disebut jaringan...  dan berfungsi untuk.... 

 
7. Saat berpuasa kadar gula dalam darah menjadi rendah. Makanan yang paling cocok 

untuk segera memulihkan kondisi tubuh adalah.... 
 

8. Sebuah pengungkit digunakan untuk mengungkit batu yang beratnya 100 N. jika jarak 
titik tumpu ke posisi batu 40 cm dan jarak dari titik tumpu ke gaya kuasa 120 cm. 
besar gaya kuasa yang harus dikerahkan adalah . . .  
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9. Sistem pencernaan yang melakukan gerak peristaltik pertama adalah... 
 

10. Tulang yang memiliki bentuk pipih yaitu .... 
 

11. Persendian yang menghubungkan tulang-tulang tengkorak kepala adalah .... 
 

12. Bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari harus mengandung sejumlah  
besar bahan.... 
 

13. Pada pesawat sederhana di samping, posisi titiik tumpu, titik beban, dan titik kuasa 
yang benar adalah. . . 

   
14. Besar keuntungan mekanik system katrol di samping adalah . . . 

 
15. Perhatikan gambar di bawah ! Bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut 

ditunjukkan pada bagian bernomor....  

          
 
 

16. Bagian yang dilalui air dari tanah hingga masuk ke dalam saluran pengangkut 
(xylem/Floem) secara berturut turut adalah . . . 

 
17. Sehelai daun ditutupi sebagian dengan kertas timah, lalu diletakkan di tempat yang 

terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan 
dilakukan uji iodium pada permukaan atas daun. Proses tersebut merupakan cara 
untuk mengetahui bahwa pada daun terdapat zat .... 
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18. Struktur daun yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan dan tempat 
pertukaran udara dalam tumbuhan adalah.... 

 
19. Jaringan yang berfungsi menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian adalah.... 
 
 
20. Gambar dibawah ini menunjukkan kelainan tulang punggung yang disebut .... 

 
 
21. Tulang tengkorak berfungsi sebagai .... 
 
22. Kelainan pada tulang dapat dideteksi dengan bantuan .... 
 
23. Jelaskan 3 perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung 

 

24. Apa yang dimaksud dengan : a).Lordosis,  b) Kifosis 
 

25. Bagian X, Y, dan Z pada gambar berikut adalah . . . 

 
26. Sebutkan urutan saluran pencernaan dari awal hingga akhir! Mengapa  waktu yang 

diperlukan makanan untuk dicerna pada tiap organ pencernaan  berbeda-beda? 
Jelaskan! 

 
27. Terdapat enam nutrisi yang dibutuhkan tubuh, yaitu  . . . 

  
28. Ketika melakukan uji makanan dengan biuret, tampak muncul warna ungu  

pada bahan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa makanan mengandung .... 
 

29. Ketika Risa membeli makanan di warung, penjualnya membungkus dengan 
menggunakan kertas, ternyata pada kertas tampak noda yang membuat kertas jadi 
terlihat transparan. Hal ini bisa terjadi karena makanan tersebut mangandung .... 

 
 
 
 



 

4 
 

Nama :  ...................................................  

Kelas :  ...................................................  
LATIHAN SOAL UTS IPA KELAS 8 

SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2014-2015 

30. Seseorang yang hanya mengkonsumsi nasi saja dalam menu makanannya  
menjadi tidak sehat, karena.... 

 
31. Perhatikan gambar anatomi akar di bawah!  

Berdasarkan gambar, fungsi dari bagian X adalah.... 

                  
 
 

32. Pada saat masa pertumbuhan sebaiknya seorang anak mendapat asupan  
bahan makanan yang banyak mengandung.... 

  
33. Proses yang terjadi pada Pencernaan manusia yaitu secara ... (sebutkan 2) 

 
34. Proses pemecahan karbohidrat dalam tubuhmu terjadi pada... 

 

35. Jelaskan perbedaan tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3  
 

36. Suatu katrol majemuk yang terdiri dari 2 kator tetap dan 1 katrol bergerak. Besar 
keuntungan mekaniknya adalah . . .  
 

37. Perhatikan gambar berikut! 

           
supaya beban dapat terangkat, besar gaya F pada gambar di atas paling sedikit adalah 
. . . .  
 

38. Sebutkan 3 fungsi rangka bagi manusia ? 
 

39. Sebutkan 3 macam-macam sendi gerak ! 
 

40. Organ pencernaan yang bersifat sangat asam, bertugas untuk membunuh  
bakteri dan mencerna protein adalah.... 
 
 


