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1. Perhatikan data zat aditif produk makanan berikut ! 
Minyak nabati,garam,mononatrium glutamat, dinatrium inosinat, zat besi, tartrazin CI 19140 

antioksidan. 

Zat aditif yang berperan sebagai pewarna buatan adalah 
A.  tartrazin CL 19140 
B.  natrium benzoat 
C.  dinatrium inosinat 
D.  natriu-m klorida 

2. Ciri-ciri fisik pada orang penggunaa zat adiktif dan psikotropika adalah 
A. suka berbohong dan sering mengelamun 
B. muka pucat dan detak jantung melemah 
C. mata terlihat cekung dan berat badan turun dratis 
D. pencuriga dan kurang bertanggung jawab 

3. Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut ini! 
 

 
Proses pencernaan yang terjadi di organ yang bertanda B adalah 
A. kimiawi, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol 
B. kimiawi,mengubah protein menjadi pepton 
C. kimiawi,mengubah amilum menjadi maltosa 
D. Kimiawi,mengumpalkan protein pada susu 

4. Ibu membuat nasi kuning dengan memakai macam-macam bumbu, di antaranya 
merica,garam,kunyit, MSG, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Warna kuning pada nasi 

disebabkan oleh kunyit yang mengandung zat warna yang disebut 

A. rodhamin 
B. kurkumin 
C. klorofil 
D. beta karotin 

5. Agar terhindar dari dampak negatif penggunaan psikotropika kita harus 
menjauhi dan tidak mencoba untuk mengkonsumsi zat yang mengandung 
A.  nikotin 
B.  alkohol 
C.  kokain 
D.  sakarin 

 
 
 
 



6. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut ini! 
 

            
Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah menghasilkan enzim 
A. HCI,untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk bersama makanan 
B. Lipase, untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol 
C. Pepsin, untuk mengubah amilum menjadi maltose 
D. Renin,untuk mengedapkan protein susu 

7. Bahan makanan yang menjadi sumber energi adalah . . . .  
A. Telur 
B. Daging 
C. Roti 
D. sayuran 

8. Perhatikan gambar alat pencernaan berikut! 
 

 
Enzim yang dihasilkan oleh organ X dan fungsinya adalah . . .  
A. pepsinogen,menguraikan protein menjadi asam amino 
B. amilase,menguraikan tepung menjadi maltosa 
C. renin,menguraikan vitamin dan mineral 
D. pepsin,menguraikan protein menjadi pepton 

9. Perhatikan gambar penampang batang di bawah ini! 

 
Jaringan yang berfungsi sebagai tempat pengangkut hasil fotosintesis ditunjukkan oleh nomor 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 



10. Mobil sedan digandeng mobil Jeeb sedang melaju menuju bengkel. Berdasarkan konsep gerak 
dalam fisika, pernyataan berikut yang benar adalah 
A. mobil jeeb bergerak terhadap rumah 
B. mobil sedan bergerak terhadap mobil jeeb 
C. sopir mobil sedan bergerak terhadap mobil jeeb 
D. sopir mobil jeeb tidak bergerak terhadap rumah 

11. Berikut ini empat contoh gerak benda. 
1) Bola yang jatuh bebas ke bumi 
2) Bola menuruni bidang miring 
3) Bola yang menggelinding di atas pasir 
4) Bola yang dilempar vertikal ke atas 
Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat pada contoh tersebut di atas 
adalah 
A .  1 dan 2 
B .  1 dan 3 
C .  2 dan 3 
D.  2 dan 4 

 
12. Perhatikan gambar penampang melirtang daun berikut ini: 

 
Jaringan yang berfungsi tempat terjadinya fotosintesis dan keluar masuknya udara 

ditunjukkan oleh nomor 

A.  1 dan 2  
B.  2 clan 3 
C.  2 dan 4  
D.  2 dan 5  

 
13. Perhatikan gambar berikut! 

 
Bagian sendi yang ditandai dengan tanda panah merupakan sendi 
A. peluru, yang memungkinkan gerak ke segala arah 
B. pelana, sehingga gerakannya terjadi dua arah 
C. engsel, yang mengakibatkan gerakan satu arah 
D. geser, yang memungkinkan gerak geser antar tulang 



14. "Benda dikatakan lembam, jika pada benda itu tidak ada gaya-gaya yang bekerja atau resultan 
gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, sehingga benda tetap diam atau 
bergerak lurus beraturan." 

Pernyataan di atas sesuai dengan... 
A. Hukum Newton I 
B. Hukum Newton II 
C. Hukum Newton III 
D. Hukum Aksi Reaksi 

15. Gelas kaca yang kita pakai untuk minum sebenarnya terbuat dari bahan apa? 
A. Tanah liat yang dibuat transparan 
B. Batu kapur yang dibuat transparan 
C. Pasir Kaca yang dibuat transparan 
D. Semen yang dibuat transparan 

 
16. Perhatikan gambar persendian berikut: 

 
Persendian yang ditunjukkan oleh huruf X termasuk sendi 
A .  engsel 
B .  pelana 
C .  peluru 
D.  putar 

17. Perhatikan gambar salah satu otot berikut ini: 

 
Berdasarkan cir-ciri yang terdapat pada gambar tersebut, maka pernyataan berikut yang sesuai 
adalah 

A. otot jantung, berfungsi menyusun organ jantung, bekerja secara tak sadar 
B. otot lurik, berfungsi sebagai otot rangka, bekerja secara sadar 
C. otot polos, berfungsi membentuk organ dalam, bekerja secara sadar 
D. otot polos, berfungsi menyusun organ dalam, bergerak peristaltic 

  
18. perhatikan gambar berikut! 

 

 
Sebutir kelereng diluncurkan dari titik A tanpa kecepatan awal pada sebuah bidang miring yang 
licin. Jenis gerakan yang dialami kelereng adalah.... 
A. Lintasan AB GLB, lintasan BC GLBB diperlambat 
B. Lintasan AB GLBB diperlambat, lintasan BC GLBB dipercepat 
C. Lintasan AB GLBB dipercepat, lintasan BC GLBB diperlambat 



D. Lintasan AB GLB, lintasan BC GLB 
19. Badu berangkat ke sekolah menaiki sepeda dengan kelajuan konstan sebesar 10 m/s . Jika jarak 

rumah Badu dan sekolah adalah 15 km, maka Badu akan sampai disekolah dalam waktu  
A.  25 menit 
B.  20 menit 
C.  15 menit 
D.  10 menit 

20. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kelajuan 10 m/s kemudian dipercepat dengan 
percepatan sebesar 2 m/s2 Kecepatan benda 5 detik kemudian adalah. 
A.  10 m/s 
B.  15 m/s 
C.  20 m/s 
D.  25 m/s 

21. Perhatikan Peristiwa-peristiwa berikut: 
(1) buah kelapa jatuh dari pohon ke tanah 
(2) magnet batang menarik lennpengan besi 
(3) alas sepatu menjadi aus setelah lama dipakai 
(4) Budi mendorong balok hingga bergeser ke arah kanan 
Peristiwa di atas yang melibatkan gaya tak sentuh adalah peristiwa 
nomor.... 
A .  1 dan 2 
B .  1 dan 3 
C .  2 dan 4 
D.  3 dan 4 

22. Suatu benda ditarik kea rah kanan dengan gaya 10 N dan ditarik ke kiri dengan gaya 5 N. jika 
massa benda adalah 10 kg, maka besar percepatan benda tersebut adalah.... 
A.  0,5 m/s2 
B.  2,0 m/s2 
C.  2,5 m/s2 
D.  3,0 m/s2 

 
23. Lugol digunakan untuk melakukan uji . . . . . 
24. Benedict digunakan untuk melakukan uji . . . . . 
25. mengapa kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda? Jelaskan!. 
26. Jelaskan 3 perbedaan antara otot lurik, otot polos dengan otot jantung!  
27. Jelaskan 3 kelaianan yang terjadi pada sistem gerak.  
28. Perhatikan gambar bagian sel struktur tulang keras berikut ini: 

  
a. sebutkan nama bagian nomor 1, 2, dan 3 
b. jelaskan fungsi bagian nomor 1 

29. Perhatikan gambar berikut 
 



 
Berdasarkan gambar tentukanlah : 
A. Besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut ? 
B. Keuntungan Mekanik pengungkit tersebut ? 

30. Jelaskan sifat-sifat serat alami yang kamu ketahui 
31. Sebutkan pernyataan bunyi hukum III Newton dan berikan contoh aplikasi dalam kehidupan 

sehari hari ? 
32. Sebutkan contoh contoh konsep gaya berikut ! 
A. Gaya sentuh 
B. Gaya tak sentuh 

33. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 m/s menjadi 30 m/s dalam selang waktu 20 sekon. 
Tentukan percepatan yang dilakukan oleh mesin mobil tersebut ? 

 


