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Pilihlah jawaban yang paling benar! 

 1.Berikut ini yang merupakan gejala alam abiotik adalah... 
    a.batang eceng gondok berongga   c.batu mengalami pelapukan 

    b.akar tumbuhan jagung adalah akar serabut d.daun pepaya berwarna hijau 

 2. Berikut ini yang merupakan gejala alam biotik adalah... 
    a.pasir di pantai     c.udara yang bergerak 
    b.lumut di atas bebatuan    d.air yang mengalir 
 3.Fungsi utama mikroskop adalah... 
    a.memperindah objek    c.memperbesar objek 
    b.mengubah objek     d.menentukan bentuk objek 
 4.Bagian mikroskop yang digunakan untuk memilih lensa objektif yang diinginkan adalah... 
   a.revolver      b.kondensor 
   b.diafragma      d.pengatur fokus 
 5.Bagian mikroskop yang berfungsi membentuk bayangan objek dan memperbesar benda yang    
    diamati adalah... 
   a.revolver      b.kondensor 
   b.diafragma      d.lensa okuler 
 6.Diafragma berfungsi untuk... 
   a.mengatur intensitas cahaya yang masuk dalam mikroskop 
   b.mengatur banyak-sedikitnya cahaya yang dikehendaki masuk ke dalam mikroskop 
   c.menjepit preparat di atas meja preparat agar kedudukan preparat stabil dan tidak bergeser 
   d.menjaga mikroskop agar dapat berdiri dengan mantap di atas meja yang datar. 
 7.Dari gambar berikut yang disebut gelas objek adalah... 
    a.  1      c. 3  
    b.  2      d. 1 dan 3 
 8.Untuk melihat anatomi daun dari samping dilakukan sayatan secara... 
   a.melintang      c.diagonal 
   b.membujur      d.menyerong 
 9. Untuk melihat anatomi batang dari  atas dilakukan sayatan secara... 
   a.melintang      c.diagonal 
   b.membujur      d.menyerong 
 
 

PETUNJUK UMUM: 

1. Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab. 
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling 

tepat. 
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. 
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir/ 

hitamkan jawaban yang benar. 



10.Metode ilmiah meliputi hal-hal berikut ini. 
 (1) pengumpulan data (3) kesimpulan (5) masalah 
 (2) eksperimen  (4) hipotesis 
   Urutan yang benar adalah... 

a. (1) – (3) – (5) – (2) – (4)    c. (4) – (5) – (2) – (1) – (3) 
b. (2) – (1) – (4) – (5) – (3)    d. (5) – (1) – (4) – (2) – (3) 

11.Peralatan laboratorium yang disebut sebagai erlenmeyer adalah... 
  a.           b.    c.   d.  

 

 
 
12.Jika ujung atasnya ditutup dengan jari telunjuk maka cairan tidak akan keluar, dan jika jari telunjuk   
      diangkat maka cairan akan keluar. Peralatan tersebut adalah... 
a.                                          b.             c.   d.  

    
 
 
 
 
 
 
 
13.Berikut ini alat laboratorium untuk meletakkan bahan kimia berbentuk kristal atau padat yang siap  
   digunakan ... 
   a.    b.      c.      d.  

 
 
 

14.Bila kita membutuhkan larutan sebanyak 23,5 ml,maka alat yang digunakan adalah... 

   a.                                                 c.     d. 

15. Fungsi kloroform atau eter dalam  pembedahan adalah .... 
   a. memperlunak kulit hewan  c. menghasilkan warna yang bagus 

   b. menguatkan hewan   d. membuat pingsan hewan 

16.Bahan kimia yang berbentuk padat dalam suatu wadah diambil menggunakan ... 
   a.pipet tetes     c.gelas ukur  
   b.spatula     d.cawan petri  
17.Bahan kimia berikut ini yang mudah terbakar adalah... 
   a.brom     c.merkuri 
   b.asam klorida    d.natrium 
18.Cara memanaskan alkohol yang benar adalah... 
   a.dimasukkan dalam tabung reaksi dan direbus dalam gelas kimia berisi air 
   b.dimasukkan langsung ke tabung reaksi 
   c.didekatkan langsung pada api 
   d.didekatkan pada api dengan jarak tertentu 
 
 



19.Apabila bahan kimia masuk ke dalam mulut maka yang harus dilakukan adalah... 
   a.berkumur dengan air mengalir  c.minum air hangat sebanyak-banyaknya 
   b.segera dimuntahkan   d.membuka mulut terus-menerus 
20.Apabila terkena asam sulfat yang dilakukan adalah... 
  a.basuh dengan air yang mengalir dan dibalut dengan kain kasa 
  b.basuh dengan air hangat berulang-ulang 
  c.basuh dengan alkohol dan dibiarkan terbuka 
  d.tetesi dengan obat merah    
21.Bahan kimia yang bersifat korosif diberi simbol... 

    a.  b.                  c.                      d    
22.Berikut ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup, kecuali... 
   a. berkembang biak    c.bergerak 
   b.bernapas     d.bentuknya tetap 
23.Seekor kupu-kupu dimasukkan ke dalam toples yang tertutup rapat , setelah beberapa lama kupu 
      tersebut mati. Hal ini menunjukkan bahwa hewan membutuhkan... 
   a.Karbon dioksida untuk bernapas  c. oksigen untuk bernapas 
   b.madu untuk makanannya   d.ruang terbuka untuk bergerak 
 
 
 
 
 

24.                                                   
    Salah satu ciri yang sama-sama dimiliki oleh keempat makhluk hidup pada gambar di atas adalah... 
   a.melakukan gerak aktif   c.melahirkan anak 
   b.melakukan pernafasan   d.melakukan fotosintesis. 
25.Katak berkembang biak di air, supaya dapat hidup di air berudu bernafas menggunakan... 
  a. paru-paru     c.insang 
  b.pundi-pundi udara    d.trahea 
26.Setelah beberapa hari bunga yang semula kuncup kemudian mekar, hal ini menunjukkan bahwa 
      tumbuhan... 
    a.bernafas     c.bergerak 
    b.memiliki irritabilita   d. Memerlukan nutrisi 
27.Pernyataan berikut ini yang benar adalah... 
   a.hewan dan tumbuhan bergerak secara pasif 
   b.tumbuhan bergerak tidak berpindah tempat 
   c.hewan lamban menanggapi rangsang 
   d.hewan dapat membuat makanan sendiri 
28.Pernyataan berikut berhubungan dengan tumbuh, kecuali... 
   a.irreversibel    c.bertambah ukurannya 
   b.dapat kembali kekeadaan semula d.merupakan proses perkembangan 
29.Salah satu peristiwa tentang pertumbuhan  ditunjukkan oleh... 
   a.tumbuhan mawar menghasilkan bunga c.tumbuhan pisang bertunas 
   b.burung dara bertelur   d.berudu berubah menjadi katak berekor 
30.Perkembangbiakan pada tumbuhan biji ditandai dengan terbentuknya... 
   a. daun     c.akar 
   b.bunga     d.batang 
 
 



31.Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah... 
   a.mempertahankan jenisnya  c.mendapatkan anggota baru 
   b.memperbanyak jumlahnya  d.memperpanjang usia 
32.Tumbuhan melakukan fotosintesis, menunjukkan bahwa makhluk hidup perlu... 
   a.bernafas     c.makan 
   b.berkembang    d.tumbuh 
33.Berikut ini merupakan hasil oksidasi zat makanan dalam tubuh, kecuali... 
   a. energi     c. H 2 O 
   b. CO 2     d.O2 
34.Perbedaan utama antara tumbuhan dan hewan adalah... 
   a.cara bernafas    c.cara memperoleh makan 
   b.cara berkembang biak   d.cara mengeluarkan zat sisa. 
35.Tumbuhan hijau yang hidup di darat memperoleh air dan mineral untuk bahan makanan dari... 
   a. tanah     c.hewan 
   b. udara     d.tumbuhan lain. 
36.Salah satu ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang.Melalui pengamatan tentang peri- 
     laku yang  diperlihatkan oleh tumbuhan seperti di bawah ini, kecuali... 
   a.gerak melilit kacang panjang  c.menguncupnya daun putri malu jika disentuh 
   b.gugurnya daun-daun dari tangkainya d.gerak bunga matahari mengikuti cahaya matahari 
37.Bekicot akan masuk ke dalam cangkangnya jika disentuh, hal ini menunjukkan bahwa hewan ter- 
     sebut menunjukkan tentang ... 
   a.pertumbuhan     c. irritabilita  
   b.perkembangbiakan   d.pernafasan  
 
38.Bunga pukul empat(Myrabilis) akan bermekaran jika hari telah sore, hal ini menunjukkan salah  
     satu ciri makhluk hidup, yaitu... 
    a.mengeluarkan zat sisa   c.berkembang biak 
    b.memerlukan makan   d.peka terhadap rangsang 
39.Agar zat sisa metabolisme dalam tubuh tidak meracuni tubuh maka perlu proses... 
    a.irritabilita     c.ekskresi 
    b.reproduksi    d.respirasi 
40.Untuk menjaga keseimbangan metabolisme dalam tubuh, sel-sel tubuh organisme melakukan  
     proses pengeluaran yang disebut... 
    a.oksidasi     c.respirasi 
    b.ekskresi     d.irritabilita 
       
      
 
 
 

          


