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PETUNJUK UMUM

1 , Ttlis nomor Anda pada lembar jawaban

2. Perikasalah dan bacalah soal-soal dengan bffii sebalum Anda monjawabnya

3. Dahulukan menjawab soal-soalyang Anda anggap mudah

4. Kerjakan padalembar jawaban yang disediakan
t-- 5. Hitamkan kotak pada huruf jawaban yang Anda anggap banar dengan memakai pinsil28

6, Apabila ada jawaban yang akan diganti, hapuslah jawabanyang salah dengan karat penghapus sampal bersih, kemudian isi

dengan jawaban yang Anda anggap benar,

Contoh :

a. Sebelum dijawab

b. Sesudah di jawab

c. Sesudah diperbaiki
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PETUNJUK KHU$US I

Soal No 1 s.d 50 hitamkanlah bulatan pada huruf a, b, c, atau d yang Anda anggap benar pada lembar jawaban I

Perhatikan gambar !

0.'l kg

Massa benda dari hasil pengulturan diatas adalah .,,

a. L,605 kg

b. 2,100 kg

c. 51,60 kg,

d, L56,0 ke

Perhatikan tabel !

Pernyataan yang benar tentang partil<el zat dibawah ini adalah ...

U"JIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 201 3.2014

LEMBAR

Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Hariffanggal
AlokasiWaktu



VoulurnenYa tetaP

Kohesinya sangat kuat

LO

Bila thermometer Reamur menunjukkan suhu 20oR maka thermometer Fahrenheit akan menunjukkan suhu "'

a. 45oF

b. 770F

c. 1400 F

d. 2000 F

4. Perhatikan grafik perubahan wujud 500 g air

Q ( Iorde )

il:

adalah ,...

a. 2,100 J

b, 84.000 J

c. 565.000 J

d. 1,130.000 J

5. Perhatikan gambar !

rioamur

ao"

3, Perhatikan gambar thermometer I

Jika kalor jenis air 4200 J/kgoc dan kalor uap air 2.260.000 J/kg maka kalor yang diperlukan pada proses B - L



" Jika benda mengalami percepatan sebesar L4 m/s?, maka massa benda itu adalah '.,

a, 0,7 kg

b, 5,0 kg -./
c. 7,9 kg

d, 140 kg

6. Dua buah sepeda yang melaju memiliki massa yang sama besarnya. Sepeda kedua bergeral< dengan

kecepatan 13 m/s. Jika energi kinetik sepeda pertama 4 kali lebih besar dari energi kinetik sepeda kedua'

Maka kecepatan sepeda pertama adalah .',

a. 3,25 mls
b, 26 mls
c,52mls
d. 338 m/s

7. Perhatikan gambar !

lk

Jika panjang tuas 2 m maka keuntungan mekanik yang dimiliki pengungkit adalah

a, 1

b.2
c.3
d.4

8. Perhatikan gambar' !

Jika berat mobilYang

a. 72 Newton
b. 144 Newton
c. 365 Newton
d. 3.300 Newton

Perhatikan gambar !

A2 = 1.1.0 cm2

diangkat bobotnya 660 newton maka gaya minimal agar mobil dapat terangkat adalah

9,

Bandul bergerak dari titik R melewati titik Q sebanyak 3 kali serta berakhir di titik P memerlukan waktu 6

sekon, maka frekuensi ayunan bandul tersebut adalah ...

a. A,25 Hz

b. 0,5 Hz

c. 2Hz
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L0. Seseorang berterial( ditengah-tengah sebuah gedung. Pada saat itu cepat rambat gelombang bunyi di udara

340 m/s. Jika 2 sekon kemudian orang tersebut dapat mendengar suara pantulan suaranya, maka jarak orang

tersebut terhadap dinding gedung adalah ,.,.

a. 85m
b. 170 m
c. 340 m
d. 680 m

11.. l(arena l<ebiasaan browsing di komputer kini Ali hanya dapat membaca minimal dari jarak 40 cm, Agar dapat

membaca secara normal maka kekuatan kacamata yang harus dipakaiAli adalah ...

a, 1,5 dioptri lensa cembung' b, 2,5 dioptri lensa cekung

c, 4,0 dioptrilensa cembung
d, 25 dioptri lensa cekung

L2,

benda ll benda lll benda lV

wool sutera kaca ststr

Dengan memanfaatkan keempat benda yang tampak seperti gambar, empat orang siswa melakukan kegiatan
ai

13, Perhatikan gambar I

Ii=80A

Il = J.Il

It13=8A

I{=17A

15=12

Nilai l<uat arus 11 pada rangkaian diatas adalah ,,.
a, 4 Ampere
b. 7 Ampere
c, 15 Ampere
d. 30 Ampere

14, Sebuah setrika listrik dihubungkan dengan jaringan listrik PLN 240 volt selama 2 menit mengalirkan arus listril<

sebesar 0,5 ampere. Energi listrik yang digunakan setrika tersebut sebesar ...

a, 220 Joule
b. 660 Joule
c. 13.200 Joule
d. 25,400 Joule

Perhatikan gambar
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Benda Yang
Proses yang terjadi Jenis muatan yang timbul

Di gosok Penggosok

A IV Elektron benda I berpindah ke benda lV Muatan listrik negatif

B IV ll Elektron benda lV berpindah ke benda ll Muatan listrik negatif

c ilt il Elektron benda lll berpindah ke benda ll Muatan listrik positif

D ill Elektron benda I berpindah ke benda lll Muatan listrik positif



'15. Perhatikan gambar !

bar d adalah

16. Perhatikan gambar !

kumparan rehunder

Besarnya kuat arus listrik yang keluar dari trafo adalah ...

a. 0,8 Ampere
b. 1,2 Ampere
c. 20 Ampere
d. 80 Ampere

Perhatikan pernyaataan berikut !

1) adanya gerak semu harian matahari
2l pergantian siang dan malam

3) Terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap bulan

4l Adanya perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda derajat bujurnya

Dari pernyataan diatas yang merupakan akibat dari rotasi bumi adalah ...

a. !,2,dan3
b. L,2,dan4
c, 1, 3, dan 4

d, 2,3,dan4

Perhatikan tabel berikut
No Rumus Kimia

t NaCl

2 Oz

3 H2SOa

4 Sa

Yang tergolong molekul senyawa adalah .,.

a. 1dan2
b. 1dan3
c. 2dan3
d. 2dan4

Bajam
Pq

be

L7.

18.

Pembentukkan kutub-kutub iatas secara berturut-turut adalah ...

P a R S

A Utara Selatan Selatan Utara

B Selatan Utara Selatan Utara

c Utara Selatan Utara Selatan

D Selatan Utara Utara Selatan



Yang termasuk asam dan basa ditunjulckan oleh nomor ...

a, (1), {2), (3)dan (4), (s), (6)
. b, (1), (4), (s) dan (2), (3), (6)

c. (1), (3), (a) dan (2), (s), (5)

d. (2), (3), (4) dan (1), (50, (6)

20. Perhatikan gambar I

oo@

21. Perhatikan pernyataan berikut

1) Air mendidih pada suhu 100oC*
2l Asam sulfat terionisasi menjadi ion H* dan SOa'

3) Baja merupakan zat yang mudah ditarik oleh magnet r
4l Alkoholsangat mudah terbakar oleh api
5) Besi mudah berkarat

31,' ff5Hi*Iil*:':ffiX;.* merupakan siratrisika dan sirat kimia zat secara berturut-turut
ditunjukkan oleh ...

a. (1), (2), (3) dan (4), (5), (6)

b, (1), (3), (6) dan (2), (4), (5)

c. (211, @1, (6) dan (1), (3), (5)

d. (4), (s),(6) dan (1), (2), (3)

22, Salahsatu produk daging olahan yang beredar dipasaran memiliki komposisi sebagai berikut :

Daging sapi, air, tepung tapioka, minyak nabati, protein kedelai, garam, monosodium glutomat, kalium sorbat, natrium

nitrit, fermipan, tartazim, kuning FCF.

Bahan pengawet yang digunakan pada produk daging olahan tersebut adalah ..,,

a. Fermipan, kalium sorbat

b. Tartazim dan kuning FCF

c. Kalium sorbat dan natrium nitrit

d. Monosodium glutomat dan tartrazim

23, Di bawah iniadalah cara-cara menghindarkan diridaripengaruh obat psikotropika, kecuali ....

a. Mengikuti larangan untuk tidak menggunakan obat psikotropika

b. Mendiskusikan bahaya obat psikotropika dengdn teman sebaya

c, Mengikutikegiatan yang positif, sepertikegiatan olahraga dan OSIS disekolah.
d. Mengikuti sebagian gaya hidup remaja di perkotaan yang kurang bertanggung jawab dan tidak bisa mencerminkan

kenyataan hidup sehingga ikut mengkonsumsi obat psikotropika tanpa mengetahui efeknya

a. 1

b.2
c,3
d,4



14. Gambardibawah inimenunjukkan salahsatu cirimakhluk hidup yaitu ,..

a. Beradaptasi

b, Tumbuh dan berkembang

c. Berkembang biak

d, Peka terhadap rangsang

25. Perhatikan ciri-ciri hewan berikutl

1. Kaki tiga pasang dan beruas-ruas

2. Tidak punya tulang belakang

3, Tubuh beruas-ruas

Berdasarkan ciri di atas, hewan tersebut termasuk dalam kelompok .,..

a. HewanberPori(Porifera)
b, Serangga / arthroPoda

c. Hewan bertubuh lunak (molusca)

d. Cacing (anelida)

26, Perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan berikut!

Apabila populasi burung pipit menurun akibat diburu, populasi yang meningkat adalah .. "
a. Burung elang

b, katak

c. tikus

d. ulat

27. peningkatan jumlah penduduk berakibat pada pemanfaatan hutan menjadi pemukiman dan lahan pertanian' Hal ini dapat

menyebabkan.,..

a. Tersediaan air bersih mencukupi

b. Meningkatnya udara bersih dilingkungan

c, Hilangnya jenis flora dan fauna tertentu

d. Semakin luasnYa Paru'Paru bumi

2g. Jika seorang petani menggunakan insektisida secara berlebihan untuk membasmi serangga penganggu tanamannya,

maka dampak negatif bagi lingkungan adalah ,, '

a. Menyuburkan tanah sawahnYa r

b. Suburnya eceng gondok dipermukaan perairan "
c. Mempercepat pertumbuhan tanaman gulma di sawahnya

d. Kematian organisme lain yang bermanfaat bagiekosistem <



Perhatikan gambar sistem gerak berikut ini!

Sendi 1 dan 2 secara berurutan adalah..,,

Sendi putar dan sendi engsel

Sendi peluru dan sendi engsel

Sendi peluru dan sendi pelana

Sendi putar dan sendi pelana

30. Perhatikan gambar !

Proses pencernaan yang terjadidiorgan P adalah ...
a, Mengubah protein menjadipepton
b. Mengubah amylum menjadiglukosa
c. Mengubah lemak menjadiasam lemak

d. Mengaktifkan provitamin menjadi vitamin

31 , Pernyataan berikut yang menunjukkan proses inspirasi pada pernapasan perut adalah . , . .

a. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada membesar, udara keluar

b. Otot antar tulang rusuk relaksasi, volume rongga dada mengecil, udara masuk

c, Otot diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, udara masuk

d. Ototdiafragma relaksasi, volume rongga dada mengecil, udara masuk

32. Jantung manusia memiliki 4 bagian yaitu, serambi kanan-serambi kiri, bilik kanan-bilik kiri.

Serambi kiri berperan ..,.

Memompa darah yang kaya 0r keseluruh tubuh

Memompa darah yang kaya COz ke paru-paru

Menerima darah yang kaya 0a dari paru-paru

Menerima darah yang kaya COz dari seluruh tubuh

a,

b,

c.

d.

a.

b.

c.

d,
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,33,' Perhatikan gambar alat reproduksi pada wanita

Tempat terjadinya proses fertilisasi ditunjukkan gambar nomor ....

a. 1

b,2
c.3
d.4

34. Perhatikan gambar sel saraf berikut ini !

Bagian yang berfungsimembawa rangsang ke badan seladalah nomor..,.

a. 1

b.2
c.3
d,4

35. Perhatikan gambar organ tumbuhan berikut ini !

Bagian yang berfungsi untuk berlangsunya proses fotosintesis dan pertukaran gas ditunjukkan gambar nomor .

a. 1dan2
b. 2dan3
c, 2dan4
d. 2danG

!r! 2t)t,l*7-r?y_lJrq
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36, Perhatikan gambar percobaan fotosintesis di bawah ini !

ut t3)tr)
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Perlakuan terhadap tahap ke 3, bertujuan untuk ,,.,

a, Melarutkan clorofil

b, Mematikansel-seldaun
c. Mengujikeberadaanamylum
d. Mencegah cahaya mengenai daun

pada percobaan pertumbuhan kecambah pengaruh factor cahaya menunjukkan bahwa pertumbuhan batang yang cepat

tinggi terjadi di tempat , , ..

a. Terang, karena gerak fototropi batang cepat tumbuh

b, Terang, karena gerak hormon auksin menjadi lebih aktif

c, Gelap, karena tanpa cahaya hormon auksin lebih efektif

d, Gelap, karena tidak terjadi proses fotosintesis

Perhatikan pernyataan berikut !

1. Stomata dipermukaan bawah

2. Daun kecilberubah menjadiduri

3. Daun lebar dan tipis

4. Batang berongga ."

5. Akar pendek dan serabut

Ciri-ciri tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan air adalah . ',.
a, 1,2 dan 3
b. 1,2dan4
c. 2,3dan5
d. 3,4 dan 5

Persilangan antara kedelai biji bulat (BB) dengan biji kisut (bb) menghasilkan Fr berbiji bulat.

Apabila Fr disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan 500 tanaman, kemungkinan akan diperoleh Fz berbiii kisut

38.

sebanyak....

a. 250 butir

b, 375 butir

c, 500 butir

d. 125 butir

40. Perhatikan table berikut !

No, Produk Bahan Dasar Mikro organisme

1

2

3

4

Kecap

Nata de Coco

Tempe
Yoohurt

Kedelai

Air kelapa

Kedelai
Susu

Neospora sitophila
Acetobacter xylium

Aspergillus wentii
Lactobacillus buloaricus

Hubungan antara produk, bahan dasar dan mikroorganisme yang benar, dalam pemanfaatan bioteknologi untuk

meningkatkan produksi pangan adalah ..,.

a. 1dan2
b. 1dan3

c, 2dan 4

d. 3dan4

+


