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NAMA

ASAL SEKOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

Petunjuk Umum

l. Silakan berdoa sebelum mengerjakan soal, semua alat komunikasi dimatikan.

2. Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal Sekolah dan Kabupaten/Kota Sekolah) secara

lengkap pada setiap halaman dalam bcrkas soal dan lembar jawaban Anda.

3. Tes ini terdiri dari 50 soa1.

4. Waktu yang diberikan 90 menit

5. Anda dilarang membawa dan menggunakan alat elektronik apapun selama ujian

berlangsung.

6. Anda hanya diperkenankan menggunakan alat tulis beserta kertas yang telah

disediakan.

7. Anda tidak dipcrkcnankan bcrdiskusi dcngan siapapun sclama ujian bcrlangsung.

8. Beri tanda silang pada huruf yang Anda piiih sebagai jawaban yang Anda anggap

paling bcnar pada Lembar Jawaban ytrng lelnh t'isctliakur.

9. Apabila Anda ingin mengubah jawaban Anda, lingkarilah huruf yang Anda jawab

sebelumnya, lalu beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban yang

Anda anggap paling benar.

10. Anda akan mendapatkan 4 Poin untuk setiap jawaban yang benar, -1 poin untuk

setiap jawaban yang salah, dan 0 poin untuk pertanyaan yang tidak terjawab.

11. Berkas soal dikembalikan ke panitia.

12. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan langsung

bertanya kepada pengawas ujian.
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NAMA

ASAL SEKOI,AH: }(ABUPATEN/KOTA:

l. Di suatu kebun terdapat sekumpulan tilus, kucing, ular dan berbagai jenis
tumbuhan

Manakah yang merupakan populasi :

A. Tikus dan kucing
B. Tikus dan tumbuhan

C. Ular dan tumbuhan
D. Kucing dan tumbuhan

E. Semuanya

Berilut ini adalatr yang bisa mempengaruhi densitas suatu populasi, kecuali:
A. Imigrasi
B. Emigrasi
C. Natalitas
D. Reprodul'rtifitas

E. Mortalitas

Beberapa virus dapat menyemng manusia dan menyebabkan suatu penyakit,
namun ada juga virus yang menyerang bakteri yang disebut dengan ;

A. Viroid
B. Bakteriophage

C. Bakteriolosis
D. Virolosis
E. Zoonosis

Tipe sel khusus yang dihasilkan oleh gametofit dalam siklus hidup tanaman
angiospermae dan gynnospermae, yaihr :

A. Spora

B. Sel-sel biji
C. Sel-sel seks

D. Zigot
E. Ovum

5. Organisme ini hanya bisa hidup dalam mahluk hidup, yaitu:
A. Jamur

B. Bakteri

C. Virus
D. Amuba

E. Plasmodium

2^

3.

4.
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NAMA

ASAI SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

kedalam tubuh akan dilawan oleh sel tubuh dengan
tertentu. Organel y*g -.-punyai peranan tersebut

6. Fagosit yang masuk

mengeluarkan ensim

adalah:

A. Mitokondria
B. Lisosom

C. Badan Golgi
D. Inti sel

E. Vakuola

Tidak semua air dapat dijadikan sebagai bahan baku air minum. Berilart ini
adalah mikroorganisme yang dijadikan sebagai indicator pencemaran air minum,
yaitu:
A. Staphylococus aureus

B. Baclllus sp

C. Escherichia coli
D. Micobacterium sp

E. Nitrosomonas sp

Protalus adalah suafu sel yang bisa membuat makanan sendiri dan menyerap air
dari tanah. Sel ini dihasilkan olet,:

A. Tanarnanpaku-pakuan

B. Tanaman pinus

C. Tanaman kacang-kacangan

D. Tanaman bayam-bayaman

E. Tanaman kol-kolan

9. Bila seseorang memberikan suatu tanarnan angiospefinae kepada kamu, maka
kamu tahu bahwa kadang-kadang dalam siklus hidupnya akan menghasilkan :

A. Cone

B. Protalus

C. Bunga
D. Spennatofit
E. Nektar

10. Kucing dan macan mernpunyai level terdekat yang sama dalam tingkatan takson;
A. Genus

B. Species

C. Ords
D. Kelas

E. Kingdom

7.

8.
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NAMA :

ASALSEKOI-AH:

I l. Organisme ini bisa hidup dengan atau rsnpa ada oksigen, yaitu;
A. Aerob obligatif
B. Acrob fakultatif
C, Anaerob obligatif
D. Anaerob fakultatif
E. Tidak ada yang benar

12. Perhatikanlah gambar dibawah ini. Hubungan antara kerbau dan burung adalatr
hubungan:

A. Mutualisme
B. Parasitisme

C. Komensalisme
D. Predasi

E. Sinergisme

13. Di suatu daprah telah terjadi keracunan
memakan roti isi keju. Berilort ini yang

keracuuan adalah :

A. Amoeba
B. Staphylococus

C. Aspergilus
D. Lactobacillus
E. Rubela

KABUPATEN/KOTA:

makanan setelah penduduk tersebut
mungkin merupakan agen penyebab

14. Penyakit malaria merupakan penyakit qrdemik yang disebabkan oleh virus :

A. Aedes

B. Rubela

C. Plasmodium

D, Anopeles

E. Variela
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NAMA

ASALSEKOLAH: KABIIPATEN/KOTA:

15. Penyakit demam berdarah disebarkan oleh nyamuk yang telah mengandung agen
penyakit penyebab demam berdarah. Agen penyakit tersebut berbentuk :

A. Plasmodium

B. Merozoit
C. Sporozoit
D. Larva
E. Sporagonium

16. Pencernnan protein pertama kali terjadi di....
A. mulut

B. faring

C. esophagus

D. lambung

E. usus besar

17. Leukosit yang mengandung granula adalah:.,.
A. neutrofil, eosinofil, dan basofil
B. neutrofil, eosinofil, dan monosit
C. eosinofil, basofil, dan limfosit
D. basofil; monssii dan limfosit
E. eosinofil, monosit dan limfosit

18. Proses pengeluaran sisa makanan yang suda"\
anus disebut....
A. ekskresi

B. sekrosi

C. deglutisi
D. defekasi

E. digesti

19. Gigi berlubang disebabkan oleh nrsaknya....
A. lapisan email
B. pulpa

C. korona
D. dentin

E. akar gigi

tidak berguna untuk tubuh oleh

SELEKSI KSM 2OI3 TINGIQ{T IW/KOTA . MADRASAH TSANAWIYAII Halaman 5 dari 12



NAMA :

ASALSEKOI"AH:

20. Perhatikan gambar di bawah ini!

A. Hati
B. Pancreas

C. Duodenum
D. Jejunum
E. Ileum

21. Ganggrran pada pembuluh darah
tinggi adalah:...
A. penyakit jantung koroner
B, ateroma

C. angia pectoris

D. aterosklerosis

E. hiperlipidemia

22. Perhatikan gambar berikut ini.

A. 3 rantai makanan
B. 4 rantai makanan
C. 5 rantai makanan
D. 6 rantai makan
E. 7 rantai makan

Cairan dalam bagran nomor 2 akan dikeluarkan ke ....

KABUPATEN/KOTA:

akibat mengkonsumsi makanan berkolestrol
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NAMA

ASAL SEKOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

23. Plastida yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis mempunyai pigmen....
A. karotcn

B. fikoerithrin
C. xantofil
D. klorofil
E. klomoplas

24. Suara membesar, tumbuhnya kumis dan dada tumbuh membidang merupakan
tanda-tanda kelamin selarnder yang disebabkan oleh homon....
A. testosterone

B. progesterone

C. esterogen

D. FSH
E. LH

25. Menstnrasi merupakan peristiwa pendarahan akibat keluamya sel telur yang
tidak dibuahi disertai luruhnya dinding rahim yang disebut....
A. ovarium
B. endometrium

C. miometrium
D. uterus

E. servik

26. Selaput yang melindungi embrio dari guncangan adalah:....
A. sacus vitelinus
B. alantois

C. korion
D. amnion
E. plasenta

27. Tipe sel berikut ini yang dapat menurunkun mutasi dari seorang wanita ke
anaknya adalatr....
A. sel darah

B. sel syaraf
C. sel telur
D. sel kulit
E. sel rambut
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NAMA

ASAL SEKOI.AH: KABUPATEN/KOTA:

28. Sifat-sifat yang tampak dari suatu organisme dinamakan ....
A. Gen

B. Kromosom

C. Fenotip

D. Genotip

E. AIel

29. Zat-zatberikut ini merupakan bahan pembangun dinding sel tanaman, kecuali....

A. Pektin
B. Protein

C. Suberin

D. Selulosei

E. LiBnin

30. Perbedaan antara mitosis pada sel tanaman dari mitosis pada sel hewan adalah

A. Sel tanaman membelah tanpa pembentukan aster

B. Sel tanaman membelah tanpa pembentukan kumparan

C. Sel hewan yang diploid menghasilkan spora yang haploid

D. Sel tanaman yang haploid menghasilkan sporan yang diploid
E. Sel tanaman membentuk lukukan pembelahan pada membran sel

31. Siklus penyakit malaria yang disebarkan

manusia melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Manusia sakit malaria;
b. Manusia;
e. Nyamuk Anopheles sp.;
d. Saluran darah;

e. Merozoit.

oleh nyamuk Anopeles sp. kepada

Urutan yang benar dari siklus penyakit malaria adalah :

A. a-c-d-b-e
B. a-c-e-d-b
C. a-c-d-e-b
D. a-c-e-bld
E. a-c-b-,:. d

32. Mengapa kita tidak dapat menanam tanaman paku-pakuan di halaman rumah

kita?

A. Tanaman paku-pakuan jarung berbiji
B. Biji tanaman paku-pakuan harus ditanam dalam kondisi lembab

C. Biji tanaman paku-pakuan berukuran terlalu kecil
D. Tanaman paku-pakuan tidak berbiji
E. Tanaman palrltr tidak mempunyai alat-alat reproduksi
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NAMA :

ASALSEKOL{H: KABUPATEN/KOTA:

33. Bakteri memperbanyak diri melalui proses pembelahan sel secara biner,
sehingga akan dihasilkan keturunan yang ....
A. bcrvuiasi antar sclnya

B. Berbeda-beda

C. identik dengan induknya
D. berbeda dengan Induknya

E. tidak ada yang benar

34. Berikut ini adalah penyebab variasi genetik, kecuali ;

A. Mutasi
B. Rekombinasi

C. Fertilisasi
D. Polinasi
E. Kulturjaringan

35. Hasil penelitian jumlah kromosom dari bagian daun suatu tanafiran diketahui
berjumlah 22. Pada bagian manakah jumlah kromosom tersebut menjadi
berbeda dengan jumlah diatas?

A. Batang

B. Buah

C. Polen

D. Tunas

E. Akar
36. Manakah yang mempunyai jumlatr sel haploid

A. Sel yang sedang memasuki tahap siklus sel

B. Sel hasil fertilisasi
C. Sel pada phase sitokinesis mitosis
D. Set hasil pembelahan meiosis

E. Sel - sel tubuh

37. Nenek moyangjerapah bervariasi ada yang berleher panjang, ada yang pendek.
Namun sekarang kita hanya menjumpai jerapah yang berleher panjang saja.
Manakah pernyataan yang benar yang dikemukakan oleh Lamarck dan Darwin
bcrikut ini?
A. Menunrt Lamarck melalui seleksi alam maka moyang jerapah yang dulu

berleher pendek akhirnya menjadi panjang.

B. Menunrt Darwin melalui seleksi alam maka moyang jerapah yang dulu
berleher pendek alrtirnya meqiadi panjang.

C. Menunrt Lamarck melalui adaptasi maka moyang jerapatr yang dulu berleher
pendck akhimya meirjadi panjang.

D. Menurut Darwin melalui adaptasi maka moyang jerapah yang dulu
berrrariasi akhimya hanya yang berleher panjang yang bertahan hidup.

E. Menunrt Darwia melalui seleksi alanr maka semua moyang berleher pendek
mati baru sedangkan moyang jerapfi berleherpanjang bertahan hidup.
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NAMA :

ASALSEKOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

38. Catatan fosil dapat memberikan informasi penting, kecuali:
A. Menentukan umurnya

B. Mcncntukan hubungan kckcrabatan

C. Menentukan populasinya

D. Menentukan asal usulnya
E. Menjelaskan jenisnya

39. Berikut ini adalah peranan organism prokariotik yang tidak menguntungkan bagi
manusiq yaitu
A. Penghasil antibiotic
B. Bersifat pathogen

C. Nitrogen-fixer
D. Bioremidiator
E. Tidak ada yang benar

40. Berikut ini yang berpotensi untuk terjadinya spesiasi adatah

A. Perkawinan silang

B. Isolasi geografi

C. Bayi tabung

D. Kloning
E. Kulturjaringan

41. Salah satu upaya dalam pengendalian hama yang tidak menimbulkan
pencemaran lingkungan adalah...

A. Penggunaan pestisida

B. Penggendalian hama terpadu

C. Pengendalian secara biologis
D. Penyemprc tan dengan insektisida
E. Pengendalian dengan herbisida

42. Aliran energi terjadi mulai dari matahari, produsen, herbivora, carnivorq
omnivora dan saproba. Energi terendah diterima oleh :

A.Produsen
B. Herbivsra
C. Carnivora
D.Omnivora
E. Saprob
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NAMA

ASALSEKOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

43. Protein plasma yang mempunyai prosentasi paling banyak dalam darah
adalah:....

A. albumin

B. globulin o
C. globulin B

D. globuli y
E. fibrinogen

44. Sayur dan buah menrpakan makana yang banyak mengandung serat. Bila
konsumsi seratkurang, akan menimbulkan gangguan sistem pencemaan yaitu.... "

A. gastritis

B. maag

C. konstipasi

D. apendisitis

E. diare

Sel darah putih yang akan berubatr menjadi makrofag adalah nomor....
A. 1

8.2
c.3
D.4
E.5

46. Pencernaan selulosa pada hewan dibantu oleh enzim selulase yang dihasilkan
oleh baktcri. Pada tcclinci, fermentasi selulosa terjadi di...
A. rumen

B. sekum

C. reticulum
D. omasum
E. abomasum

gambar di bawah

@
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NAMA :

ASALSEKOI,AH: KABUPATEN/KOTA:

47. Peredaran darah hewan diketahui sebagai berikut:
Sinus venosus ) atrium ) ventrikel ) insang ) aorta ) seluruh tubuh )
sinus venosus. Hewan yang dimaksud adalah:....
A. Ikan
B. Lumba-lumba

C. katak
D. ular
E. buaya

48. Darah yang kaya oksigen masuk ke jantung melalui. . . .

A. arteria pulmonalis

B. venapulmonalis

C. aorta

D. vena cava superior

E. vena cava infericr

49. seorang bayi lahir dengan berat 3, I kg dan panjang 49 cm. setelah 5 minggu
beratrya menjadi 4,3 kg dan parjangnya menjadi 50 cln. Hal ini merupakan ciri
dari mahluk hidup yaitu...
A. berkembang biak
B. melakukan metabolisme
C. beradaptasi dengan lingkungannya
D. tumbuh

E. berkembang

50. Dua bayi kembar identik yang lahir dari satu ibu merupakan hasil dari
fertilisasi....
A. dua o\rum daa dua speilna
B. dua ovum dan satu sperma
C. tiga ovum dan tiga sperrna

D. satu ovum dan dua spenna
E. satu ornrm dan satu sperma

't
u,

j
b

Io

Halaman 12 dari 12




