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(A) Setiap planet bergerak dengan lintasan elips dan Matahari berada di titik pusatnya.
(B) Luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama.
(C) Jarak rata-rata kuadrat dari Matahari sebanding dengan pangkat tiga dari periodenya.
(D) Perbedaan gravitasi pada setiap titik lintasan planet menyebabkan kecepatan planet berubah-

ubah.

1. Setiap benda langit di alam semesta memiliki jalan atau garis edarnya masing-masing
sebagaimana dalam Al-Qur’an:

“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului
siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya”. (Q.S. Ya Sin 40)

Begitu halnya dengan gerak planet-planet pada sistem tata surya kita seperti yang di kemukakan
oleh Keppler. Berikut ini manakah yang benar menurut Keppler tentang gerak planet ....

(A) Bintang sebagai penghias langit
(B) Bintang sebagai penunjuk arah
(C) Bintang sebagai acuan dalam penentuan kalender
(D) Bintang sebagai penerang bumi pada malam hari

2. Dalam Al-Qur’an Allah Ta’ala berfirman tentang fungsi astronomis keberadaan Bintang di langit,
sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-An’am ayat ke-97, yaitu
ْلنَا اْآلیَاِت ِلقَْوٍم یَْعلَُموَن َوُھَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْھتَُدوا بَِھا فِي ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر ۗ قَْد فَصَّ

Berikut ini diantara fungsi Bintang yang sesuai dengan penafsiran ayat di atas adalah ....

3. Perhatikan pernyataan berikut ini:

1. Dapat merubah kecepatan benda

2. Dapat berupa dorongan atau tarikan

3. Dapat merubah massa benda

4. Dapat merubah bentuk benda



(A) 1, 2, dan 3
(B) 2, 3, dan 4
(C) 1, 2, dan 4
(D) 3 dan 4

Dari pernyataan di atas manakah yang benar mengenai gaya dalam fisika?

(A) 0 derajat
(B) 53 derajat
(C) 273 derajat
(D) 379 derajat

4. Menurut data BMKG ketika musim ibadah haji 2018 suhu udara di kota Mekah pada siang hari
bisa mencapai 53  Di saat yang sama rata-rata suhu udara kota Jakarta sekitar 326K. Berapakah
perbedaan pengukuran suhu udara antara kota Mekah dan jakarta?

o

(A) Di kaki gunung
(B) Di lereng gunung
(C) Di puncak gunung
(D) Di atas atmosfer

5.
Gambar di atas merupakan panorama gunung Uhud yang merupakan gunung tertinggi dan
terbesar di Madinah. Di tempat tersebut terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kafir
Quraisy sekitar tahun ke-3 Hijriah yang dikenal dengan perang Uhud. Di daerah mana pada
bagian gunung kita akan mendapatkan tekanan udara yang paling besar?



(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

6. Allah Ta’ala menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit sangatlah teratur,
presisi dan teratur sebagaimana dalam Al-Qur’an yaitu 
“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”. (Al Qamar: 49) 
Begitu halnya dengan daun-daun pada tumbuhan yang memiliki bentuk dan motif yang sangat
beragam. Untuk melakukan pengukuran panjang daun dan mengamati pola tulang daun ,
pasangan alat manakah yang paling tepat digunakan?

7. Seberkas cahaya putih jatuh pada prisma segitiga dan terjadi penguraian warna seperti gambar
di atas.



(A) Merah, Hijau, dan Ungu
(B) Hijau, Kuning, dan Ungu
(C) Ungu, Hijau, dan Merah
(D) Kuning, Ungu, dan Biru

Urutan warna 1, 2, dan 3 adalah ....

(A) Kinetik dan panas
(B) Kinetik dan potensial
(C) Potensial dan kimia
(D) Panas dan kimia

8. Satelit Palapa mengelilingi bumi seperti gambar berikut.

Satelit tersebut beredar pada orbit geostasioner dengan kelajuan tetap. Selama proses tersebut,
energi yang dimiliki satelit adalah ....

(A) 0,25 km/s
(B) 2,5 km/s
(C) 250 km/s
(D) 1000 m/s

9. Seorang anak yang berada di Masjid memukul bedug sebelum memulai adzan maghrib. Azwa
sedang berada di rumah hendak bersiap menuju ke Masjid dan mendengar bunyi bedug 2 detik
setelah bedug tersebut dipukul. Berapak cepat rambat bunyi bedug tersebut apabila rumah Azwa
berjarak 500 meter dari Masjid?

(A) 10 menit
(B) 20 menit
(C) 30 menit
(D) 40 menit

10. Umar hendak mengisi bak mandi yang ada di pondok memiliki volume 2.400 liter. Jika kran air
tiap menit mampu menghasilkan 80 liter air, maka berapa waktu yang diperlukan oleh umar untuk
mengisi bak mandi dari keadaan kosong?

(A) Sang kakek menderita hipermetropi dan dibantu dengan lensa cekung
(B) Sang kakek menderita hipermetropi dan dibantu dengan kacamata lensa cembung
(C) Sang kakek menderita miopi dan dibantu dengan lensa cekung
(D) Sang kakek menderita miopi dan dibantu dengan lensa cembung

11. Seorang kakek sedang membaca Al-Qur’an di Masjid. Namun, sang kakek hanya bisa
membaca Al-Qur’an dengan jelas apabila Al-Qur’an yang dibaca diletakkan sedikit lebih jauh dari
jarak normal yaitu 50 cm terhadap mata. Di bawah ini pernyataan yang benar terkait kasus yang
dialami sang kakek tersebut?



(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

12. Dua buah resistor (R  dan R ) dengan besar hambatan masing-masing 6 disusun secara seri
dan dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 12 Volt seperti pada gambar berikut.
Jika V , V , dan V  adalah voltmeter, nilai yang terukur pada masing-masing voltmeter adalah ...

1 2

1 2 3



(A) Resistor A memiliki hambatan lebih kecil dari resistor B
(B) Resistor A memiliki hambatan lebih besar dari resistor B
(C) Resistor A memiliki tegangan dan arus lebih besar dari resistor B
(D) Resistor A memiliki tegangan dan arus lebih kecil dari resistor B

13.
Gambar diatas menunjukkan grafik hubungan antara tegangan dan arus dari dua buah resistor.
Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa ....

(A) Umar berpapasan dengan Ali ketika Umar menempuh jarak 20 m
(B) Umar berpapasan dengan Ali ketika Umar menempuh jarak 25 m
(C) Umar berpapasan dengan Ali ketika Ali menempuh jarak 30 m
(D) Umar berpapasan dengan Ali setelah keduanya menempuh waktu 10 detik

14. Umar sedang melakukan ibadah Sa’i memulai dari Safa menuju Marwah dengan berlari-lari
kecil dengan kelajuan 3 m/s. Di saat yang sama dari arah berlawanan, Ali yang terpaut jarak 50
meter di depan Umar sedang bergerak menuju Safa dengan kelajuan 2m/s. Pernyataan berikut ini
yang benar adalah?



(A) Energi kinetik -> Potensial gravitasi -> Potensial elastik
(B) Energi kinetik -> Potensial elastik -> Potendial gravitasi
(C) Energi potensial gravitasi -> Energi Kinetik -> Potensial elastik
(D) Energi potensial gravitasi -> Potensial elastik -> Kinetik

15. Salah seorang atlit sedang melakukan olahraga Bungee Jumping sebagaimana gambar di
bawah ini. Perubahan energi yang terjadi adalah ....

(A) Lebih besar
(B) Sama besar
(C) Lebih kecil
(D) Sama kecil

16. Dua buah hambatan listrik dirangkai secara seri. Dua buah hambatan listrik yang lainnya
dirangkai secara paralel. Bila dibandingkan hambatan total susunan rangkaian seri akan ...
dibandingkan rangkaian paralel.

(A) 17 C
(B) 18 C
(C) 19 C
(D) 20 C

17. Ketika naik gunung Dani mengamati bahwa setiap kenaikan 100 m dari permukaan laut, suhu
lingkungan turun sebesar 1  Berapakah suhu pada ketinggian 1700 m di atas permukaan laut jika
suhu di permukaan laut sebesar 35 C?

o
o

o

o

o

o



(A) Pada siang hari celah menyempit dan kabel memendek
(B) Pada siang hari celah merenggang dan kabel memanjang
(C) Pada malam hari celah merenggang dan kabel memendek
(D) Pada malam hari celah menyempit dan kabel memendek

18.
Suhu memberikan pengaruh terhadap benda-benda. Pada gambar sebelah kiri terlihat celah-
celah pada jembatan yang memisahkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sementara
sebelah kanan menunjukkan kabel listrik yang menggantung dipasang di antara beberapa tiang
listrik. Pernyataan berikut ini yang benar terkait gambar sebelah kiri dan kanan adalah ....

(A) Dua kali lebih besar
(B) Empat kali lebih besar
(C) Setengah kali kecepatan semula
(D) Delapan kali lebih besar

19. Pada sebuah uji coba mesin sepeda motor, sebuah sepeda motor yang bergerak dengan
kecepatan tetap dapat menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2 detik. Pada uji coba kedua,
sepeda motor tersebut dapat menempuh jarak 20 meter namun dalam waktu setengahnya.
Dengan demikian kecepatan sepeda motor pada uji coba kedua adalah ....

(A) Terjadinya pelangi dan pensil terlihat patah di dalam gelas
(B) Terjadinya pelangi dan penggunaan hologram
(C) Dasar dalam kolam renang yang terlihat lebih dangkal dari sebenarnya dan spion mobil
(D) Ikan di dalam akuarium ketika ditangkap tidak tepat di tempatnya dan fenomena pelangi

20. Berikut ini fenomena sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya dapat diuraikan adalah ....

(A) Kapuk Randu dan Jeruk - Burung  
(B) Nangka dan Mangga - Lebah
(C) Kelapa dan Aren -  Tupai

21. Dengan Segala kebesaran Allah SWT menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Satu jenis
dengan jenis yang lain memiliki perbedaan mulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Organ-
organ tersebut juga memliki peran masing-masing. Misalnya bunga, yang berperan sebagai organ
reproduksi. Di dalam proses reproduksi karakter bunga yang dimiliki tumbuhan sangat tergantung
dari perantara/penyerbuknya. Di bawah ini manakah pasangan bunga/tumbuhan dengan
penyerbuknya yang paling benar.



(D) Durian dan Kapuk Randu - Kelelawar

(A) Aracnida
(B) Arthropoda
(C) Crustacea
(D) Moluska

22. Hari minggu Rosyid dan Amin ikut serta dalam kerja bakti di di lingkungan masjid. Ketika
mereka berdua sedang memindahkan tumpukan batu bata, secara tidak sengaja menemukan
hewan seperti gambar diatas. Berdasarkan karakter yang dapat diamati, gambar di atas masuk
dalam Filum…

(A) Predasi
(B) Kompetisi
(C) Simbiosis
(D) Herbivori

23. Ismail sangat hobi mengamati burung, biasanya ia mengamati di  pohon besar belakang
masjid dekat rumahnya. Ia mengamati pada waktu antara matahari terbit sampai masuk waktu
sholat dhuha, ia mendapati 5 spesies burung  yang selalu mencari makan di pohon tersebut.
Namun, ke lima spesies  burung tersebut tidak pernah menempati bagian pohon yang sama
(seperti gambar di bawah ini), sehingga tidak terjadi …….

(A) Suplai darah ke otak optimal, sehingga sel-sel otak mendapatkan nutrisi yang cukup
(B) Jantung kita menjadi sehat sehingga dapat memompa darah secara maksimal ke otak
(C) Suplai hormon ke otak optimal, sehingga sel-sel otak mendapatkan nutrisi yang cukup
(D) Semua jawaban benar

24. Sholat memiliki banyak manfaat. Salah satunya jika dilihat dari segi kesehatan. ketika sholat
dengan posisi sujud yang benar, kita mendapatkan manfaat mengurangi penurunan daya ingat
dan memaksimalkan kinerja otak kita. Hal ini karena…..

25. Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 17 Agustus 2018, NKRI kita tercinta memasuki
usia 73 tahun. Seluruh masyarakat Indonesia merayakan dengan penuh syukur kepada Allah Swt,
sekaligus mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan. Dahulu para pejuang kemerdekaan



(A) Monokotil, Dikotil, Sistem perakaran
(B) Monokotil, DIkotil, Batang
(C) Monokotil, Dikotil, Jumlah keping biji
(D) Dikotil, Monokotil, cara berkembangbiak

memiliki salah satu senjata andalan untuk melawan penjajah yaitu bambu runcing.  Bambu
runcing merupakan batang bambu yang diruncingkan dikedua ujungnya. Bambu termasuk
kelompok tumbuhan.……… Ciri utama yang membedakan kelompok tersebut dengan kelompok
tumbuhan………..di dasarkan pada perbedaan..….….

(A) Hewan herbivora yang memiliki enzim selulosa sebagai pencerna serat.
(B) Bentuk paruh elang untuk mencabik mangsanya
(C) Orang yang tinggal di daratan tinggi mempunyai sel darah merah lebih banyak
(D) Urine ikan laut lebih pekat dibandingkan ikan tawar....

26. Adaptasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk mampu menyesuaikan
dirinya dengan lingkungannya. Kemampuan tersebut dilakukan dalam rangka untuk bisa terus
mempertahankan dirinya untuk tetap bisa hidup. Berikut yang bukan termasuk contoh adaptasi
fisiologi adalah ....

(A) Penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terkendali sehingga memunculkan efek rumah kaca
(B) Pemakaian pupuk yang berlebihan sehingga terlarut dan terbawa ke sungai kemudian

menyebabkan ledakan populasi dari ganggang berbahaya
(C) Limbah logam berat dari pabrik yang masuk ke sungai dan dapat terakumulasi di dalam jaringan

makhluk hidup
(D) Hasil pembakaran dari aktivitas pabrik yang melepaskan senyawa oksida belerang ke udara

27. Hujan asam memiliki dampak yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dalam suatu
ekosistem. Selain dapat mengganggu kehidupan, hujan asam juga dapat menimbulkan kerusakan
pada benda-benda bersejarah seperti patung pada candi dan museum. Pernyataan manakah
yang menunjukkan penyebab terjadinya hujan asam ...

(A) Ukuran pupil dipaksa mengecil saat mendadak gelap, sehingga waktu adaptasi tersebut
menyebabkan pandangan gelap sesaat

(B) Pada saat keadaan mendadak gelap, perlu waktu untuk pergantian fungsi sel kerucut ke sel
batang, sehingga menyebabkan pandangan gelap sesaat

(C) Pada saat mendadak gelap, respon lensa mata mengalami akomodasi berlebihan sehingga
terjadi kondisi gelap sesaat

(D) Kornea menjadi tertutup saat mendadak gelap, sehingga menutupi jalannya cahaya masuk ke
dalam retina menyebabkan pandangan gelap sesaat

28. Ali pulang dari MI ketika sudah memasuki waktu sholat dzuhur. Pada siang yang terik ia
bergegas masuk kerumah untuk berganti baju dan menuju masjid. Saat masuk ke rumahnya yang
kurangcahaya, maka pandangan mata Ali menjadi gelap sesaat. Mengapa hal ini bisa terjadi?



(A) 1 dan 3
(B) 2 dan 3
(C) 1
(D) 3

29. Tercatat dalam sejarah sejak jaman para Nabi, sudah mengenal dan mengkonsumsi produk
bioteknologi konvensional. Produk yang dimaksud adalah Khal (Cukak). Di bawah ini yang bukan
termasuk produk bioteknologi konvensional …

(A) Ibu dan Ayah
(B) Ayah dan Aisyah
(C)  Ayah saja
(D)  Ibu  saja

30. Hari jumat yang lalu, setelah sholat jum’at Umar diajak Ayah dan Ibunya melakukan tes
golongan darah di laboratorium rumah sakit Islam. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa darah
Umar mengalami penggumpalan setelah diteteskan serum beta. Umar memiliki seorang saudara
tiri perempuan bernama Aisyah yang bergolongan darah A. Ibu Umar bergolongan darah B
sedangkan ayahnya dapat menjadi donor universal. Hasil laboratorium tersebut dapat disimpulkan
Umar dapat mendonorkan darah untuk anggota keluarganya yaitu …



(A) Seluruhnya Karnivora
(B) 1 dan 2, karnivora
(C) 3, Herbovora
(D) 1, Herbivora

31. Subhanallah, betapa luar biasa mahluk-mahluk ciptaan Allah di bumi ini. Perhatikan gambar
hewan-hewan berikut.
Manakah pasangan hewan-hewan dengan sifat makannya yang benar?

(A) 1 dan 2
(B) 1 dan 3

32. Berikut adalah peta penurunan luasan hutan di Kalimantan.
Perhatikan pernyatan berikut:

1. Menurunya keanekaragaman hayati

2. Meningkatkan penyerapan CO  melalui proses fotosintesi tumbuhan

3. Meningkatkan permukaan laut akibat pemanasan global

4. Meningkatkan konsentrasi O di atmosfer

Konsekuensi dari deforestasi yang benar adalah….

2

2 



(C) 1,2, dan 3
(D) 2 dan 4

(A) Intertidal
(B) Neritic
(C) Oceanic
(D) Pelagic

33. Kita wajib bersyukur karena Allah Swt menganugerahkan Negara Indonesia kita tercinta ini
sebagai Negara Megabiodiversity. Negara kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat
tinggi. Kekayaan tersebut tidak hanya pada ekosistem-ekosistem di darat tetapi juga ekosistem
perairan baik laut maupun tawar. Jika dililhat secara horizontal, pada ekosistem perairan asin
(laut) zona manakah yang memiliki keanekaragaman hayati palingg tinggi?



(A) Semua
(B) 1, 2, dan 3
(C) 1 dan 4
(D) 1

34.
Manakah yang termasuk ke dalam kelompok ikan (Pisces)…..

(A) Spesiasi
(B) Divergen Spesiasi
(C) Konvergen Spesiasi
(D) Evolusi

35. Sampai saat ini banyak fenomena ditemukanya spesies-spesies baru di dalam gua, hal ini
karena kondisi habitat di dalam gua gelap total, perbedaan suhu siang dan malam hampir tidak
terjadi, kelembaban tinggi yang konstan, sehingga hewan-hewan yang ada di sana harus
beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim tersebut. Oleh karena itu sangat mungkin terjadi 
…….... yang mrupakan proses pebentukan spesies baru dari spesies yang ada sebelumnya
setelah adaptiff dengan habitat gua. Kedepan diprediksi akan terus diemukan spesies-spesies
baru karena penelitian dan aktivitas mengkaji gua mulai banyak ditekuni.

36. Al Quran menjelaskan tentang perubahan kondisi fisik manusia dari lemah saat masih bayi
dan anak menjadi kuat saat dewasa dan kembali lemah saat tua (Ar Rum: 54). Penurunan



(A) produksi melanin
(B) produksi vitamin D3
(C) produksi keringat
(D) suplai darah ke kulit

kekuatan otot dan tulang (osteoporosis) pada orang yang lanjut usia disebabkan oleh
penurunan.....

(A) Jumlah darah yang dipompa oleh jantung untuk setiap kali kontraksi menjadi lebih besar dari
sebelumnya

(B) Untuk jumlah kontraksi yang sama, oksigen yang diterima jaringan setelah latihan lebih besar
dari sebelum latihan

(C) Ukuran jantung menjadi lebih besar dari sebelumnya
(D) Detak jantung saat istirahat lebih cepat dari pada sebelum latihan

37. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan olah raga dan beraktivitas fisik secara
rutin. Aktvitas fisik yang rutin akan menghasilkan beberapa perubahan pada tubuh. Berikut ini
merupakan perubahan yang tidak terjadi setelah anda melakukan olah raga rutin selama
beberapa bulan adalah...



(A) I dan II
(B) II dan IV
(C) I saja III
(D) III dan IV

38. Abdullah dan teman-temanya kelas 6 MI sedang mengunjungi museum Zoologi di Bogor.
Mereka mengamati 3 rangka cranium berikut ini. Berdasarkan pengamatan mereka pada objek
tersebut, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. No 1 dan 2 Karnivor, 3 Omnivor

2. No 1 Karnivor, 2 Herbivor, 3 Omnivor

3. No 1 dan 2 berkuku tajam, dan 3 tidak

4. No 3 memilki volum otak terbesar

Manakah dari pernyataan di atas yang benar?

39. Perhatikan gambar populais pohon akasia. Gambar di atas menunjukkan bahwa di sekitar
pohon akasia tidak terdapat pohon berkayu jenis lain. Hal tersebut disebabkan oleh . . 



(A) pohon akasia mengeluarkan senyawa alelopati yang menyebabkan pohon berkayu jenis lain di
sekitarnya tidak dapat tumbuh

(B) sebagian besar nutrisi di dalam tanah diserap oleh pohon akasia sehingga tanaman di
sekitarnya kekurangan nutrisi

(C) sinar matahari tidak dapat menembus tutupan daun akasia yang sangat lebat sehingga tanaman
di sekitarnya tidak dapat berfotosintesis

(D) akar tanaman disekitarnya terhalang oleh akar akasia yang besar dan tumbuh menjalar ke
segala arah

(A) Lambung, fruktosa
(B) Usus halus, fruktosa
(C) Lambung, galaktosa
(D) Usus halus, galaktosa

40. Di dalam tubuh manusia pencernaan karbohidrat terakhir terjadi di……… . dalam proses
pencernaan tersebaut salah satunya dengan bantuan enzim sukrase yang merubah sukrosa
menjadi ……. dan glukosa

41. Perhatikan rumus di bawah ini

N  =  N  + (b – d) + (I – E)

Ketarangan:

t        : waktu ke 0 (waktu mula-mula)

N : kerapatan populasi pada pengamatan

            selanjutnya atau pengamatan t+1

N : kerapatan  populasi mula-mula

b       : kelahiran

d       : kematian

I        : jumlah individu yang masuk ke dalam

           populasi

E       : jumlah individu yang keluar dari populasi

(t+1) t

(t+1)

t       

2



(A) 12 individu/m
(B) 20 individu/m
(C) 22 individu/m
(D) 24 individu/m

Suatu populasi tikus sawah mula-mula memiliki kerapatan 17 individu / m , Berapa keraptan
populasinya pada pengamatan selanjutnya, jika terjadi kelahiran 13  individu dan  kematian 8
individu, serta 7 individu keluar dari populasi dan 5 individu baru masuk ke dalam populasi ?

2 

2

2

2

2

(A) 6CO  , 6O
(B) 6CO,  6O
(C) 6O ,  6H O
(D) 6H O, 6O

42. Allah Swt menurunkan hujan yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan di bumi. Dengan
air hujan itu pula tumbuhan dapat. Pertumbuhan tumbuhan tidak lepas dari peran fotosintesis
yang menghasilkan cadangan makanan.  Fotosintesis ini terjadi di bagian tumbuhan yang memiliki
klorofil.  umumnya di bagian daun. Secara sederhana, reaksi fotosintesis adalah sebagai berikut:

2 2

2

2 2

2 2

43. Ali adalah siswa di salah satu MI di Bengkulu. Sejak duduk di bangku kelas 5 MTs ia selalu
menjalankan puasa sunah senin dan kamis. Biasanya ketika berbuka puasa ia selalu mengawali



(A) Nucleus
(B) Badan Golgi
(C) Membran sel
(D) Vokuola

dengan memakan buah kurma. Rasa manis dari buah ini yang membuat Ismail sangat
menyukainya. Buah kurma yang manis ini sebenarnya adalah cadangan makanan yang dihasilkan
dari proses fotosintesis tumbuhan kurma tersebut. Di dalam sel, cadangan makanan disimpan di
dalam salah satu organel sel pada kurma tersebut. Organel yang dimaksud adalah…

(A) I, II, dan III
(B) III, IV, dan V
(C) III dan V
(D) IV dan V

44. Perhatikan pernyataan di bawah ini

1. Daunnya lebar

2. Batang berongga

3. Daun menyerupai duri

4. Memiliki akar nafas

5. batangnya tebal dan berdaging

Manakah yang menunjukan ciri tumbuhan yang hidup di gurun?

45. Study the table below. Which animal is wrongly described?

 



(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

 Animal Egg
layer FertilizationWarm-

blooded

A Duck Yes Internal Yes

B Cow No external Yes

C Mosquito Yes Internal No

D Frog Yes external Yes

(A) Freshwater ecosystem is more biodiverse than ocean.
(B) Taiga is more biodiverse than temperate forests.
(C) Arthropods exhibit more biodiversity than Mammals.
(D) Fish exhibit more biodiversity than Insects.

46. Which of the following statements correct about biodiversity?



(A) Komensalisme
(B) Parasitisme
(C) Kompetisi
(D) Predasi

47. Burung wiwik kelabu (Cacomantis merulinus) adalah jenis burun yang enggan membuat
sarang sendiri. Burung wiwik kelabu memanfaatkan sarang burung lain untuk meletakan telurnya
dengan membuang telur burung lain tersebut. Di dalam dunia ekologi, fenomena itu dapat disebut
dengan simbiosis

48. Perhatikan gambar diatas!



(A) 3
(B) 1 dan 3
(C) 1,2, dan 3
(D) 1,2,3, dan 4

No. Ciri hewan

1 Kelompok Pisces

2 Mampu hidup baik di darat maupun
air

3 Alat gerak termodifikasi seperti sirip

4 Insang untuk menangkap oksigen
terlarut dalam air

Manakah ciri-ciri yang tepat untuk keempat hewan tersebut?

(A) Borax
(B) Gas asam arang
(C) Karbit
(D) Sekam padi

49. Pak Badru seorang penjual buah di pasar Angso Duo Jambi, membeli buah-buahan yang
masih mentah dari para petani. Untuk mematangkan buah tersebut agar laku dijual, Pak Badru
menggunakan hormon etilen buatan berupa:

(A) mengikat gas pernafasan
(B) mengangkut sari makanan
(C) mengikat gas pernafasan
(D) mengangkut sari makanan

50. Allah berfirman dalam Q.S. Al Infithaar ayat 6- 7 “Wahai manusia apa yang telah
memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu yang Maha Pemurah?. Yang telah menciptakan
kamu, lalu menyempurnakan kejadian kamu, lalu menjadikan kamu seimbang”. Dengan demikian
seluruh organ tubuh manusia sampai dengan bagian yang terkecil memiliki struktur dan fungsi
khusus Salah satu contohnya adalah komponen darah. Struktur dan fungsi salah satu komponen
darah tersebut misalnya sel darah merah yang merupakan bagian dari darah manusia yang
berfungsi untuk…..
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