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(A) Kecepatan udara dan tekanan di bagian atas atap rumah lebih besar dibandingkan di dalam
rumah.

(B) Kecepatan udara dan tekanan di dalam rumah lebih besar dibandingkan di bagian atas atap
rumah.

(C) Kecepatan udara di bagian atas atap rumah lebih besar dan tekanan di bagian atas atap kecil
daripada bagian bawah.

(D) Kecepatan udara di bagian atas atap rumah besar namun tekanan  di bagian atas atap dan
dalam rumah sama besar.

1. 
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(A) terjadinya pasang dan naik air laut
(B) perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender hijriah
(C) terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakkannya
(D) gerak semu harian matahari

2. 

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

3.
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(A) fase Waxing Cresent
(B) fase First Quarter
(C) fase Waxing Gibbous
(D) fase Wanning Gibbous

4.
Bacalah dengan seksama ayat dari Q.S Yasin berikut ini!

Fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan ayat Al Quran di atas salah satu sebagai berikut.
Setelah mengalami fase New Moon, bulan bergerak meninggalkan konjungsi (titik tengah antara
matahari dan bumi). Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang
dari setengahnya. Nama fase ini adalah ...

(A) dekomposisi – pengendapan - pembusukan
(B) dekomposisi – geotektonik - erosi
(C) erosi - geotektonik - dekomposisi

5. 
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(D) pembusukan – pengendapan - dekomposisi

(A) 7,5 m
(B) 10 m
(C) 75 m
(D) 100 m

6. 

7. 
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(A) Selimut mampu menghantarkan kalor dari badan ke lingkungan
(B) Selimut mampu menghantarkan kalor dari lingkungan ke badan
(C) Selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari badan ke lingkungan
(D) Selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari lingkungan ke badan

(A) 500.000 N
(B) 50.000 N
(C) 5.000 N
(D) 500 N

8. 

9. 
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(A) Satelit Satria bergerak dengan kelajuan tetap sehingga tidak mengalami percepatan
(B) Satelit Satria memiliki percepatan yang arahnya ke pusat Bumi
(C) Usaha dilakukan pada satelit Satria oleh gaya gravitasi Bumi
(D) Tidak ada gaya yang bekerja pada satelit Satria

(A) terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakkannya
(B) gerak semu harian matahari
(C) terjadinya siang dan malam
(D) terjadinya perbedaan waktu

10.
Bacalah dengan seksama ayat dari Q.S Yasin berikut ini!

Fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan ayat Al Quran di atas adalah ….

11.
Perhatikan ilustrasi gambar pengendara sepeda motor berikut!
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(A) 2√10 m/s
(B) 2√20 m/s
(C) 4√5 m/s
(D) 4√10 m/s

Pengendara dan sepeda motornya masing-masing bermassa 60 kg dan 100 kg terperosok ke
dalam jurang, yang disebabkan oleh amblesnya tanah dampak dari gempa bumi yang terjadi.
Besar kecepatan sepeda motor sesaat menyentuh dasar jurang adalah ....

(A) 1,45 V
(B) 1,46 V
(C) 1,47 V
(D) 1,48 V

12.
Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!

Sebuah baterai memiliki ggl 1,5 V dan hambatan dalam 0,5 ohm dipasang secara seri dengan
lampu senter berhambatan 19,5 ohm. Besar tegangan jepit saat sakelar saat tertutup adalah ....

13.
Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!
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(A) 1,65 A
(B) 1,66 A
(C) 1,67 A
(D) 1,68 A

Besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik adalah ….

(A) 50,5 N
(B) 58,5 N
(C) 62,5 N
(D) 72,5 N

14.
Pada gambar sistem katrol berikut, berat benda A dan E masing-masing 100 N dan 10 N.
 

Tali AC horizontal dan tali AB sejajar bidang, serta bidang miring dan katrol licin. Besar sistem
setimbang untuk berat D adalah ….

15.
Sebuah mobil mula-mula diam. Kemudian, mobil tersebut dihidupkan dan mobil bergerak dengan
percepatan tetap 2 m/s . Setelah mobil bergerak selama 10 sekon mesinnya dimatikan sehingga
mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 sekon kemudian. Jarak yang ditempuh
mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah ….

2
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(A) 250 m
(B) 200 m
(C) 150 m
(D) 100 m

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

16. 

(A) 633 s
(B) 635 s
(C) 637 s
(D) 639 s

17. 

18.
Untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, sebuah pesawat kargo harus menjatuhkan kapsul
besar berparasut kepada serombongan pengungsi. Perhatikan gambar pesawat kargo berikut!

javascript:void(0)
javascript:void(0)


(A) 200 m
(B) 225 m
(C) 250 m
(D) 275 m

Hambatan udara sebelum parasut mengembang (yakni setelah 5 sekon dijatuhkan) diabaikan.
Ketinggian terbang minimal pesawat agar parasut kapsul telah mengembang di ketinggian 100 m
sebelum mencapai permukaan adalah .... (g = 10 m/s)

(A) 1 : 1
(B) 2 : 1
(C) 1 : 3
(D) 5 : 1

19.
Sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi 2 bagian yang bergerak dalam
arah berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu adalah m. Energi yang dibebaskan
adalah 3 × 10 J. Perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah ….

20.
Perhatikan gambar sebuah balok berikut!
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(A) 100 J dan 2 m
(B) 200 J dan 2 m
(C) 100 J dan 5 m
(D) 200 J dan 5 m

Sebuah balok bermassa 2 kg berada dalam keadaan diam pada sebuah bidang datar yang licin.
Kemudian, pada balok tersebut bekerja sebuah gaya F = 20 N sehingga kecepatannya menjadi 10
m/s. Usaha yang dilakukan oleh gaya F dan jarak yang telah ditempuh balok adalah ….

(A)

(B)
(C)
(D)

21. 

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

22. Tidaklah Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini melainkan untuk dapat kita
jadikan pelajaran, termasuk diciptakannya mikroorganisme dengan sifat-sifatnya. Salah satu sifat
dari mikroorganisme adalah mereka memiliki batasan suhu untuk hidup. Tabel berikut ini
menunjukkan tingkat kematian suatu jenis mikroorganisme terhadap suhu lingkungan.

Thermus aquaticus adalah mikroorganisme thermofilic (dapat hidup pada suhu tinggi), manakah
yang mewakili karakteristik mikroorganisme tersebut ….

javascript:void(0)
javascript:void(0)


(A) Gandum
(B) Kurma
(C) Zaitun
(D) Pisang

23. 

Surah Al-Hijr ayat 22 di atas menjelaskan mengenai proses pembentukan buah pada satu
tanaman. Karakter proses penyerbukan yang tersirat di dalam ayat tersebut terjadi pada
tumbuhan ....

(A) Kuning
(B) Jingga
(C) Hijau
(D) Biru

24. Kata-kata …nuruun ala’ nuurin… dalam QS An-Nuur ayat 35 menggambarkan bahwa cahaya
itu memiliki lapisan. Ilmu pengetahuan saat ini telah membuktikam bahwa cahaya itu terdiri dari
beberapa lapisan yang merupakakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat terlihat
oleh manusia (visible spectrume). Salah satu proses di alam yang memanfaatkan spektrum ini
adalah fotosintesis. Pada percobaan fotosintesis tumbuhan air Hydrilla yang dilaksanakan siang
hari dengan spektrum aksi pada gambar di bawah ini. 

Warna plastik penutup yang akan menyebabkan pembentukan gelembung gas terbanyak adalah .
…

25. Pernahkah kita berfikir bahwa mengapa air mineral dalam kemasan yang diproduksi dan
diperjualbelikan haruslah berlabel halal. Hal yang dapat menyebabkan air yang pada dasarnya
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(A) Air dihasilkan dengan difilter menggunakan karbon aktif yang dapat berasal dari tulang babi
(B) Kemasan air diproduksi menggunakan karbon aktif yang dapat berasal dari tulang babi
(C) Sumber mata air yang digunakan dapat berasal dari sumber air yang terkontaminasi unsur babi
(D) Dalam proses distribusinya, air dibeli menggunakan cara yang tidak halal

halal menjadi haram adalah .…

(A) Darah adalah aliran darah yang mengalir deras melewati ambing susu, yang menyaring dan
menghasilkan air susu murni, yang tidak bercampur dengan kotoran yang berasal dari rumen
dan darah.

(B) Ungkapan “di antara” dalam  Surah An-Nahl 66 merujuk pada tempat terjadinya aktivitas
penyaringan dan pemurnian untuk memproduksi susu.

(C) Filtrasi darah akan menghasilkan air susu murni, tidak bercampur dengan kotoran karena tidak
terdapat hubungan diantara keduanya.

(D) Darah terdapat dalam semua organ tubuh hewan sementara kotoran hewan terletak dalam usus,
sehingga air susu berada di antara kotoran dan darah, namun kotoran tidak bercampur dengan
air susu, sedangkan darah tidak melampaui pembuluh darah sehingga tidak bercampur dengan
susu.

26. Surah An-Nahl 66 menyebutkan “Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat
pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (yang berupa)
susu murni di antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya”.  
Hikmah ilmiah surat ini sesuai dengan pernyataan berikut ini, kecuali ....

(A) Serotonin, Melatonin, Dopamin
(B) Epinephrin, Endorphin, Acetylcholine, Vasoprasin
(C) Kelenjar Pineal, Melatonin, Epinephrin, Acetylcholine
(D) Serotonin, Dopamin, Endorphin, Vasoprasin

27. Sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling pas untuk dilaksanakannya shalat tahajud.
Berdasarkan Hadits Riwayat Turmudzi: "Shalat tahajjud dapat menghapus dosa, mendatangkan
ketenangan, dan menghindari penyakit." Ilmu pengetahun biologi menunjukkan bahwa
ketenangan diri berkaitan dengan keberadaan hormon-hormon tertentu, yaitu ....

28. 



(A) An-Naba’
(B) Al-Muthoffifin
(C) At-Takwir
(D) An-Nazi'at

Gambar di atas menunjukkan proses pembentukan energi melalui proses respirasi selular. Jumlah
akhir ATP bersih yang dihasilkan dari proses respirasi selular satu molekul glukosa adalah sama
dengan jumlah ayat dalam surah ....

(A) Perbedaan pada bahan yang digunakan dimana fermentasi asam cuka hanya menggunakan
buah sedangkan alkohol selain buah dapat juga menggunakan biji-bijian.

(B) Fermentasi untuk menghasilkan cuka melibatkan peran oksigen sedangkan fermentasi alkohol
tidak melibatkan alkohol.

(C) Perbedaan pada suhu yang diberikan selama proses fermentasi, dimana suhu yang dibutuhkan
untuk menghasilkan asam cuka lebih rendah dibandingkan untuk menghasilkan alkohol.

29. Salah satu jenis makanan yang diharamkan dalam Islam adalah khamr yang pada dasarnya
merupakan produk alkohol dari karbohidrat yang mengalami proses fermentasi. Hal yang unik
adalah cuka yang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai Rasulullah juga dihasilkan
melalui proses fermentasi. Hal utama yang membedakan antara proses fermentasi untuk
menghasilkan khamr dan cuka adalah ….
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(D) Perbedaan pada wadah yang digunakan dimana cuka hanya bisa dihasilkan dengan
menggunakan wadah non metal karena bersifat asam sedangkan alkohol dapat dengan semua
jenis bahan wadah (seperti contoh adalah reaktor untuk bir yang terbuat dari stainless stell.

(A) AhAk; AcAk; AkAa; AcAa
(B) AhAa; AcAk; AkAa; AcAa
(C) AhAa; AcAa; AcAa; AkAa
(D) AhAk; AcAk; AkAa; AaAa

30.
Alasan babi diciptakan agar manusia dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Rambut babi yang
sering digunakan sebagai produk bahan gunaan seperti kuas, memiliki berbagai macam warna.
Warna rambut pada babi ditentukan oleh 4 alel ganda yaitu Hitam (Ah), Cokelat (Ac), Krem (Ak),
dan Putih Albino (Aa) dengan dominansi Ah > Ac > Ak > Aa pada keempat alel ganda tersebut.
Perhatikan persilangan di bawah ini!

Dari persilangan di atas, maka genotip babi I, II, III, dan IV berturut-turut adalah ....

(A)

(B)

(C)

(D)

31. 
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(A) 1: Saraf bebas, peka terhadap nyeri, panas, dingin
(B) 2: Merkels peka terhadap sentuhan dan tekanan kuat, sementara 5: Paccini peka terhadap

tekanan ringan
(C) 3: Meissners peka terhadap panas dan dingin
(D) 4: Paccini peka terhadap sentuhan, tekanan, panas

32. Di dalam Surah An-Nisa ayat 56, Allah berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir
terhadap ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit
mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Secara ilmiah, pusat rasa sakit
memang terdapat pada persarafan kulit." Anatomi indera peraba manusia di bawah ini
menunjukan bagian-bagian pusat persarafan.

Pernyataan yang benar tentang gambar di atas adalah ....

(A) Saat berdo’a gerak abduksi kita lakukan, antagonis dengan aduksi
(B) Saat berdo’a gerak aduksi kita lakukan, sinergis dengan supinasi
(C) Saat berdo’a gerak supinasi kita lakukan, antagonis dengan pronasi
(D) Saat berdo’a gerak supinasi kita lakukan, sinergis dengan abduksi

33. Di saat kita menengadahkan tangan untuk berdo’aterjadi kontraksi otot. Saat proses kontraksi,
otot bekerja secara berpasangan sebab kontraksi satu macam otot hanya mampu menggerakkan
otot ke satu arah saja. Untuk kembali ke keadaan semula, otot yang lain akan berkontraksi
kebalikan dari kerja otot pertama. Berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibedakan menjadi antagonis
dan otot sinergis. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah  ...

34. Proses fotosintesis merupakan salah satu rahmat terbesar yang diberikan Allah kepada dunia
kehidupan. Pada proses ini, dibentuk oksigen melalui proses perubahan kimia air dan karbon
dioksida. Pada setiap proses fotosintesis jumlah molekull oksigen yang dihasilkan sama dengan
jumlah surah pada surah. Pernyataan berikut benar tentang hama dan penyakit pada tanaman,
kecuali...
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(A) Al-Ma’un
(B) Al-Kafirun
(C) Al-Falaq
(D) Al-Fatihah

(A) Alkohol merubah warna lugol dan iodin
(B) Fotosintesis menghasilkan amilum
(C) Daun terbakar oleh alkohol
(D) Klorofil daun terlarut oleh alkohol

35.
Perhatikan gambar praktikum fotosintesis berikut!

Setelah daun diteteskan lugol atau iodin, warna daun berubah menjadi biru tua, hal ini
menunjukkan ....

(A) Smoke only if there’s somebody else around who’s smoking
(B) Do not smoke but have a genetic factor for smoking parents
(C) Inhale smoke because there is someone around them who smokers
(D) Smoke for a long time then suddenly stop

36. "It can not begin to adversely affect mudhorot to others, nor to repay it." Passive smoker is
implicit in the mudhorot element of cigarettes. Passive smokers are people who .…

37. Ahli zoologi terkemuka dari Basra Irak yang merupakan ilmuwan pencetus teori evolusi.
Pengaruhnya begitu luas di kalangan ahli zoologi muslim dan barat. Buku yang paling terkenal
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(A) Al-Khawarizimi
(B) Al Jahiz
(C) Ibnu Sina
(D) Jabir Ibnu Hayyan

yang ditulisnya adalah Al-Hayawan (Buku tentang binatang). Buku itu begitu lengkap membahas
mulai dari kuman, teori evolusi, adaptasi dan psikologi binatang. Siapakah tokoh yang dimaksud?

(A) Preparat darah: sel darah putih eosinofil
(B) Preparat sel prokariotik: bakteri Coccus
(C) Preparat sel eukaryotik: alga uniselular
(D) Preparat sel bakteri gram positif

38. Ketika anda melihat suatu preparat di bawah mikroskop dan menemukan sel seperti gambar
di bawah ini, 

maka yang anda amati adalah....

(A) Buah
(B) Biji

39. Strawberry selama ini kita kenal karena rasanya yang manis dan bentuknya yang menarik. 

Bagian bintik-bintik yang ditunjukkan panah sebenarnya adalah bagian....
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(C) Modifikasi reseptakel buah
(D) Modifikasi endosperm

(A) Tajuk sempit, evapotranspirasi tinggi, dan perakaran tunggang dengan serabut banyak
(B) Tajuk lebar, evapotranspirasi rendah, dan perakaran tunggang dengan serabut banyak
(C) Tajuk sempit, evapotranspirasi rendah, dan perakaran dalam dengan serabut banyak
(D) Tajuk lebar, evapotranspirasi tinggi, dan perakaran dalam dengan serabut banyak

40. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,
supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar
mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Tanah longsor yang terjadi seperti gambar di atas bisa terjadi karena manusia. Dilansir
merdeka.com, sebanyak 47 jenis tanaman direkomendasikan oleh Balai Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) Surakarta untuk
ditanam di daerah rawan longsor. Pemilihan 47 jenis tanaman paling tepat untuk mencegah hal di
atas terjadi dikaji dari sisi tajuk, evapotranspirasi, dan keakaran adalah ....
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