TRY OUT 7
IPA
TAHUN 2012/2013
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Cecak mempunyai bantalan perekat di telapak
kakinya. Bantalan perekat tersebut berguna
untuk ….
c. merayap di dinding
a. berenang di air
b. menangkap mangsa d. alat pertahanan diri
2. Tanaman jagung, tebu, padi, dan pandan
merupakan tanaman dalam satu kelompok.
Dasar pengelompokkan tumbuhan-tumbuhan
tersebut adalah ….
a. bentuk bijinya
b. bentuk tulang daunnya
c. cara berkembangbiaknya
d. tempat hidupnya
3. Pemanfaatan hewan dalam tabel berikut yang
benar adalah ….
Hewan
a.
b.
c.
d.

kerbau
burung puyuh
domba
ikan

Bagian yang
Diambil
kulit
telur
rambut
sisik

Manfaat
kosmetik
obat
pakaian
hiasan

4. Tujuan pemeliharaan menjangan di Taman
Monumen Nasional adalah ….
a. menjadi tontonan para pengunjung
b. tanduknya dapat dijadikan hiasan dinding
c. mempertahankan jumlahnya agar tidak
punah.
d. membersihkan rumput di sekitar Taman
Monas
5.

Perhatikan gambar berikut!

Hewan seperti gambar di atas berkembang
biak dengan ….
a. fragmentasi
c. bertelur
b. tunas
d. beranak
6. Urutan tahapan metamorfosis kupu-kupu yang
benar adalah ….
a. telur ulat kupu-kupu kepompong
b. telur ulat kepompong kupu-kupu
c. telur kepompong kupu-kupu ulat
d. telur kepompong ulat kupu-kupu
7.

Hubungan antara dua makhluk hidup berikut
termasuk simbiosis parasitisme, kecuali ….
a. ikan remora yang mendapatkan sisa
makanan dari ikan hiu
b. kutu kepala yang menempel di kulit
kepala manusia
c. benalu yang menyerap sari makanan
tumbuhan yang ditumpanginya
d. tali putri yang membelit tumbuhan lain
dan mengambil airnya
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8. Perhatikan rantai makanan berikut!
Tumbuhan

serangga

katak

ular

Berdasarkan rantai makanan tersebut,
pernyataan yang benar adalah ….
a. tumbuhan berperan sebagai konsumen I
b. serangga berperan sebagai konsumen II
c. katak berperan sebagai produsen
d. ular berperan sebagai konsumen III
9. Daerah perbukitan dan lahan miring banyak
ditanami pepohonan. Hal tersebut dilakukan
berkaitan dengan pentingnya peranan
tumbuhan yaitu …
a. sebagai
penghasil
oksigen
yang
bermanfaat bagi hewan dan manusia
b. akarnya berfungsi untuk menahan tanah
sehingga tidak longsor ketika terkena air
hujan
c. sebagai
penyimpan
air
sehingga
meningkatkan cadangan air tanah
d. daunnya berfungsi sebagai penyaring
udara yang tercemar
10. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat
menganggu keseimbangan ekosistem
perairan karena ….
a. peningkatan populasi makhluk hidup di
perairan
b. peningkatan kandungan oksigen di
perairan
c. penurunan tingkat kesuburan di perairan
d. peningkatan populasi enceng gondok
secara tidak terkendali
11. Tumbuhan enceng gondok memiliki akar
lebat dan pendek bertujuan untuk ….
a. mengapung di air
b. mempercepat penguapan
c. mengambil oksigen dari udara
d. menjaga keseimbangan agar tidak terbalik
12. Fungsi jaringan xilem pada tumbuhan adalah
….
a. mengikat uap air dari udara
b. mengankut air dari akar ke seluruh tubuh
tumbuhan
c. menghasilkan air sendiri
d. mengubah karbohidrat menjadi molekul air
dan karbon dioksida
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13. Perhatikan gambar berikut!
x

Bagian hidung yang bertanda x pada gambar
di atas berfungsi untuk ….
a. menahan kotoran yang masuk bersama
udara pernapasan
b. mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara
pernapasan
c. menyesuaikan suhu udara yang masuk
d. tempat pertama kali udara masuk ke dalam
tubuh
14. Perhatikan gambar berikut!

M

Proses yang terjadi pada bagian M pada
gambar adalah ….
a. menyesuaikan kelembaban udara yang
masuk
b. pertukaran gas oksigen dan air
c. penyaringan udara yang dihirup
d. pertukaran karbon dioksida dan oksigen
15. Perhatikan gambar berikut!

z

Pada organ yang ditunjuk oleh huruf z terjadi
proses ….
a. pengedapan susu menjadi kasein oleh
enzim renin
b. penguraian protein menjadi asam amino
oleh enzim pepsin
c. pencernaan lemak menjadi asam lemak dan
gliserol oleh enzim lipase
d. penguraian amilum menjadi gula sederhana
oleh ezim ptialin
16. Perhatikan gambar!
6

3

X

Y

Bagian kerangka manusia yang ditunjukkan
dengan huruf X dan Y adalah ….
a. X tulang usus dan Y tulang belikat
b. X tulang duduk dan Y tulang kemaluan
c. X tulang belikat dan Y tulang kemaluan
d. X tulang usus dan Y tulang duduk
18. Orang yang menderita anemia dianjurkan
untuk mengonsumsi makanan yang
mengandunt zat besi. Hal ini karena zat besi
berfungsi untuk ….
a. menghaluskan kulit
b. menyuburkan rambut
c. membentuk sel darah merah
d. meningkatkan daya tahan tubuh
19. Ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia!
i) Tumbuh kumis
ii) Tumbuh jerawat
iii) Mengalami mimpi basah
iv) Tumbuh rambut di sekitar ketiak dan
kemaluan
Ciri-ciri perkembangan fisik yang dialami
laki-laki dan perempuan adalah ….
a. i) dan ii)
c. ii) dan iv)
b. i) dan iii)
d. iii) dan iv)
20. Penularan penyakit leptospirosis dapat
dicegah dengan cara ….
a. memutus siklus hidup tikus dengan 3M
b. menghindari kontak langsung dengan
penderita
c. berolah raga secara teratur dan menjaga
pola makan
d. membasmi sarang tikus dan menjaga
kebersihan alat makan
21. Suatu pagi, ibu memetik daun jambu biji untuk
mengobati adik yang sedang diare. Daun-daun
tersebut ternyata penuh dengan butiran air
padahal tidak terjadi hujan pada malam hari
sebelumnya. Peristiwa tersebut terjadi karena
adanya perubahan wujud zat yang berupa ….
a. mencair
c. menyublim
b. mengembun
d. menguap
22. Kain katun banyak dipilih untuk bahan pakaian

5

1

17. Perhatikan gambar berikut!

2
4
7

Peredaran darah pada manusia ada peredaran
darah besar dan peredaran darah kecil.
Urutan peredaran darah kecil pada manusia
ditunjukkan nomor ….
a. 3 – 5 – 2 – 4
c. 5 – 2 – 4 – 6
b. 4 – 7 – 1 – 3
d. 6 – 1 – 3 – 5
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daripada kain nilon karena kain katun . . . .
a. lebih tahan air
b. bersifat menyerap keringat
c. lentur dan mudah dicuci
d. mudah dijahit

23. Pemasangan kabel pada tiang listrik dibuat
kendor untuk mengantisipasi agar kabel listrik
tidak mudah putus. Hal ini karena suhu rendah
pada malam hari dapat mengakibatkan kabel
listrik …
a. memuai
c. berkurang volumenya
d.
semakin renggang
b. menyusut
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24. Serbuk gergaji yang berada dalam air yang
mendidih terlihat melayang-layang secara
bergantian. Hal ini menunjukkan adanya
perpindahan panas secara ....
a. radiasi
c. konveksi
b. konduksi
d. langsung
25. Perhatikan gambar!

30. Lokomotif pada kereta uap menggunakan
bahan bakar batu bara. Perubahan energi
yang terjadi pada lokomotif tersebut adalah
….
a. energi kimia menjadi energi listrik
b. energi kimia menjadi energi kinetik
c. energi kimia menjadi energi panas
d. energi kimia menjadi energi nuklir
31. Energi yang dihasilkan dari penguraian
kotoran hewan disebut ....
a. biogas
c. bio surya
b. biologi
d. minyak bumi
32. Perhatikan gambar!

Jatuhnya buah dengan sendirinya dari atas
pohon disebabkan karena adanya gaya ....
a. gravitasi bumi
c. otot
b. gesekan
d. listrik
26. Perhatikan gambar!
Jika saklar 3 (S3) diputus, maka lampu yang
tetap menyala adalah ….
a. 1, 2, dan 3
c. 1, 3, dan 4
b. 1, 2, dan 4
d. 2, 3, dan 4
Gambar di atas membuktikan bahwa gaya
dapat ….
a. mengubah bentuk benda
b. mengubah arah gerak benda
c. mengubah warna benda
d. mengubah isi benda
27. Perhatikan gambar!

Jenis pesawat sederhana yang digunakan
pada kegiatan tersebut adalah ….
a. roda dan poros
c. bidang miring
b. pengungkit
d. katrol
28. Perhatikan gambar!

1
2
3
4
Sumber bunyi pada alat musik di atas
ditunjukkan oleh nomor ….
a. 1
c. 3
b. 2
d. 4
29. Kita dapat melihat benda di balik kaca
jendela, karena . . . .
a. kaca jendela tipis
b. kaca jendela mengilap
c. cahaya dapat melewati kaca
d. benda memancarkan cahaya
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33. Gerabah dibuat dari tanah yang bersifat lentur
dan mudah dibentuk. Tanah yang paling baik
untuk membuat gerabah adalah tanah ….
a. liat
c. vulkanik
b. humus
d. laterit
34. Tembaga merupakan salah satu sumber daya
alam yang berasal dari hasil tambang. Manfaat
dari sumber daya alam tersebut adalah untuk
membuat ….
a. perhiasan
b. badan pesawat terbang
c. kawat dan kabel
d. pagar dan tiang bangunan
35. Kegiatan manusia yang dapat mengubah
permukaan bentuk bumi yang tadinya miring
penuh pepohonan menjadi penuh bangunan
adalah ….
a. pembuatan sawah di lereng-lereng gunung
b. penggalian tanah untuk pembuatan waduk
c. pembangunan perumahan di lereng bukit
d. pembukaan hutan untuk perumahan
36. Jenis-jenis sumber daya alam!
1) Air
4) Batu bara
2) Minyak bumi 5) Kapas
3) Udara
6) Beras
Kelompok sumber daya alam yang dapat
diperbarui ditunjukkan oleh nomor ….
a. 1), 2), 3), dan 4)
c. 2), 3), 4), dan 6)
b. 1), 3), 5), dan 6)
d. 3), 4), 5), dan 6)
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37. Planet yang memiliki cincin tebal tersusun
dari debu dan kerikil yang membeku adalah
….
a. Bumi
b. Yupiter
c. Saturnus
d. Venus
38. Berikut ini yang tidak termasuk akibat rotasi
bumi adalah ....
a. pergantian hari
b. pasang surut air laut
c. gerak semu harian matahari
d. pembagian waktu di bumi

39. Gerhana bulan terjadi jika kedudukan ....
a. bulan berada di antara bumi dan matahari
b. matahari ada di antara bumi dan bulan
c. bumi ada di antara matahari dan bulan
d. bulan berada di antara bumi dan venus
40. Perhitungan kalender Hijriyah berdasarkan
peredaran ....
a. bulan mengelilingi matahari
b. bumi mengelilingi bulan
c. bulan mengelilingi bumi
d. bumi mengelilingi matahari

ALHAMDULILLAH, SUKSES!
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