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TRY OUT 1 OSN IPA # KECAMATAN 2016  

 

 

I. ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN JAWABAN YANG BENAR 
 
1.  Zat yang berfungsi sebagai zat pembangun adalah ... 
2.   Nama organ yang ditunjuk anak panah adalah ... 

 
 
 
 
3. Menyerap sari-sari makanan merupakan salah satu fungsi organ pencernaan .... 
4. Yang berfungsi merubah amilum menjadi zat gula pada ludah adalah enzim .... 
5.   Fungsi gigi yang ditunjuk anak panah adalah ... 
 
 
 
6.  Saluran tempat lewatnya air dan zat hara dari dalam tanah ke daun adalah .... 
7.  H20 + CO2 ===> C6H1206 + O2. Rumus di samping adalah proses terjadinya ... 
8.  Fotositesis pada kaktus terjadi pada bagian .... 
9.  Untuk membuktikan pada daun terjadi proses foto sintesis dan menganung zat tepung, kita bisa  
 menggunakan zat .... 
10.   nama organ yang ditunjuk oleh anak panah adalah ... 
 
 
 
 
11. Tempat pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi pada ... 
12.  Kerongkongan – bronkus -  ...  -  ....   nama 2 organ yang dimaksud adalah .... 
13. Penyakit polip menyerang organ pernafasan yaitu ... 
14.  Berfungsi membunuh penyakit yang masuk ke darah. Merupakan fungsi dari bagian darah .... 
15.  Jika kekurangan darah B maka yang bisa membantu adalah golongan darah .... 
16.   Nama organ yang ditunjuk anak panah adalah .... 
 
 
 
 
17. Yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah .... 
19. Berada agak ke dalam dari kulit dan aliran darah kencang. Merupakan ciri-ciri dari pembuluh  
20. Hydra berkembang biak dengan cara .... 
21. Tumbuhan memiliki bunga, hal ini ciri bahwa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara  
 .... 
22. Yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga adalah .... 
23.   Tumbuhan di samping berkembang biak dengan cara .... 
 
 
 
 
 
24.  Anggur bisa dikembang biakan secara buatan dengan cara .... 
25.  Amoeba berkembang biak dengan cara .... 
26. Kaki bebek berselaput merupakan contoh adaptasi ... 
27.   Nama rangka yang ditunjuk anak panah adalah ... 

 
 
 
 
28. Untuk melindungi usus, lambung, hati, dan paru-paru. Merupakan fungsi rangka  .... 
 

Nama  : .................................. 
Kelas  : .................................. 
Asal Sekolah  : .................................. 
No Hp : .................................. 

NILAI 
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29.   Nama yang ditunjuk anak panah adalah  ... 
 
 
 
30.  Fungsi lensa pada mata  adalah .... 
31.  Arus listrik dilambangkan I. Memiliki satuan ... 
32.  Untuk mencegah kebakaran menggunakan listrik .... 
33.  Untuk mengukur arus listrik menggunakan alat ....  
34.  Sebuah rangkaian mengelirkan arus listrik 6 amper, jika hambatannya 3 ohm. Tegangan  
 minimal yang bisa dipakai adalah  .... volt 
35.  3 magnet A, B, dan C. Magnet A tari menarik dengan magnet C. 
  Magnet C tolak menoak dengan magnet B. Jika kutub 1 utara Maka  
  Kutub  6 adalah kutub .... 
 
 
 
36.  Alat optik untuk melihat benda yang sangat kecil adalah .... 
37. Bayangan sama dengan benda aslinya. Merupakan ceri-ciri cermin ... 
38.  Lensa positif sering juga disebut lensa  .... 
39.   satu getaran dari B adalah .... 
 
 
 
 
40.   gambar di samping adalah gambar gelombang  .... 
 
 
41. Gelombang yang arah getarannya searah arah rambatnya disebut ....  
42. Getaran 12.000 hz termasuk bunyi  .... 
43. Banyak getaran tiap detik disebut ....  
44. Perubahan dari padat ke gas disebut  .... 
45.    3 perubahan yang melepas kalor ......,  ...... , .......  
 
 
 
 
46.  titik beku pada termometer fahrenhait adalah .... 0F 
47.  Sepeda sedang dirim, hal ini menunjukkan terjadi gaya  .... 
48.  Pemotong kuku termasuk jenis pengungkit ke .... 
49.  Pada batrai terjadi perubahan energi .... ke .... 
50. Palanet yang arah rotasinya paling lama adalah planet ..... 
 

II. JAWABALAH DENGAN PENJELASAN YANG BENAR 
1. Jelaskan pencernaan yang terjadi di lambung! 

2. Apa fungsi pembulu xilem pada proses foto sintesis? Jelaskan 

3. Apa fungsi rambut hidung ? 

4. Apa yang dimaksud peredaran darah kecil? 

5. Sebutkan langkah-langkah mencangkok ! 

6. Sebutkan bagian-bagian mata! 

7. Andi berangkat naik sepeda dengan kecepatan 20 m/menit. Jika ia naik sepeda selama 15 menit. Berapa 

mmeter jarak yang sudah ditempuh? 

8. Suhu tubuh Rofik 350 C. Berapa suhunya jika diukur dengan termometer fahrenheit? 

9. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? 

10. Buatlah rangkai paralel dengan 4 lampu, 4 saklar, dan 2 batrai! 
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