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TRY OUT 2 OSN IPA # KECAMATAN 2016  

 

 

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

 
 
 
 
3. Membunuh bibit penyakit yang masuk melalui makanan fungsi organ pencernaan .... 
4. Yang berfungsi mengubah protein susu menjadi kasein pada ludah adalah enzim .... 
5.   Fungsi gigi yang ditunjuk anak panah adalah ... 
 
 
 
6.  Saluran udara pada daun adalah .... 
7.  6H20 + 6CO2 ===> C6H1206 + 6O2. C6H1206 adalah nama lain dari ... 
8.  Foto sintesis pada pohon bambu terjadi .... 
9.  Kita bisa meneteskan ... pada daun jika ingin membuktikan hasil foto sintesis mengandung ....  
10.  Nama organ yang ditunjuk oleh anak panah adalah ... 
 
 
 
 
11. Tempat menghangatkan udara pernafasan  terjadi pada ... 
12.  Hidung  -  ...  -  ....   nama 2 organ yang dimaksud adalah .... 
13. Penyakit bronkitis menyerang organ pernafasan yaitu ... 
14.  Berfungsi mengikat dan mengedarkan osigen. Merupakan fungsi dari bagian darah .... 
15.  Jika kekurangan darah A maka yang bisa membantu adalah golongan darah .... 
16.   Nama organ yang ditunjuk anak panah adalah .... 
 
 
 
 
17. Bagian jantung yang berfungsi memompa darah ke paru-paru adalah .... 
19. Aliran darah lambat, tempat ada ada di bawah kulit. Merupakan ciri-ciri dari pembuluh  
 darah ... 
20. Amoeba berkembang biak dengan cara .... 
21. Tumbuhan memiliki tunas pada daunnya, hal ini ciri bahwa tumbuhan tersebut berkembang biak  
 dengan cara .... 
22. Yang berfungsi sebagai penarik agar serangga datang pada  bunga adalah .... 
23.   Tumbuhan di samping berkembang biak dengan cara .... 
 
 
 
 
24.  Apel bisa dikembang biakan secara buatan dengan cara .... 
25.  Paramecium berkembang biak dengan cara .... 
26. Anak rayap menjilati ekor induknya contoh adaptasi ... 
27.   Nama tulang yang ditunjuk anak panah adalah ... 

 
 
 
 
28. Untuk melindungi mata dan otak. Merupakan fungsi rangka  .... 
 
 

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

NILAI 
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29.   Fungsi  yang ditunjuk anak panah adalah  ... 
 
 
 
30.  Fungsi retina pada mata  adalah .... 
31.  Hambatan listri dilambangkan ....... memiliki satuan ... 
32.  Untuk menghemat listrik kita menggunakan rangkaian .... 
33.  Untuk mengukur tegangan listrik menggunakan alat ....  
34.  Sebuah rangkaian mengelirkan arus listri 12 amper, jika hambatannya 0,5 ohm. Tegangan  
 minimal yang bisa dipakai adalah  .... volt 
35. 3 magnet A, B, dan C. Magnet A tolak menolak dengan magnet C. 
  Magnet C tolak menoak dengan magnet B. Jika kutub 1 utara Maka  
  Kutub  6 adalah kutub .... 
 
 
 
36.  Alat optik yang sering digunakan oleh tukang arloji adalah .... 
37. Benda nampak lebih kecil. Merupakan ceri-ciri cermin ... 
38.  Lensa negatif sering juga disebut lensa  .... 
39.   setengah getaran dari C adalah .... 
 
 
 
 
40.  Gelombang radio termasuk gelombang  .... 
41. Gelombang yang arah gerarannya tegak lurus arah rambatnya disebut ....  
42. Getaran 18 hz termasuk bunyi  .... 
43. Jarak terjauh dari titik setimbang disebut ....  
44. Perubahan dari padat ke cair disebut  .... 
45.    
 
 
 

 
perubahan yang menyerap kalor adalah ......ke .......,  ......ke .......,  ......ke ....... 

  
46.  Titik didih pada termometer fahrenhait adalah .... 0F 
47.  Saat penggaris digosokkan ke rambut, kemudian mampu menarik potongan kertas kecil. Hal ini  
 menunjukkan terjadi gaya  .... 
48.  Skop termasuk pengungkit ke .... 
49.  Pada proses pengisian accu terjadi perubahan energi .... ke .... 
50. Sebutkan nama urutan planet dari paling dekat matahari ..... 
 
 

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

2. Apa fungsi pembulu floem (tapis) pada proses foto sintesis ? Jelaskan 

3. Apa fungsi alveolus ? 

4. Apa yang dimaksud peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? 

5. Sebutkan langkah-langkah menempel ? 

6. Sebutkan alat indra yang ada pada telingga dan jelaskan ? 

7. Andi berangkat naik sepeda selama 15 menit. Jarak yang ditempuh 45 meter. Berapa kecepatan sepeda Andi 

? 

8. Suhu tubuh Rofik 400 R. Berapa suhunya jika diukur dengan termometer Celcius ? 

9. Apa yang dimaksud dengan Amplitudo ? 

10. Buatlah rangkai seri dengan 4 lampu, 1 saklar, dan 2 batrai ? 
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