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TRY OUT 3 OSN IPA # KECAMATAN 2016   

 

 

I. ISILAH TITIK-TITIK DI BAWAH INI DENGAN JAWABAN YANG BENAR 
 
1.  Zat makana yang berfungsi sebagai  sumber tenaga  adalah ... 
2.   Nama-nama organ  

 1  apendiks   
  2. ....................   
  3. ................... 
 
3. Membentuk vitamin K fungsi organ pencernaan .... 
4. Yang berfungsi mengasamkan makanan pada organ pencernaan adalah enzim  .... 
5.   Fungsi gigi yang ditunjuk anak panah adalah ... 
 
 
 
6.  Yang berfungsi mengambil zat hara dan garam mineral pada tumbuhan adalah .... 
7.  6H20 + 6CO2 ===> C6H1206 + 6O2. 6O2 adalah nama lain dari  ...   
8.  Fotosintesis pada kentang terjadi .... 
9.  Untuk mengetahui proses fotosintesis kita bisa menutup daun dengan ....  
10.    nama organ yang ditunjuk oleh anak panah adalah ... 
 
 
 
 
11. Rambut bersilia terdapat pada organ pernafasan bagian ... 
12.  bronkus -  ...  -  ....   nama 2 organ yang dimaksud adalah .... 
13. Penyakit asma menyerang organ pernafasan yaitu bagian ... 
14.  Berfungsi mengedarkan sari-sari makana. Merupakan fungsi dari bagian darah .... 
15.  Jika kekurangan darah AB maka yang bisa membantu adalah golongan darah .... 
16.   Nama organ yang ditunjuk anak panah adalah .... 
 
 
 
 
17. Yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh  adalah .... 
18. Terdapat banyak klep di sepanjang pembuluh. Merupakan ciri-ciri dari pembuluh darah ... 
19. Hiu berkembang biak dengan cara .... 
20. Ada bintik-bintik hitam di balik daun. Bintik-bintik hitam alat perkembangbiakan, bintik-bintik hitam itu    
 adalah ....  
21. Yang berfungsi melindungi bunga saat masih muda adalah .... 
22.  Rumput teki berkembang biak dengan cara .... 
23.  Pada tumbuhan perkembangbiakan buatan dengan cara memotong kecil-kecil bagian tubuh induk untuk  
 mendapatkan mahluk hidup baru disebut cara .... 
24.  Hydra berkembangbiak dengan cara .... 
25.  Tempat hidup mahluk hidup disebut .... 
26. Anak rayap menjilati ekor induknya contoh adaptasi ... 
27.   Nama tulang yang ditunjuk anak panah adalah ... 

 
 
 
 
28. Melindungi organ reproduksi adalah  fungsi rangka  .... 
29.   Fungsi  No 5 adalah  ... 
 
 
 
 

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

NILAI 
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30.  Fungsi pupil pada mata  adalah .... 
31.  Simbol Ω nama lain dari ....... merupakan  satuan dari ... 
32.  Agar bisa mematikan salah satu lampu kita menggunakan rangkaian .... 
33.  Untuk mengukur hambatan listrik menggunakan alat ....  
34.  Sebuah rangkaian memiliki tegangan 5 volt, jika hambatannya 0,4 ohm. Maka arus listriknya  .... amper 
35. 3 magnet A, B, dan C. Magnet A tarik menarik dengan magnet C. 
  Magnet C tarik menarik dengan magnet B. Jika kutub 6 kutub selatan, maka  
  Kutub  6 adalah kutub .... 
 
 
 
36.  Alat optik yang digunakan untuk presentasi saat rapat adalah .... 
37. Bayangan yang dihasilkan nampak lebih besar. Merupakan ceri-ciri cermin ... 
38.  Lensa cembung sering juga disebut lensa  .... 
39.   3/4 getaran dari C adalah .... 
 
 
 
 
40.  Ketika kita melempar batu ke air akan timbul bentuk gelombang, bentuk gelombang itu adalah sama dengan 

bentuk gelombang .... 
41. Gelombang dipantai mirip dengan gelombang suara yaitu ....  
42. Getaran suara srigala adalah 45.000 hz, maka termasuk suara  .... 
43. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut ....  
44. Perubahan dari gas ke cair disebut  .... 
45.    
 
 
 

 
Perubahan dari gas ke cair .... kalor, perubahan dari cair ke gas .... kalor, dan perubahan dari padat ke gas 
.... kalor  

46.  Termometer ada yang digital ada  juga yang menggunakan cairan, cairan yang digunaan adalah ..... 
47.  Jika kita melilitkan kawat penghantar ke sebuah paku, kemudian kawat tersebut di aliri arus listrik maka  
 paku akan memiliki gaya ....  
48.  Jungkat-jungkit termasuk pengungkit ke .... 
49.  Pada proses pemakaian accu (aki) terjadi perubahan energi .... ke .... 
50. Planet yang memiliki cincin adalah ..... 
 
 

II. JAWABALAH DENGAN PENJELASAN YANG BENAR 
 
1. Apa fungsi kantong empedu? 

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

3. Apa fungsi selaput lendir pada hidung ? 

4. Apa yang dimaksud pernafasan dada dan pernafasan perut! 

5. Sebutkan langkah-langkah stek batang dengan gambar beri contoh tumbuhannya ? 

6. Sebutkan bagian-bagian dari alat indra pengecap ? 

7. Uqbah naik sepeda dari pukul 07.10 sampai dengan pukul 07.40. Jika kecepatan sepedanya 8 km/jam. Berapa 

m jarak yang sudah ditempuh ? 

8. Sebuah benda diukur dengan termometer reamur 500 F. Berapa suhunya jika diukur dengan termometer 

Celcius, Reamur, dan kelvin ? 

9. Apa yang dimaksud dengan Periode, dan apa lambangnya ? 

10. Buatlah rangkaian campuran dengan 4 lampu dirangkai paralel, 2 seri,  5 saklar, dan 2 batrai ? 
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