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ULANGAN AKHIR SEMESTER SMP/MTs KABUPATEN SLEMAN

TAHUN PELAJARAN 201212013

, LEMBAR SOA!-

Mata Pelajaran
Keias
l-{ari/Tanggal
Pukul

llmu Pengetahuan Alarn
Vl! (Tu.fuh )

Rabu, 5 Desember 2O12
07.30 - 09.30 ( 120 menit )

PETUNJUK UMUM

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan.
2 Periksa dan bacalah setiap soal dengan seksama sebelum menjawab.
3. Laporkan kepada pengawas tes kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah soal kurang.4. Mintalah kertas buram kepada pengawas tes apabila diperlukan.
5. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan menghitamkan bulatan jawaban.
6. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan dengan menggunakan pensil 28.

Contoh cara menjawab pada lembar jawaban :

@o@@ @CC@ sarah

@@@o @@@@ sarah

7 . Apabila Anda ingin memperbaiki/menggantijawaban, bersihkan jawaban semula dengan karet penghapus
sampai bersih (jangan sampai rusak), kemudian hitamkan bulatan jawaban yang menurut Anda benar.B. Periksalah seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

- -

SELAMATBEKERJA

PETUNJUK KHUSUS :

untuk soal nomor 1 sampai dengan 40 iawablah dengan menghitamkan bulatan (o) huruf A, B, G atau
D pada tembar jawaban yang tersedia!

Benar

Salah

No. Besaran Satuan
1

2

3

4

Panjang
Gaya
Energi
Kecepatan

Meter
Newton
Joule
m/s2

No Besaran Satuan Alat Ukur

1 suhu celcius termometer

2 berat kilogram neraca

J volume mete13 gelas ukur

4 waktu sekon stopwatch

5 panJang meter rol meter

Perhatikan tabeldi samping ini!

Di antara data di samping yang menunjukkan besaran
turunan dan satuannya dengan benar adalah ....
A. 1dan2
B. 2dan3
C. 2dan4
D. 3dan4

Perhatikan tabel di samping ini!

Besaran pokok, satuan dalam Sl serta alat ukur yang
benar adalah nomor ..

A 1 dan4
B. 1dan3
C.2dan4
D. 4dan5

Hasil pengukuran massa pada gambar di samping ini
adalah ,...
A. 8,00 kg
B. 7,00 kg
c. 1,70 kg
D. 1,07 kg

1

2

J
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Shinta akan melakukan pengukuran massa jenis sebuah

batu seperti pada gambar di samping!

Jika massa batu tersebul22,5 gram, rnaka massa jenis

batu tersebut sebesar ....
A. 0,50gramlcmo
ts. 0,75 gram/cm3
C. 2,25gram/cm3
D. 2,50 gram/cm3

5, Data:
1. pemuaiannYateratur
2. harganYa lebih murah
3. tidak membasahidinding kaca
4. mudah dilihat karena mengkilaP

' 5. titik leburnya sangat rendah hingga-112'

Dari data di atas yang menunjukkan keuntungan menggunakan raksa sebagai zat calr untuk pengisi

termometer dalam kehidupan sehari-hari adalah nomor.'.'

7. Senyawa molekutyang biasa digunakan oleh ibu-ibu sebagai penambah rasa asin adalah .'..

A. ltct c. NaoH

SL/SMP

4.

A, 2,4,5
B. 3,4,5

6. Perhatikan gambar 2 termometer berikutl
XY

B. HzSO

Data Indikator:
L Kunyit
2. Lakmus
3. Kol ungu
4. Metilmerah
5. Kertas lakmus merah dan biru

lndikator alami dari bahan di atas adalah '...
A. 1dan4
B.4dan5

c, 1, 3,4
D. 1,3,5

Apabila termometer X menunjg-kkan 20"X, maka jika diukur

dengan termometer Y menunjuklcn angKa ....

A. 52"Y
B. 57"Y
c. 77"Y
D. 132Y

D. NaCI

C. 1dan3
D.2dan5

9.

10.

Senyawa berikutyang termasuk asam adalah '...
A. asam sulfat, kalsium hidroksida, dan asam sitrat
B. aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan natrium hidroksida

C. air jeruk nipis, air belimbing wuluh, cuka
D. asim borat, asam benzoat, dan natrium hidroksida

Zat yang dalam air dapat menghasilkan iori hidroksida disebut ....

A. asam C' garam

B. basa D. larutan

Data:
1. daunpandan
2. kunyit
3, deterjen
4. parfum
5. daun jeruk

Daridata diatas yang merupakan bahan kimia alamiadalah ....

A. 1,2,4 c. 2,3,4

11.

B. 1,2,5 D. 3,4, 5
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SL/SMP

No. Nama Senyawa/Unsur Lambang

1 Asam Klorida HC

z Natrium Hidroksida NaOH

Kalium Bromida KBr

4 Kaliurn Ka

Nitrogen Ni

tidak dapat dilihat
jarak antarmolekul berdekatan

No. Jenis Zat Massa Jenis (kg/mr)
1 Zat A 0,42 x 10"
2 ZatB 1 1,2 x 105

3 ZatC 7,50 x 103

-3. tPA taltl2

Perhatikan tabel di samping ini!
Nama dan lambang senyawa yang benar pada tabeldi
samping adalah nomor....
A. 1"2.3
E. 1,2,4
c. 2,3,4
D. 3,4,5

C. mempunyaigaya kohesilemah
D. mempunyai jarak antar molekul yang berjauhan

13. Pada tabeldi bawah ini yang benar dari sifat unsur, senyawa dan larutan adalah ....

14' Gas mempunyai sifat mudah dimampatkan dari pada zat padat ataupun zatcair. Hal inidisebabkan karena

A
B

15.

16.

Massa jenis sebuah kubus yang panjang rusuknya 5 cm dan memiliki massa S00 gr adalah ....

a ifxiH3 3 l38ii:il:
Perhatikan tabel berikut!

Jenis Zat Massa Jenis (kg/m') Jenis Zat Massa Jenis (kg/m3)
Alumunium 2]0 x 1Os Emas 1,93 x 10"
Besi 7,80 x 10' Granit 2,70 x 103
Tembaga 8,90 x 10r Kayu 0,30-0,90x103
Timbal 1 ,13 x 104 Kaca 2,40-2,80x103

Pada suatu percobaan diperoleh data sebagai berikut:

17.

Daridata disamping jenis zatA, B dan C adalah ....A. besi, kaca, granit
B. kayu. timbal, besi
C. timbal, emas, tembaga {

D. alumunium, emas. besi

lbu menumpuk gelas seperti gambar di samping. Cara
yang tepat untuk melepas gelas tersebut adalah-....
A. gelasAdan B dipanaskan bersama
B. gefasAdirendam air panas
C. gelasAdirendam dalam es
D. gelas B diberi air panas

18. Pada saat gelas kaca diisi air panas tiba-tiba bisa pecah, hal ini terjadi i<arena ....
4 bagian dalam sudah memuai, bagian luar belum memuai
B. bagian luar sudah memuai, bagian dalam beium memuai
C. angka muai kaca sangat besai sehingga cepat pecah
D. angka muai kaca sangat kecil sehingga cepatpecah

Tidak dapat diuraikan menjadi
zal yang lebih sederhana

reaksikimia biasa

Dapat diuraikan menjadi zat
yang lebih sederhana dengan
reaksikimia biasa

Tidak dapat dipisahkan
menjadi zal-zat

Sifatnya sama dengan sifat Sifatnya berbeda dengan

Dapat diuraikan menjadi zat
yang lebih sederhana dengan
reaksi kimia biasa

Tidak dapat diuraikan
menjadi zat yang lebih
sederhana dengan reaksi
kimia biasa

Dapat dipisahkan menjadi
zat-zat penyusunnya
secara fisis

Tersusun dari satu jenis atom Tersusun dari 2 jenis unsur
atau lebih secara kimia

Memiliki perbandingan
yang tetap
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Prinsip pem pada pemasangan kabel
listrik dijala at agak longgar. Cara ini
bertujuan un
4.. kawattidak memuaibila nas matahari
B. kawat iistrik'tidak putus aliri arus listrikC kawat tidak rnudah putus di malam hari keiika suhu

dingin
D. rnemberitoleransi pemuaian pada waktu siang dan

malam

24" Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini :

1. pemasangan poros roda pedati
2.3. X1',jr"n"'
4.

1. merumuskan masalah
2. melakukan percobaan
3. menarik kesimoulan
4. membuat hipotesis
5. analisis data
6. mengumpulkan data
Urutan langkah dalam metode ilmiah yang benar adalah ....A. 1-4-6-2-5-3 c. 4_2_3_1 _5_6
B. 1-3-4-5-2_6 D.4_2_1_3_5_6

22. Lensa mikroskop,yang retaknya paring dekat dengan preparat disebut ....A. okuler C. 
'revofuer

B. tubus D. obyektif
23' 

1." 
- plm, ., I Perhatikan gambar mikroskop disamping ini!

Makrometer ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1

8.2
c.3
D.4

24' Jika lensa okuler menggunakan peibesaran 1 0 kali dan lensa obyektif 40 kali, maka peroesaran sesungguhnyaobyek yang diamati adalah ....
C. 40 kali
D. 50 kali

25. Perhatikan simbol yang terdapat pada botot bahan kimia di bawah ini!

Simbol di samping menunjukkan bahan tersebut..
A. mudah terbakar
B. mudah bereaksi
C. mudah pecah
D. beracun

A. 20 kali
B. 30 kali

26. Lan
A. torium lpAadalah....

B.

c.
D. 'menyimpan 

bahan kimia cair di rak dengan ketinggian di atas kepala
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29.

SL/SMP -5- tPA ravl2

27 Perhatikan Eambar aktivitas tumbuhan putri rnalu berKut inil

Gambar 1. sebelum disentuh Gambar 2. sesudah disentuh
Ciri makhluk hidup yang tampak pada gambar di atas adalah ....
A. bemafas C. tumbuh berkembang
B. berkembang biak D. menanggapir"ng.aig
Cirimakhluk hidup yang berkaitan eratdengan usaha makhluk hidup untuk memperoleh energidan melestarikan
keturunannya adalah ....
A. iritabilitas dan metabolisme
B. bergerak dan berkembang biak
C. peka terhadap rangsang dan tumbuh
D, melakukan metabolisme dan bereproduksi

Tujuan klasifikasi makhluk hidup adatah ....
A. menentukan as
B. memilih makhlu manusia
C. memberikan na makhluk hidup
D, mempermudah yang beraneka ragam

n adalah ....
ies
tes

:
Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup di bawah inil
1) bersel satu
2) ada anggota yang berklorofil
q) prokariotik(tidak memitiki membran inti set)
4) berkembang biak membelah diridan fragmentasi
Kingdom (kerajaan) makhluk hidup yang mempunyaiciri-ciritersebutadalah ....A. monera
B, protista 3 11ifl1",,"

32. Perhatikan gambar makhluk hidup

1) 2)

Pernyataan yang benar adalah ....

30

31

tasuk dibawah ini!

f . gambar 1) Rhizopoda, gambar 2) Sporozoa
B. gambar 1) Rhizopoda, gambar 3)Ciliata

Perhatikan gambardi bawah inil

gambar 2) Flagellata, gambar 3) Ganggang
gambar 2) Flagellata, gambar 4) CitiaiJ

c.
D.

1) 2)
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34 Perhatikan gambar organ pada tumbuhan berikut ini!

tPNrIlUl2

5)

1) 2)

crustacea
Arachnida
Nematoda
lnsecta

36. Hewan dibawah iniyang
4 ulardan udang
B. gurameh dan hiu

termasuk kelas pisces adalah ....
C. kelelawardan paus
D, buayadan kupu-kupu

39

40.

37. Perhatikan gambar hewan berikut inil

Jaringan epidermis berfungsi untuk ... .A. menyokong tubuh
B. membuatmakanan
C. melapisipermukaantubuh
D. mengangkutzatmakanan

Perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil di bawah ini!

Bagian yang ditunjuk oreh huruf A berfungsi untukmengangkut ....A karbondioksida ke seluruh organ daunB. air dan minerat dari akar fe Jiun iumounan' I hasilfotosintesisdari."frrrnirOultumuuhan
D. oksigen dari batang fe seturuh tu-b-uh tumbuhan

---==A==_-_

WW
1) 2)

Ciri-ciriorgan yang dimilikioleh tumbuhan dikotilditunjuk h gambar nornor....A, 1), 3) dan 4)B ri, qiJ;' oi c' 2)' 4")
D- 2')' 5)

35" Perhatikan gambar hewan di bawah inil

Pilihan Organel/bagian sel
A Vakuola

B. Miktokondria

c Inti sel
D Plastida
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