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1. Jika kita memasukkan es batu ke dalam gelas yang berisi minyak goreng, maka yang akan 
terjadi adalah: 
a. es akan tenggelam karena molekul es tersusun lebih padat daripada minyak     goreng 
b. es akan mencair karena susunan kerapatan molekulnya berubah 
c. es akan menyatu dengan minyak goreng karena kerapatan molekulnya menjadi sama 
d. es akan mengapung karena molekul es tidak terlalu padat 

2. Proses perubahan bentuk dari gas menjadi benda padat disebut: 
a. menyublim 
b. deposisi 
c. mengembun 
d. membeku 

3. Di pagi hari, matahari berbentuk bola bulat yang benderang, berwarna kuning kemerahan. 
Di siang hari, bentuk bola matahari tidak terlihat dengan jelas tetapi kita tahu bahwa 
warnanya putih terang. Permukaan matahari yang biasa kita lihat sehari-hari itu disebut: 
a. kromosfer 
b. fotosfer 
c. korona 
d. atmosfer 

4. Hal yang menyebabkan air dalam pembuluh kapiler naik ke atas adalah: 
a. adhesi 
b. kohesi 
c. gutasi 
d. kondensasi 

5. Karet bersifat sangat lentur dan bisa terulur, sedangkan kayu tidak terlalu berat dan dapat 
mengapung di air. Besi bersifat keras, kuat, dan stabil. Kaca bersifat keras dan tembus 
pandang. Untuk membangun jembatan penyeberangan, bahan apa yang seharusnya kita 
gunakan? 
a. karet 
b. kayu 
c. besi 
d. kaca 

6. Seperti halnya manusia, hewan-hewan juga memiliki rangka yang berfungsi untuk memberi 
bentuk pada tubuhnya. Namun ada beberapa jenis hewan yang tidak memiliki rangka, lazim 
disebut invertebrata. Dari contoh hewan berikut ini manakah yang termasuk contoh 
invertebrata? 
a. anjing dan lipan 
b. gurita dan udang 
c. udang dan ular 
d. lipan dan kadal 

7. Berikut ini yang merupakan fungsi pelindung dari tulang manusia adalah: 
a. melindungi organ dalam dari infeksi bakteri 
b. melindungi organ dalam dari goncangan hebat 
c. melindungi organ dalam dari radiasi sinar matahari 
d. melindungi sistem saraf dari infeksi 

8. Jika kita memasukkan es kering( dry ice) ke dalam air, maka akan timbul gelembung-
gelembung di air. Hal ini terjadi karena: 
a. air berubah bentuk menjadi gas jika terkena es kering 
b. padatan es kering berubah menjadi zat cair 
c. padatan es kring berubah bentuk menjadi gas jika terkena air 
d. air masuk ke dalam padatan es kering sehingga mendorong gasnya keluar 

9. Jika para ilmuan menemukan fosil, yang biasanya tersisa adalah tulang-tulang rangka saja, 
sementara daging dan kulitnya sudah tidak ada lagi. Hal ini terjadi karena: 
a. tulang berada di bagian tubuh yang paling dalam, jadi paling lama terurainya 
b. tulang terdiri dari jaringan-jaringan yang tidak bisa terurai sampai kapanpun 
c. daging dan kulit bersifat lunak, sehingga lebih mudah terurai 
d. daging dan kulit mengalami pengikisan oleh air dan tanah, sementara tulang  tidak 

 
10. Tata surya, dimana bumi kita berada, tidak terdiri dari matahari dan planet-planetnya saja. 

Benda langit berikut ini yang juga merupakan bagian dari sistem tata surya kita adalah: 
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a. bintang alpha centauri 
b. galaksi andromeda 
c. meteoroid 
d. nebula 

11. Jika kita memanaskan suatu zat padat, maka lama-kelamaan ia akan mencair dan 
kemudian menguap. Jikaa kita mendinginkan suatu zat gas, maka yang terjadi adalah 
sebaliknya. Pada proses perubahan bentuk dari gas menjadi benda padat yang terjadi 
adalah perubahan keadaan molekul: 
a. dari rapat menjadi renggang 
b. dari rapat menjadi lebih rapat 
c. dari bergerak bebas menjadi rapat 
d. dari rapat menjadi gerak bebas 

12. Pembuluh di bagian tumbuhan yang bertugas mengangkut air dan mineral dari dalam tanah 
menuju daun adalah …, sedangkan yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis dari daun 
ke seluruh bagian tumbuhan adalah … 
a. xilem, floem 
b. kapiler, xilem  
c. f loem, xilem 
d. floem, kapiler 

13. Selain berfotosintesis, tumbuhan juga bernafas sepanjang waktu. Bagian tumbuhan berikut 
yang berperan dalam proses respirasi adalah : 
a. kutikula pada daun 
b. pembuluh floem pada batang 
c. benang sari pada bunga 
d. kloroplas pada daun 

14. Mudah larutnya suatu benda bergantung pada beberapa hal misalnya jenis zatnya, jenis 
pelarutnya, dan kondisi pelarutnya. Jika kita ingin memperagakan proses pelarutan yang 
paling cepat, zat apakah yang harus kita gunakan? 
a. minyak panas dalam air dingin 
b. madu dalam teh panas 
c. minyak beku dalam air panas 
d. gula batu dalam air dingin 

15. Jika kita melarutkan gula pasir secara terus-menerus ke dalam segelas air, maka yang 
benar adalah: 
a. gula pasir semakin lama akan semakin mudah terlarut dalam air 
b. massa jenis larutan semakin lama semakin kecil 
c. massa jenis larutan semakin lama semakin bertambah, sementara volumenya  

berkurang 
d. gula pasir semakin lama akan semakin sulit terlarut dalam air 

16. Kegiatan bertani, beternak, dan berkebun yang dilakukan oleh manusia membawa beragam 
dampak bagi lingkungan sekitar. Dari empat pilihan berikut, yang mengalami pengaruh 
paling minimal dari kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya adalah: 
a. kesuburan tanah 
b. komposisi atmosfer 
c. kelestarian hutan 
d. tekanan udara 

17. Bumi berevolusi mengelilingi matahari sebanyak 1 kali dalam waktu 365 hari, sedangkan 
mars malakukannya dalam waktu 687 hari. Selain itu, bumi berotaso 1 kali selama kira-kira 
24 jam, sementara mars berotasi  kali selama 24 jam 39 menit. Dari pernyataan tersebut, 
kesimpulan yang dapat kita ambil adalah: 
a. orbit bumi lebih panjang daripada orbit mars 
b. kecepatan revolusi bumi lebih tinggi daripada kecepatan revolusi mars 
c. 1 tahun di bumi lebih panjang daripada 1 tahun di mars 
d. 1 tahun di mars lebih pendek daripada 1 tahun di bumi 

18. Dalam tata surya kita terdapat 4 planet kebumian (menyerupai bumi), yaitu venus, mars, 
merkurius, dan bumi itu sendiri. Ciri-ciri spesifik apakah yang membuat ketiga planet itu 
dikelompokan bersama-sama dengan bumi? 
a. bentuknya 
b. waktu revolusinya 
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c. materi penyusunnya 
d. komposisi atmosfernya 

19. Meskipun Jupiter letaknya lebih dekat dengan bumi dan diameternya lebih besar dari 
saturnus, namun cincin saturnus lebih jelas terlihat dari bumi daripada planet Jupiter. 
Penyebab terjadinya hal ini adalah: 
a. Jupiter tidak memantulkan cahaya matahari 
b. Diameter cincin saturnus lebih besar daripada Jupiter 
c. Cincin saturnus terdiri dari lapisan es sehingga mudah silihat 
d. Saturnus memantulkan cahaya dari Jupiter 

20. Pada sebuah jalur yang lurus, terdapat sebuah kereta di titik B dan seorang anak bernama 
Tim di titik C. Baik kereta maupun Tim hanya dapat bergerak sepanjang jalur tersebut, 
namun tidak dapat bergerak keluar jalur.  

 
 
 
 
 
 

Jika Tim harus menggerakkan kereta dari titik B ke titik D, maka ia harus memberikan gaya 
berupa .... 
a. tarikan   b. dorongan    c. tekanan    d. gerakan 

21.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Misalkan di suatu daerah di bumi terdapat empat buah lempeng benua, yaitu A, B, C, dan 
D, seperti digambarkan di atas. Jika tiba-tiba lempeng benua B bergerak menuju ke C maka 
yang akan terjadi adalah : 
a. munculnya pegunungan di A dan D 
b. munculnya palung di laut C 
c. munculnya lembah di tempat pertemuan di B dan D 
d. munculnya pegunungan di tempat pertemuan B dan C 

22. Erosi tanah biasanya mengikis kandungan di dalam tanah. Selain banjir, tanah y;ang 
mengalami erosi juga lama-kelamaan menjadi tidak subur. Untuk mencegah erosi dan 
banjir, maka yang dapat kita lakukan adalah: 
a. menyntikkan nutrisi ke dalam tanah dengan pupuk 
b. menanami tangah yang gundul dengan pepohonan 
c. menutupi tanah yang gundul dengan beton atau terpal 
d. menggali tanah yang gundul agar timbul gundukan-gundukan tanah 

23. Suatu dari seorang anak bernama mori terjatuh dan kepalanya terberntur batu. Setelah 
beberapa hari dirawat di rumah sakit, dokter akhirnya mengizinkan mori untuk pulang. 
Tetapi kemudian mori menjadi sering marah dan sering menangis tanpa sebab. Menurut 
dokter, itu karena otaknya mengalami goncangan saat kepalanya terbentur, sehingga ada 
bagian yang rusak. Menurutmu bagian otak manakah yang terganggu: 
a. bagian belakang yang mengatur keseimbangan  
b. bagian tengah yang mengatur penglihatan 
c. bagian depan yang mengatur emosi dan kepribadian 
d. bagian depan yang mengatur kemampuan berbicara 

24. Jika kita ingin mendinginkan segelas teh panas, maka kita dapat melakukan berbagai hal 
selain meniupkannya.. salah satu caranya adalah dengan menggunakan bantuan satu gelas 
kosong. Kita dapat memindahkan teh dari gelas tersebut ke gelas yang kosong, kembali ke 
gelas semula, lalu ke gelas yang kosong, begitu terus berulang-ulang hingga air tehnya 
mendingin. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan piring kosong. Dari kedua cara 
tersebut, dengan cara manakah kita dapat mendinginkan air teh dengan lebih cepat? 
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a. menutup gelas berisi air teh yang panas dengan piring untuk mencegah penguapan 
b. menuangkan air teh sedikit demi sedikit ke piring untuk mempercepat  penguapan 
c. meletakkan gelas di atas piring kosong agar panas dari air lebih cepat merambat 
d. menutup gelas sebagian dari piring agar penguapan berlangsung lebih lambat 

25. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar juga seding dimanfaatkan sebagai tempat untuk 
menyimpan cadangan makanan, lazim disebut umbi akar. Di bawah ini manakah contoh 
yang tepat untuk tumbuhan yang memiliki umbi akar? 
a. wortel 
b. umbi kentang 
c. umbi talas 
d. tanaman sagu 

26. Menurutmu apakah yang terjadi bila potongan daun tanaman cocor bebek jatuh ke tanah 
dan jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi! 
a. daun akan layu kemudian akan mati karena terlepas dari batang 
b. daun akan tetap hidup karena menyimpan cadangan makanan 
c. daun akan mati karena menyimpan cadangan makanan 
d. pada daun akan tumbuh batang baru karena daun berfungsi sebagai penyimpan 

cadangan makanan 
 

27. Air murni akan adak membeku pada suhu 0o celcius. Membeku adalah perubahan wujud 
dari cair menjadi wujud padat. Perubahan wujud dari cair ke padat tidak membutuhkan 
panas, melainkan melepas panas. Nah, dapatkan es mencair jika diletakkan dalam 
lingkungan yang bersuhu -5o celcius? 
a. dapat, karena es hanya membeku pada suhu 0o celcius 
b. dapat, karena es dapat mencair diatas 0o celcius 
c. tidak dapat, karena es tidak dapat mencair pada suhu di atas 0o celcius 
d. tidak dapat, karena es dapat mencair pada suhu dibawah -5o celcius 

 
28. Kebanyakan semut memiliki penglihatan yang buruk, bahkan beberapa diantaranya buta. 

Jadi, bagaimanakah semut dapat pulang ke sarangnya? 
a. semut memiliki sistem penentu arah pada matanya, sehingga bisa dengan mudah 

menentukan letak sarangnya  
b. semut memiliki mata yang majemuk, sehingga dapat berkomunikasi baik dengan 

temannya 
c. semut memiliki antenna yang dapat mendeteksi arah ke sarangnya 
d. semut memiliki kaki yang dapat mendeteksi arah ke sarangnya 

29. Lingkungan membentuk sistem yang saling mempengaruhi diantara makhkuk hidup yang 
berada di dalamnya. Jika salah satu terganggu, maka akan membawa akibat terhadap 
anggota sistem yang lain. Untuk sebuah ekosistem sawah, apakah dampak yang paling 
mungkin terjadi pada saat musim kemarau? 
a. populasi elang akan sangat meningkat karena elang tidak membutuhkan air pada saat 

makan 
b. populasi ular akan sangat meningkat Karena ular tidak membutuhkan air pada saat 

makan 
c. elang akan beradaptasi dengan memakan padi 
d. ular akan mencari tempat lain untuk makan, seperti mengganggu ternak yang ada di 

sekitar sawah 
 

30. Kita bisa memperkirakan umur dari sebuah pohon, setiap satu lapisan menunjukkan satu 
kurun waktu yang telah dijalani oleh pohon tersebut.  
Nah, menurut perkiraanmu berapakah tahunkah umur  
pohon yang terdapat pada gambar di samping? 
a. 5 tahun 
b. 7 tahun 
c. 10 tahun 
d. 15 tahun 

 
31. Di bawah ini adalah tabel yang menghubungkan bentuk daun dan contohnya. Pilihlah 

contoh yang tepat untuk setiap jenis tersebut! 
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 BENTUK DAUN CONTOH DAUN 
a. Bentuk hati Dau sirih, daun melati, daun cincau 
b. Bentuk bulat Daun teratai, daun bayam, daun murbei 
c. Bentuk garis Daun padi, daun alang-alang, daun kangkung 
d. Bentuk jarum Daun pinus, daun cemara, daun yew 

 
32. Daun majemuk adalah daun yang tumbuh lebih dari satu, pada tangkai daun. Di bawah ini 

adalah tabel yang menghubungkan jenis daun majemuk dan contohnya. Pilihlah contoh 
yang paling tepat untuk setiap jenis tersebut! 

 
 DAUN MAJEMUK CONTOH 
a. Menyirip berpasangan Daun palem dan daun putri malu 
b. Menyirip ganda Daun putri malu dan daun petai cina  
c. Menyirip berseling Daun walnut hitam dan daun padi 
d. Menyirip menjari Daun randu dan daun palem 

 
33. Coba perhatikan gambar tulang belakang di samping ini. Urutkan bagian-bagian dari tulang 

belakang secara tepat mulai dari A sampai D. 
 

a. tulang leher – tulang puggung – tulang  
kelangkang dan ekor – tulang pinggang 

b. tulang leher – tulang pinggang – tulang  
kelangkang dan ekor – tulang punggung 

c. tulang pinggang – tulang punggung – tulang 
- leher – tulang kelangkang dan ekor  

d. tulang leher – tulang punggung – tulang 
pinggang – tulang kelangkang dan ekor 

 
 
34. Ban dapat berubah bentuk menjadi gundul (aus) jika mendapat perlakuan tertentu secara 

terus-menerus. Nah, gaya apakah yang membuat ban cepat menjadi aus? 
a. gaya tarik 
b. gaya gesek 
c. gaya tarik bumi 
d. jawaban a,b,dan c benar 

35. Tidak semua bahan tambang berasal dari fosil, salah satu bahan tambang tersebut adalah 
mineral. Nah, tentukanlah contoh yang tepat untuk bahan tambang mineral! 
a. besi, batu bara, nikel, dan emas 
b. besi, tembaga, nikel, dan emas 
c. nikel, emas, tembaga, batu kapur 
d. nikel, emas, besi, batu kapur 

36. Ketika kita merendam telur  yang masih mentah di dalam gelas berisi cuka, maka setelah 
beberapa waktu kita akan mendapati kulit tersebut telah menghilang, dan telurnya sekarang 
berwarna putih dan sedikit menggembung. Penyebab telur ini menggembung adalah: 
a. cuka membuat kulit telur diserap oleh bagian putih telurnya 
b. cuka bereaksi dengan kulit telur, kemudian maduk melalui membran pembungkus telur 
c. cuka bereaksi dengan kulit telur dan menghasilkan gas karbondioksida yang diserap 

masuk ke dalam membrane pembungkus telur 
d. cuka masuk melalui kulit telur dan mengelupaskannya dari dalam 

37. Selain mengubah arah dan bentuk benda, gaya juga menyebabkan perubahan suhu benda. 
Contoh hal tersebut adalah: 
a. kelereng yang yang sedang bergulir berubah arah saat diberi gaya 
b. kedua telapak tangan kita menjadi hangat setelah saling digosokkan 
c. plastisin berubah bentuk saat diberi gaya oleh tangan kita 
d. pita karet meregang jika ditarik pada kedua ujungnya 

38. Banyak sekali proses alami yang terjadi  di atas permukaan bumi dan juga di bagian 
bawahnya, yang membentuk bumi seperti yang kita kenali sekarang. Di antara pilihan 
berikut ini, manakah proses yang membutuhkan waktu yang paling lama? 
a. pembentukan minyak bumi dan batu bara di dalam perut bumi 
b. pengikiasan batu karang oleh ombak dan angina 
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c. pengikisan tanah oleh air hujan 
d. pembentukan kawah akibat letusn gunung berapi 

39. Jika kondisi laut kita tidak dijaga, maka kehidupan di dalam laut akan musnah karena 
kerusakan yang kita ciptakan. Manakah peristiwa di bawah ini yang secara cepat dan 
langsung akan memusnahkan ekosistem laut? 
a. dibuangnya sampah organik ke sungai 
b. tumpahnya minyak dari kapal tanker 
c. penangkapan ikan secara berlebihan 
d. kenaikan suhu air laut akibat pemanasan global 

40. Pada saat terjadi perubahan wujud dari padat ke cair, suhu benda akan: 
a. naik 
b. turun 
c. tetap 
d. naik turun 

41. Peristiwa di bawah ini yang bukan peristiwa mengembun adalah? 
a. titik-titik air yang terlihat pada daun di pagi hari 
b. wadah kalengan dingin yang basah detika dikeluarkan dari kulkas 
c. awan yang berubah menjadi hujan 
d. kapur barus yang memberi wangi di lemari pakaian kita 

42. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai semut adalah: 
a. mampu mengangkat makanan yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya 
b. hidup sendiri-sendiri 
c. mampu mendeteksi gerakan atau perubahan cahaya 
d. mampu berkomunikasi dengan semut yang lain 

43. Dalam sebuah rantai makanan di lading, tikus merupakan salah satu unsurnya. Jika didapati 
terlalu banyak tikus yang bermunculan di lading, maka hal itu merupakan pertanda bahwa: 
a. berkurangnya burung hantu di ladang tersebut 
b. banyaknya elang di sekitar ladang tersebut 
c. kurangnya tmbuhan di lading tersebut 
d. banyaknya ular di lading tersebut 

44. Salah satu bentuk gaya adalah gaya gesek. Contoh gaya gesek adalah: 
a. kertas yang kusut karena diremas 
b. batang karet penghapus yang berubah bentuk menjadi aus atau tipis karena sering 

digunakan 
c. senar gitar yang putus karena sering dimainkan 
d. balon berisi air yang pecah jika dilempar ke dinding 

45. Musamus adalah istana tempat tinggal koloni rayap. Rayap-rayap biasanya bisa 
membangun musamusnya sangat tinggi ketika: 
a. curah hujan sedikit 
b. curah hujan tinggi 
c. banjir 
d. kurang sinar matahari 

46. Jika suatu saat dimasukkan ke dalam air dan zat itu menyatu dengan air dan tidak dapat 
dipisahkan lagi, maka air dan zat itu menjadi larutan. Pernyataan berikut ini yang benar 
adalah: 
a. gula merah lebih lambat larut didalam air panas dibandingkan dengan air dingin 
b. bubuk kopi mengandung beberapa macam zat, sebagian larut di dalam air dan sebagian 

tidak 
c. gula merah termasuk zat yang mudah larut dalam air 
d. pasir larut di dalam air 

47. Di bawah ini yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah: 
a. batubara 
b. tanah 
c. hewan 
d. air 
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48. Gerak adalah berubahnya posisi sebuah benda terhadap benda lain. Di bawah ini yang 
termasuk benda/orang yang bergerak terhadap benda/orang lain adalah: 
a. sebuah mobil dan motor yang diparkir bersebelahan 
b. dua orang yang sedang duduk berjauhan di gerbong kereta api yang sedang berjalan 
c. dua orang yang sedang berlari di anak tangga yang berbeda di sebuah tangga berjalan 

yang sedang naik 
d. dua orang yang berlari saling mendekat 

49. Ada beberapa jenis gerak benda yang diakibatklan oleh gaya. Yang termasuk peristiwa 
menggelincir adalah: 
a. bola yang bergulir 
b. drum yang digelindingkan 
c. ban yang selip 
d. karung beras yang diseret 

50. Ada dua macam peredaran darah di dalam tubuh, yaitu peredaran darah kecil dan 
peredaran darah besar. Peredaran kecil adalah peredaran darah yang mencakup: 
a. jantung dan seluruh tubuh 
b. jantung dan paru-paru 
c. jantung dan otak 
d. paru-paru dan otak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesan Sponsor :  
 
’ ..... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri ..... ’     

(Q.S. Ar-Ra’ d : 11)  

 
Belajar, do’a, analisis kisi-kisi Olimpiade, dan latihan! Itu adalah kunci sukses menjadi The Best Teori, The 
Best Experimen, & Absolute Winners. Jikalau masih ada kesulitan, kami team http://mediailmu.com/ siap 
membantu anda. Good luck! 


