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EBTANAS-SMP-93-01 
Berikut ini yang.terrnasuk besaran pokok adalah ... 
A. panjang, massa, waktu 
B. kecepatan, percepatan, gaya . 
C. panjang, luas, volume 
D. massa, berat, gaya 
 

EBTANAS-SMP-93-02 
Manakah di antara zat berikut yang tergolong zat 
padat? 
A. Terusi, alkohol, karbit 
B. Cat, asam sulfat, garam 
C. Karbit, es, spirtus 
D. Es, serbuk besi, kapur 
 

EBTANAS-SMP-93-03 
Perhatikan gambar! 

 
Gambar yang menunjukkan letak molekul-molekul zat 
padat adalah ... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

EBTANAS-SMP-93-04 
Benda yang massa dan bahannya sama, terletak pada 

lintang-lintang seperti gambar 
bola bumi di samping. 
Benda yang paling berat 
timbangannya adalah ... 
A. 1 
B. 2  
C. 3  
D. 4 

 
EBTANAS-SMP-93-05 

Perhatikan gambar! 

 
Empat buah balon karet diisi dengan gas seperti 
gambar di atas. Balon yang tekanan gas di dalamnya 
paling besar adalah ... 
A. 1 
B. 2  
C. 3  
D. 4  
 

EBTANAS-SMP-93-06 
Gambar di samping ini menunjukkan percobaan 

Torricelli pada ketinggian 700 meter, 
Berapakah tinggi maksimum raksa 
pada pipa Torricelli itu? 
A. 100 cm 
B. 83 cm  
C. 76 cm 
D. 69 cm 

 
EBTANAS-SMP-93-07 

Sebuah ruangan tertutup yang volumenya 600 cm2 
berisi gas dengan tekanan 2 atm. Kemudian ruangan itu 
diperkecil menjadi 200 cm3. Bila suhu tetap, maka 
tekanan ,gas itu menjadi ... 
A. 12 atm 
B. 6 atm  
C. 1 atm 
D. 2/3 atm 
 

EBTANAS-SMP-93-08 
Perhatikan gambar berikut! 

 
Bila kran dibuka dan suhu gas tetap, maka tekanan gas 
campuran adalah ... 
A.   25 cmHg 
B. 175 cmHg 
C. 200 cmHg 
D. 300 cmHg 
 

EBTANAS-SMP-93-09 
Gerak dipercepat beraturan terjadi pada ... 
A. kereta api yang meluncur pada rel 
B. kapal yang meluncur di laut 
C. kendaraan menyusul kendaraan lainnya 
D. buah kelapa yang jatuh dari pohon 
 

EBTANAS-SMP-93-10 
Termometer raksa tidak dapat mengukur suhu yang 
sangat tinggi, sebab pada suhu yang sangat tinggi 
pemuaian air raksa menjadi ... 
A. lebih besar 
B. lebih kecil 
C. tidak teratur 
D. berubah-ubah 
 



EBTANAS-SMP-93-11 
Perhatikan gambar! 

 
Grafik di atas yang menunjukkan grafik anomali air 
adalah ... 
A. I 
B. II  
C. III  
D. IV 
 

EBTANAS-SMP-93-12 
Frekuensi sebuah getaran 40 Hz. Periodanya ... 
A. 10 detik 
B. 1 detik 
C. 

40
1  detik 

D. 
60
1 detik 

 
EBTANAS-SMP-93-1 

Bila frekuensi sebuah gelombang 400 Hz dan panjang 
gelombangnya 25 cm, maka cepat rambatnya adalah ... 
A. 1600 m/dt 
B. 1000 m/dt 
C.   400 m/dt 
D.   100 m/dt 
 

EBTANAS-SMP-93-14 
Pada malam cerah, bintang kelihatan berkelip-kelip 
karena ... 
A. bintang merupakan sumber cahaya 
B. terjadi pembiasan cahaya pada atmosfir dengan 

indeks bias yang berbeda  
C. terjadi perbedaan kecahayaan pada bintang-bintang  
D. atmosfir memantulkan cahaya bintang 
 

EBTANAS-SMP-93-15 
Hasil penelitian dengan spektroskop, pada golongan 
bintang merah (N) menunjukkan adanya … 
A. hidrogen dan unsur logam 
B. helium dan bes.i 
C. molekul-molekul trioksida dan karbon 
D. hidrogen dan helium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-93-16 
Lukisan pembentukan bayangan pada cermin cembung 
yang benar adalah … 

 

 

 
 

EBTANAS-SMP-93-17 
Sifat bayangan pada cermin datar adalah ...  
A. nyata, terbalik, sama besar  
B. maya, terbalik, digerbesar  
C. nyata, tegak, sama besar  
D. maya, tegak, sama besar 
 

EBTANAS-SMP-93-18 
Bayangan sebuah benda terletak 24 cm di depan 
sebuah cermin cekung, jarak fokus cermin itu 6 cm. 
Jarak bendanya adalah ... 
A.   8 cm  
B. 12 cm  
C. 24 cm 
D. 48 cm 
 

EBTANAS-SMP-93-19 
Lukisan pemantulan sempurna pada cahaya yang  

 
 



EBTANAS-SMP-93-20 
Di bawah ini adalah lukisan bayangan pada lensa 
cembung. Lukisan yang benar adalah ; ... 
benar adalah ... 

 

 

 

 
 

EBTANAS-SMP-93-21 
Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik +4 × 
10–9 coulomb dan +9 × 10–9 coulomb, terpisah sejauh 
2cm. Apabila. k = 9 × 109 Nm2/C2, maka gaya tolak 
menolak kedua benda itu adalah ... 
A. 8,1 × 10–6N 
B. 8,1 × 10–5 N 
C. 8,1 × 10–4 N 
D. 8,1 × 10–3 N 
 

EBTANAS-SMP-93-22 
Manakah dari rangkaian berikut yang menunjukkan 
pemasangan amperemeter untuk mengukur kuat arus 
elemen? 

 
 

EBTANAS-SMP-93-23 
Perhatikan gambar! 

Nomor 1, 2, dan 3 merupakan 
bagian-bagian dari elemen, yaitu ...  
A. kuningan, batang arang, seng 
B. seng, serbuk arang, karton  
C. kuningan, salmiak, karton  
D. karton, batang arang, seng 
 

 
 
 

EBTANAS-SMP-93-24 
Tiga buah hambatan pada masing-masing rangkaian di 
bawah ini sama besarnya. Rangkaian yang mengalirkan 
arus listrik paling besar adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-93-25 
Empat buah hambatan masing-masing besarnya 10 
ohm, 15 ohm, 20 ohm dan 30 ohm tersusun paralel. 
Hambatan penggantinya adalah ... 
A. 85 ohm 
B. 60 ohm  
C. 15 ohm 
D.   4 ohm 
 

EBTANAS-SMP-93-26 
Satuan hambatan adalah ohm = volt/ampere, yang 
diturunkan dari ... 
A. R = I2 . P 
B. R = V . I 

C. 
I
VR =  

D. 
V
IR =  

 
EBTANAS-SMP-93-27 

Perhatikan gambar! 

 
Daya pada rangkaian di atas adalah ... 
A. 25 watt 
B. 50 watt  
C. 200 watt 
D. 400 watt 
 

EBTANAS-SMP-93-28 
Berdasarkan gambar di 
samping daya listrik yang 
dihasilkan sebesar ...  
A. 10 watt  
B. 5 watt  
C. 2 watt  
D. 1 watt 

 



EBTANAS-SMP-93-29 

 
Dari gambar di atas, pernyataan yang benar adalah ...  
A. Y = kutub selatan, X = kutub utara bila X ditolak  
B. Y = kutub selatan, X = kutub utara bila X ditarik  
C. Y = kutub utara, X = kutub selatan bila X ditolak  
D. Y = kutub utara, X = kutub selatan bila X netral 
 

EBTANAS-SMP-93-30 
Gambar di samping ini 
menunjukkan cara mem-
buat magnet dengan jalan 
gosokan.  
Bila baja PQ menjadi 
magnet, maka … 
 

A. P = kutub selatan, Q = kutub utara magnet tetap  
B. P = kutub selatan, Q = kutub utara magnet semen-

tara 
C. P = kutub utara, Q = kutub selatan magnet tetap  
D. P = kutub utara, Q = kutub selatan magnet semen-

tara 
 

EBTANAS-SMP-93-31 
Rangkaian di bawah ini yang menimbulkan elektro-
magnet paling kuat adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-93-32 
Planet yang tidak mempunyai satelit adalah ... 
A. Venus 
B. Mars  
C. Saturnus 
D. Uranus 
 

EBTANAS-SMP-93-33 
Planet-planet tetap pada orbitnya selama berevolusi, 
sebab ...  
A. gaya gravitasi matahari sama dengan jumlah gaya 

planet-planet.  
B. gaya gravitasi memperoleh keseimbangan dari 

gaya sentrifugal.  
C. gaya gravitasi matahari lebih besar dari gaya 

gravitasi planet-planet.  
D. planet-planet bergerak pada lintasan yang 

berbentuk elips 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-93-34 
Resistor yang hambatannya akan naik jika suhunya 
naik adalah ...  
A. VDR  
B. LDR  
C. NTC 
D. PTC 
 

EBTANAS-SMP-93-35 
Perhatikan gambar! 
Nomor atom dan nomor massa pada 
model atom di samping adalah ... 
A. 2 dan 4  
B. 6 dan 4  
C. 4 dan 2 
D. 4 dan 6 
 

EBTANAS-SMP-93-36 
Langkah-langkah metode ilmiah setelah merumuskan 
masalah adalah ... 
A. mengumpulkan data-data - melakukan eksperimen 

- menarik kesimpulan 
B. melakukan eksperimen - menyusun hipotesis - 

menarik kesimpulan 
C. menyusun hipotesis - melakukan eksperimen - 

menarik kesimpulan 
D. mengumpulkan data-data - menarik kesimpulan - 

menguji kesimpulan  
 

EBTANAS-SMP-93-37 
Perhatikan gambar ekosistem di bawah ini! 

 
Populasi yang tidak termasuk dalam ekosistem tersebut 
adalah ... 
A. burung belibis 
B. burung bangau 
C. kura-kura 
D. penyu 
 

EBTANAS-SMP-93-38 
Perhatikan gambar! 

 
Salah satu jenis hewan yang berperan sebagai 
konsumen tingkat III adalah ... 
A. harimau 
B. ular  
C. burung kecil  
D. tikus 
 



EBTANAS-SMP-93-39 
Hewan manakah yang biasa hidup di daerah pasang 
surut? 
A. Ubur-ubur dan teripang 
B. Hydra dan bintang laut 
C. Bulu babi dan ubur-ubur 
D. Binatang laut dan bintang ular 
 

EBTANAS-SMP-93-40 
Simbiose yang terdapat pada gambar di bawah ini 
termasuk ... 

 
A. sapropitisme  
B. parasitisme  
C. komensalisme  
D. mutualisme 
 

EBTANAS-SMP-93-41 
Enzim lipase berfungsi untuk ... 
A. mengubah protein menjadi asam amino 
B. mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol 
C. mengendapkan keju dari air susu  
D. membunuh bibit-bibit penyakit 
 

EBTANAS-SMP-93-42 
Perhatikan gambar! 

Bagian alat pencernaan yang 
ditunjukkan dengan nomor 6 
adalah ...  
A. lambung  
B. usus halus  
C. pankreas  
D. usus 12jari 
 
 
 

 
EBTANAS-SMP-93-43 

Urutan alat pencernaan pada belalang ialah ... 
A. mulut - kerongkongan - lambung - hati - usus - 

anus  
B. mulut - kerongkongan - tembolok - empedal - 

lambung - anus  
C. mulut - kerongkongan - tembolok - lambung 

kelenjar- usus - anus 
D. mulut - kerongkongan - lambung - hati - pankreas -

usus - anus 
 

EBTANAS-SMP-93-44 
Pernyataan manakah yang tepat dari tabel di bawah! 
 Pernapasan dada Pernapasan 

perut 
Keterangan 

A. Rusuk-rusuk 
terangkat 

Diafragma rata Udara masuk

B. Rusuk-rusuk turun Diafragma rata Udara masuk
C. Rusuk-rusuk 

terangkat 
Diafragma 
cembung 

Udara keluar 

D. Rusuk-rusuk turun Diafragma rata Udara keluar 
 
 

EBTANAS-SMP-93-45 
Gambar yang menunjukkan jantung golongan Aves 
adalah ... 

 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
 

EBTANAS-SMP-93-46 
Kura berfungsi sebagai tempat ...  
A. pembuangan sel darah merah  
B. penimbunan gula 
C. pembinasaan kuman-kuman  
D. pembentukan protrombin 
 

EBTANAS-SMP-93-47 
Orang yang bergolongan darah O dapat menyum-
bangkan darahnya kepada golongan ... 
A. A, B, AB 
B. A, AB, O 
C. B, AB, O  
D. A, B, AB, O 
 

EBTANAS-SMP-93-48 
Letak pembuluh tapis pada gambar 
ditunjukkan dengan nomor ... 
A. 1 
B. 2  
C. 3 
D. 4 
 

EBTANAS-SMP-93-49 
Perhatikan gambar! 

Udara keluar masuk melalui 
bagian yang bertanda ... 
A. P 
B. Q  
C. R 
D. S 
 

 
EBTANAS-SMP-93-50 

Tanaman pegangan (antanan) berkembang biak secara 
vegetatif alamiah, sebab tanaman tersebut berkembang 
biak dengan ...  
A. akar yang tumbuh menjalar di atas tanah  
B. tunas yang muncul dari tepi daun  
C. batang .yang tumbuh mendatardi dalam tanah  
D. batang yang tumbuh menjalar di atas tanah 
 



EBTANAS-SMP-93-51 
Pernyataan manakah 
yang sesuai dengan 
gambar? 
 
 
 
 
 
 

A. No.1 berfungsi sebagai penghasil sel sperma  
B. No.2 berfungsi sebagai saluran sel sperma  
C. No,3 tidak termasuk alat perkembangbiakan  
D. No.4 merupakan alat untuk memasukkan sperma 

ke tubuh betina. 
 

EBTANAS-SMP-93-52 
Bagian bunga yang 
ditunjukkan dengan nomor 
4 adalah ... 
A. mahkota 
B. kelopak 
C. benang sari 
D. putik 
 

EBTANAS-SMP-93-53 
Berdasarkan faktor penyebab sampainya serbuk sari di 
kepala putik, tanaman mangga termasuk penyerbukan 
oleh ... 
A. air 
B. angin 
C. hewan 
D. manusia 
 

EBTANAS-SMP-93-54 
Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Gambar yang tepat untuk adaptasi morfologi burung 
buas adalah … 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 
 

EBTANAS-SMP-93-55 
Ikan lumba-lumba kadang-kadang berada di dalam air, 
kadang-kadang mereka muncul ke permukaan, hal ini 
disebabkan alat pernapasannya berupa ... 
A. insang 
B. paru-paru 
C. paru dan insang 
D. seluruh permukaan tubuhnya 
 

EBTANAS-SMP-93-56 
Jenis hewan hasil persilangan yang memiliki sifat 
unggul dalam hal daging adalah ... 
A. sapi Denmark 
B. sapi fries Holland  
C. sapi Bali 
D. sapi Jawa 

EBTANAS-SMP-93-57 
Salah satu contoh tanaman hasil mutasi buatan adalah 
… 
A. Muria  
B. Peta 
C. Rojolele  
D. Pelita 
 

EBTANAS-SMP-93-58 
Salah satu gambar makanan baru yang kini sedang 
digalakkan adalah ... 
A. siput 
B. udang 
C. rumput laut 
D. ganggang laut 
 

EBTANAS-SMP-93-59 
Makanan yang mengandung protein berfungsi sebagai 
... 
A. sumber energi  
B. pengatur kerja alat-alat tubuh  
C. bahan pelindung dan pengatur  
D. bahan pembangun dan perbaikan 
 

EBTANAS-SMP-93-60 
Cara penanggulangan penyakit demam berdarah antara 
lain ... 
A. diadakan vaksinasi masal 
B. diadakan abatisasi 
C. memberikan penyuluhan 
D. memberikan obat antibiotika 
 
 


