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EBTANAS-SMP-96-01 
Sebuah kubus panjang sisi-sisinya 2 m, setelah 
ditimbang massanya 150 kg. Berapakah massa jenis 
kubus tersebut? 
A.     0,05 kg/m3  

B.   18,75 kg/m3 
C.   75 kg/m3  
D. 300 kg/m3 
 

EBTANAS-SMP-96-02 
Lihat gambar!  

 
Manakah di antara balok di atas yang mempunyai 
tekanan terbesar terhadap lantai, bila diberikan gaya 
yang sama besar? 
A. I 
B. II 
C. Ill 
D. IV 
 

EBTANAS-SMP-96-03 
Alat yang bekerja berdasarkan prinsip pesawat 
sederhana pada gambar di bawah adalah ... 

 
A. 1 dan 3  
B. 1 dan 4 
C. 2 dan 3  
D. 2 dan 4 
 

EBTANAS-SMP-96-04 
Massa air 2 kg temperatur 30°C, dipanaskan sampai 
100°C, kalor jenis air 4,2 × 103 J/kg°C.  
Berapakah banyaknya kalor yang diperlukan? 
A.     8.400 Joule 
B.   25.200 Joule  
C. 588.000 Joule 
D. 840.000 Joule 
 

EBTANAS-SMP-96-05 
Peristiwa perpindahan kalor secara radiasi adalah ...  
A. terjadinya angin darat dan angin laut  
B. cahaya matahari sampai ke bumi  
C. memasak air sampai mendidih  
D. pemanasan ujung batang logam 
 
 

EBTANAS-SMP-96-06 
Perbandingan frekuensi nada d dengan nada b adalah 
27 : 45. Jika frekuensi nada d 297 Hz, maka frekuensi 
nada b adalah ... 
A.   178,2 Hz 
B.   495 Hz 
C. 5346 Hz 
D. 8065 Hz 
 

EBTANAS-SMP-96-07 
Suatu bintang terlihat berwarna kuning berarti ter-
masuk golongan bintang ... 
A. M 
B. A  
C. F  
D. G 
 

EBTANAS-SMP-96-08 
Gambar pemantulan sinar istimewa pada cermin di 
bawah in! yang benar adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-96-09 
Bila sebuah benda berada di ruang II (antara F dan 2F) 
dari lensa cembung, maka sifat bayangan yang terjadi 
adalah ... 
A. maya, diperbesar, terbalik, di belakang lensa  
B. nyata, diperkecil, tak terbalik, di depan lensa  
C. maya, diperkecil, tak terbalik, di depan lensa  
D. nyata, diperbesar, terbalik, di belakang lensa 
 

EBTANAS-SMP-96-10 
Bagian kamera yang berfungsi untuk mengatur banyak-
nya cahaya/sinar yang masuk ke dalam kamera adalah 
... 
A. film 
B. diafragma 
C. shutter 
D. lensa 
 



EBTANAS-SMP-96-11 
Di lereng sering dibuat seperti gambar di bawah, yang 
gunanya adalah ... 

 
A. memudahkan bertanam  
B. menampung air  
C. menyuburkan tanah  
D. menjaga erosi 
 

EBTANAS-SMP-96-12 
Dua buah benda masing-masing bermuatan –8 × 10–9 C 
dan +6 .10–9 C. berada pada jarak 4 cm satu sama lain. 
Jika k = 9 × 10–9 N.m2/C2, maka besar gaya tolak atau 
gaya tarik kedua benda itu adalah ... 
A. 2,7 × 10–4 N 
B. 1,4 × 10–8 N  
C. 1,2 × 10–8 N 
D. 4,8 × 10–9 N 
 

EBTANAS-SMP-96-13 
Gambar pemasangan Ampermeter dan Voltmeter 
dalam rangkaian listrik di bawah ini yang benar adalah 
... 

 
 

EBTANAS-SMP-96-14 
Perhatikan gambar di bawah ini!  

 
Kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah ... 
A. 15 ampere 
B. 16 ampere 
C. 17 ampere 
D. 19 ampere 
 

EBTANAS-SMP-96-15 
Besarnya hambatan pengganti keempat hambatan di 
bawah adalah ... 

 
A. 15 ohm 
B. 20 ohm 
C. 40 ohm  
D. 80 ohm 
 
 

EBTANAS-SMP-96-16 
Gambar yang menunjukkan arah garis gaya magnet 
yang benar bila dua kutub magnet saling didekatkan 
adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-96-17 
Pernyataan berikut ini adalah faktor yang berhu-
bungan dengan elektromagnetik: 
1. banyaknya lilitan pada kumparan 
2. kecepatan putar magnet 
3. besamya magnet yang digunakan 
4. besarnya kumparan 
Dari pernyataan di atas yang mempengaruhi besarnya 
gaya gerak listrik (GGL) induksi elektromagnetik 
adalah ... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3  
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
 

EBTANAS-SMP-96-18 
Jika planet menempuh 
jarak antara AB, CD, 
dan EF dalam waktu 
yang sama, maka menu-
rut hukum II Kepler 
disimpulkan bahwa ... 

A. luas bidang FMB = BMC = DME 
B. luas bidang AMB = CMD = EMF  
C. Jarak AB = CD = EF 
D. Jarak FA = BC = DE 
 

EBTANAS-SMP-96-19 
Salah satu akibat revolusi bumi adalah ... 
A. pergantian siang dan malam 
B. adanya pergantian musim 
C. terjadinya gerak semu harian matahari 
D. adanya perbedaan waktu 
 

EBTANAS-SMP-96-20 
Berdasarkan gambar di 
samping besar 
hambatan resistor 
besarnya adalah … 
 

A. 225 Ohm - 250 Ohm  
B. 250 Ohm - 275 Ohm  
C. 225 Ohm - 275 Ohm 
D. 250 Ohm - 300 Ohm 
 



EBTANAS-SMP-96-21 
Pada gambar blok pesawat penerima TV di bawah, 
blok G berfungsi untuk ... 

 
A. pemisah sinyal radio frekuensi  
B. penguat Sinyal radio  
C. pemilih gelombang TV  
D. penguat sinyal video 
 

EBTANAS-SMP-96-22 
Jumlah proton 3Li7 adalah ... 
A. 3 
B. 4 
C. 7 
D. 10  
 

EBTANAS-SMP-96-23 
Salah satu sifat sinar gamma adalah ...  
A. dipengaruhi medan magnet dan listrik  
B. mempunyai daya tembus yang kecil  
C. merupakan gelombang elektromagnetik  
D. daya ionisasinya sangat besar 
 

EBTANAS-SMP-96-24 
Salah satu usaha pemerintah dalam hal perlindungan 
dan pengawetan alam ialah ...  
A. pemanfaatan bendungan untuk PLTA  
B. meningkatkan kualitas sumber daya manusia  
C. menanamkan pengertian tentang PPA kepada 

setiap warga negara  
D. meningkatkan usaha di bidang transportasi dan 

pariwisata 
 

EBTANAS-SMP-96-25 
Hubungan yang terjadi antara tali putri dengan 
tumbuhan inangnya disebut ... 
A. simbiosis parasitisme 
B. simbiosis mutualisme 
C. simbiosis komensalisme 
D. simbiosis saprofitisme 
 

EBTANAS-SMP-96-26 
Daftar tumbuhan berbiji: 
1.  rambutan 4.  jagung 
2.  kelapa 5.  durian 
3.  mangga 6.  padi 
Dari daftardi atas, yang termasuk kelompok tumbuh 
tumbuhan berbiji belah (dicotylae) adalah ... 
A. 1, 2, dan 5 
B. 1, 3, dan 5  
C. 2, 3, dan 6 
D. 3, 4, dan 6 
 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-96-27 
Sel darah manusia dibentuk dalam ... 
A. tulang belikat 
B. tulahg hasta 
C. tulang pengumpil 
D. tulang jari tangan 
 

EBTANAS-SMP-96-28 
Hasil akhir pencernaan diserap di ... 
A. dinding lambung  
B. hati dan pankreas  
C. dinding usus halus  
D. dinding usus besar 
 

EBTANAS-SMP-96-29 
Bagian mata yang amat peka terhadap rangsang cahaya 
adalah ... 
A. kornea mata 
B. bintik kuning  
C. selaput pelangi 
D. selaput sklera  
 

EBTANAS-SMP-96-30 
Urutan yang benar saluran pencernaan makanan pada 
reptil adalah ... 
A. mulut - kerongkongan - lambung - usus - kloaka  
B. mulut - kerongkongan - tembolok - usus - anus  
C. mulut - lambung - usus halus - usus tebal - kJoaka  
D. mulut - lambung - kerongkongan - usus - anus 
 

EBTANAS-SMP-96-31 
Perhatikan gambar di bawah ini! 
Setelah dibiarkan beberapa saat, permukaan eosin pada 

stoples A turun sebab 
adanya ... 
A. kapitaritas floem  
B. kapilaritas xilem  
C. pengisapan daun  
D. penyerapan akar 
 
EBTANAS-SMP-96-32 

Hewan-hewan yang bernapas dengan kulitnya ialah ... 
A. amphibi, cacing, dan amuba  
B. cacing, reptil, dan serangga  
C. ikan, katak, dari cacing.  
D. amuba, serangga, dan katak 
 

EBTANAS-SMP-96-33 
Alat pengeluaran pada cacing tanah adalah ... 
A. buluh malpighi 
B. sel api 
C. rongga berdenyut 
D. nefridia 
 

EBTANAS-SMP-96-34 
Jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan 
cara mencangkok adalah ... 
A. anggrek 
B. pakis haji  
C. palem 
D. mawar 
 



EBTANAS-SMP-96-35 
Kelompok makhluk hidup yang berkembang biak 
dengan cara membelah diri adalah ...  
A. amuba, hydra, paramecium  
B. bakteri, paramecium, amuba  
C. amuba, planaria, paramecium  
D. amuba, hydra, sporozoa 
 

EBTANAS-SMP-96-36 
Mahkota bunga berfungsi untuk ...  
A. melindungi benang sari  
B. tempat kelenjar madu  
C. membantu penyerbukan  
D. menarik serangga 
 

EBTANAS-SMP-96-37 
Salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian 
morfologi makhluk hidup terhadap lingkungannya 
adalah ... 
A. makanan 
B. berat tubuh  
C. ukuran tubuh 
D. suhu 
 

EBTANAS-SMP-96-38 
Tumbuhan di bawah ini beradaptasi secara ... 

A. anatomi 
B. fisiologi 
C. tingkah laku 
D. morfologi 
 
 

EBTANAS-SMP-96-39 
Adaptasi hewan air pada tempat yang sangat dalam di 
dalam air adalah mempunyai ... 
A. labirin 
B. alat perenang  
C. gelembung udara 
D. gurat sisi 
 

EBTANAS-SMP-96-40 
Hal-hal di bawah ini adalah merupakan penggunaan 
teknologi nuklir dalam usaha manusia untuk 
meningkatkan produksi pangan, kecuali ...  
A. mencegah terjadinya mutasi  
B. menghambat pertunasan  
C. pengawetan makanan  
D. pemberantasan hama 
 

EBTANAS-SMP-96-41 
Gulma dapat diberantas secara kimiawi dengan 
menggunakan ... 
A. insektisida  
B. pestisida  
C. herbisida 
D. fungisida 
 
 

EBTANAS-SMP-96-42 
Contoh makanan yang mempunyai fungsi sebagai 
bahan pembangun adalah ... 
A. beras 
B. mentega  

C. sayuran 
D. ikan 
 

EBTANAS-SMP-96-43 
Keadaan udara yang terlalu kering dalam kamar sangat 
merugikan kita karena tubuh akan ...  
A. cepat kehilangan air  
B. cepat merasa lelah  
C. mudah timbul infeksi  
D. mudah terserang penyakit 
 

EBTANAS-SMP-96-44 
Berikut ini adalah penyakit yang dapat dicegah dengan 
cara imunisasi, kecuali ... 
A. asma, bronchitis, epilepsi 
B. cacar, polio, difteri 
C. polio, tipes, hepatitis 
D. pertusis, rabies, disentri 
 

EBTANAS-SMP-96-45 
Salah satu usaha untuk mengendalikan laju 
pertumbuhan penduduk, yaitu ...  
A. meningkatkan mutu pendidikan  
B. meningkatkan kesehatan  
C. menaikkan batas umur kawin  
D. meningkatkan produksi pangan 
 
 



URAIAN 
 
 

EBTANAS-SMP-96-46 
Sebuah tabung gas A berisi gas yang volumnya 10 dm3 
dan tekanannya 304 Nm2. Gas dipindahkan ke dalam 
tabung B yang volumnya 4 dm3. Berapakah tekanan 
gas dalam tabung B? 
 

EBTANAS-SMP-96-47 
Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Jarak fokus lensa 8 cm, jarak OA = 4 cm. Tinggi benda 
3 cm. Hitunglah tinggi bayangannya! 
 

EBTANAS-SMP-96-48 
Sebuah seterika listrik yang dihubungkan dengan 
sumber tegangan dapat mengalirkan kuat arus 0,5 
ampere dan hambatan 440 ohm. Jika seterika dipasang 
selama 30 menit, maka hitunglah: 
a. tegangan listrik 
b. daya listrik 
c. energi listrik 
 

EBTANAS-SMP-96-49 
Jelaskan lima sifat yang harus dimiliki oleh unggas 
yang merupakan bibit unggul! 
 

EBTANAS-SMP-96-50 
Bandingkan 3 hal penting antara sistem transpor 
burung dan sistem traspor reptil! 
 
 


