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EBTANAS-SMP-91-01 
Titik tetap bawah termometer Celcius dibuat dengan 
cara mencelupkan reservoirnya ke dalam ... 
A. larutan garam 
B. es yang dedang melebur 
C. campuran es dan garam ' 
D. air yang sedang mendidih 
 

EBTANAS-SMP-91-02 
Raksa termasuk zat cair karena memiliki ciri-ciri ... 
A. bentuk tetap, volume tetap 
B. bentuk tetap, volume tidak tetap 
C. bentuk tidak tetap, volume tetap 
D. bentuk dan volume tidak tetap 
 

EBTANAS-SMP-91-03 
Bila keempat pasak di bawah ini masing-masing 
dipukul dengan gaya yang sama, maka yang menancap 
paling dalam pada tanah adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-91-04 
Perhatikan gambar pasu berair di bawah ini !  

Besar tekanan air terhadap … 
A. dasar A > dasar B > dasar C  
B. dasar A > dasar C > dasar B  
C. dasar C< dasarB < dasar A  
D. dasar A = dasar B = dasar C 
 

EBTANAS-SMP-91-05 
Alat yang dapat digunakan untuk mengukur volume 
batua dalah ... 
A. jangka sorong:  
B. gelas pengukur 
C. mistar ukur 
D. gelas berpancuran 
 

EBTANAS-SMP-91-06 
Apabila suhu air yang massanya 200 g dinaikkan dari 
20°C sampai 100°C maka kalor yang diperlukan ...  
A. 4 kkal  
B. 16 kkal  
C. 20 kkal 
D. 24 kkal 
 

EBTANAS-SMP-91-07 
Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada ... 
A. zat cair secara aliran 
B. zat padat secara rambatan 
C. zat gas secara pancaran 
D. ruang hampa secara pancaran 
 

EBTANAS-SMP-91-08 
Besarnya frekuensi bunyi berpengaruh pada ... 
A. kuat nada 
B. warna nada 
C. tinggi nada 
D. interval nada  
 

EBTANAS-SMP-91-09 
Berdasarkan gambar di bawah ini, amplitudo 
gelombang adalah ... 

A. jarak a c 
B. jarak a e 
C. jarak a b 
D. jarak b d 

 
EBTANAS-SMP-91-10 

Mobil yang berpapasan bunyi klasonnya terdengar 
lebih tinggi sebab ... 
A. frekuensi bunyi klakson bertambah  
B. frekuensi bunyi yang diterima bertambah  
C. cepat rambat gelombang bunyi makin besar  
D. frekuensi dan amplitudo makin besar  
 

EBTANAS-SMP-91-11 
Sebuah paku diletakkan tegak lurus pada sumbu utama 
cermin cekung yang jarak fokusnya 2 cm. Bila jarak 
paku terhadap cermin 3 cm, maka jarak bayangannya 
... 
A. 1,2 cm di depan cermin 
B. l,2 cm di belakang cermin 
C. 6,0 cm di depan cermin 
D. 1,2 cm di belakang cermin 
 

EBTANAS-SMP-91-12 
Lensa-lensa cembung di bawah ini dilalui sinar 
istimewa, kecuali ... 

 
 

EBTANAS-SMP-91-13 
Cahaya putih dapat diuraikan oleh prisma kaca, 
menjadi spektrum cahaya, karena cahaya tersebut ...  
A. terdiri atas sinar-sinar yang berbeda indeks biasnya 
B. merupakan polykromatis  
C. merupakan gelombang elektromagnet  
D. termasuk bentuk energi 
 



EBTANAS-SMP-91-14 
Arus laut vertikal akan terjadi bila ... 
A. kerapatan air di permukaan lebih rendah  
B. suhu air di permukaan lebih tinggi  
C. kadar garam di permukaan lebih besar  
D. permukaan laut di tiup angin tetap 
 

EBTANAS-SMP-91-15 
Angin laut terjadi pada siang hari, karena pada siang 
hari ... 
A. tekanan udara di darat lebih besar  
B. suhu udara di laut lebih tinggi  
C. tekanan udara di laut lebih besar  
D. suhu udara di darat lebih rendah  
 

EBTANAS-SMP-91-16 
Sepotong ebonit akan bermuatan listrik negatif bila 
digosok dengan wol, karena ...  
A. muatan positif dari ebonit pindah ke wol  
B. elektron dari wol pindah ke ebonit  
C. muatan positif dari wol pindah ke ebonit  
D. elektron dari ebonit pindah ke wol 
 

EBTANAS-SMP-91-17 
Benda yang bermuatan listrik negatif bila dihubungkan 
dengan bumi akan netral, karena ...  
A. elektron dan bumi pindah ke benda  
B. muatan positif mengalir dari bumi ke benda  
C. elektron dari benda pindah ke bumi  
D. muatan positif dari benda pindah ke bumi 
 

EBTANAS-SMP-91-18 
Arus listrik dapat mengalir dari suatu titik ke titik lain 
pada penghantar bila antara kedua titik itu terdapat 
perbedaaan ... 
A. kuat arus 
B. tegangan 
C. hambatan 
D. daya listrik 
 

EBTANAS-SMP-91-19 
Pada kawat penghantar liistrik yang berhambatan 60 
ohm mengalirarus 4 ampere, Tegangan antara kedua 
titik pada penghantar itu besamya ... 
A. 15 volt  
B. 56 volt  
C. 64 volt  
D. 240 volt 
 

EBTANAS-SMP-91-20 
Rangkaian hambatan di samping ini dapat diganti 
dengan sebuah hambatan yang besarnya ... 

A. 5 ohm 
B. 20 ohm 
C. 55 ohm 
D. 70 ohm  
 
 
 

 
 
 
 

EBTANAS-SMP-91-21 
Jika solder listrik yang bertegangan 120 volt dilalui 
arus 2 ampere selama satu detik, maka besar energi 
kalor yang timbul ... 
A. 30 joule 
B. 60 joule 
C. 240 joule 
D. 480 joule 
 

EBTANAS-SMP-91-22 
Sebuah lampu listrik bertuliskan 40 W, 220 V.  
Artinya lampu listrik ... 
A. memiliki daya 220 volt, tegangan 40 watt 
B. dapat dilalui arus listrik 5,5 ampere 
C. mempunyai hambatan 40 ohm 
D. menggunakan energi 40 joule/det pada tegangan 

220volt 
 

EBTANAS-SMP-91-23 
Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat ditentukan 
bahwa ... 

 
A. X menjadi kutub selatan magnet tetap  
B. Y menjadi kutub selatan magnet sementara 
C. Y.menjadi kutubselatap magnet tetap 
D. X menjadi kutub selatan magnet sementara 
 

EBTANAS-SMP-91-24 
Suatu ruang berupa medan magnet jika dalam ruang 
tersebut ... 
A. magnet lain mengalami suatu gaya 
B. suatu kumparan mendapat induksi magnet  
C. sepotong besi dapat menjadi magnet tetap  
D. suatu benda dapat bermuatan listrik 
 

EBTANAS-SMP-91-25 
Perhatikan gambar berikut ini! 

 
Berdasarkan gambar di atas, arah gaya gaya magnet 
yang betul adalah ... 
A. 1 dan 3  
B. 2 dan 4 
C. 3 dan 4 
D. 1 dan 2 
 

EBTANAS-SMP-91-26 
Elektromagnet dibuat dengan cara …  
A. besi dililit dengan kawat penghantar listrik  
B. besi dililit dengan kawat yang berarus ilisrrik  
C. memasukkan batang besi ke dalam kumparan  
D. mengalirkan arus listrik pada batang besi 
 



EBTANAS-SMP-91-27 
Pada saat arus listrik 1 mengalir dalam 
rangkaian jarum galvanometer bergerak 
ke kiri, Berdasarkan konsep tersebut 
gambar gerak jarum galvanometer pada 
saat kutub magnet digerakkan ke dalam 
atau keluar, yang benar adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-91-28 
Bila pada sebuah transformator tegangan primer 220 V, 
kuat arus primer 4 A dan kuat arus sekunder 2 A, maka 
besar tegangan sekunder ... 
A. 55 V  
B. 110 V  
C. 440 V  
D. 880 V 
 

EBTANAS-SMP-91-29 
Dalam tata surya, planet-planet beredar mengelilingi 
matahari karena ... 
A. adanya.gaya gravitasi antara planet dan matahari 
B. gaya gravitasi matahari lebih besar daripada gaya 

gravitasi planet-planet 
C. gaya gravitasi matahari sama besar dengan gaya 

gravitasi planet-planet  
D. gaya gravitasi antara matahari dan planet-planet 

yang mempertahankan geraknya yang lurus. 
 

EBTANAS-SMP-91-30 
Perhatikan gambar berikut ini! 
Bidang yang ditempuh oleh planet dalam jumlah waktu 
yang sama … 

 
A. AMT dan AMB  
B. DME dan CMD  
C. BMC dan AMB  
D. AMB dan EMF 
 

EBTANAS-SMP-91-31 
Perbedaan antara kapasitor variable dan kapasitor 
elektrolit adalah ... 
A. kapasitor variable terbuat dan plastik, kapasitor 

dari besi  
B. kapasitor variable untuk arus DC, kapasitor 

elekuiolit untuk arus AC 
C. kapasitor variable 0 - 105 PF, kapasitor elektrolit 0 

– 500 PF 
D. kapasitor variable untuk memilih gelombang radio, 

kapasitor elektrolit; untuk penyearah arus sebagai 
filter 

 

EBTANAS-SMP-91-32 
Fungsi stasiun relay satelit Palapa adalah ... 
A. memancarkan gelombang mikro ke bumi 
B. merekam sinyal-sinyal yang dipancarkan dan bumi  
C. menerima dan memancarkan kembali gelombang 

mikro yang sudah diperkuat ke bumi , 
D. menerima gelombang UHF, memperkuat dan 

memancarkan kembali gelombang itu ke bumi 
 

EBTANAS-SMP-91-33 
Di antara gambar di bawah ini yang menunjukkan 
model atom helium adalah ... 

 
 

EBTANAS-SMP-91-34 
Berikut ini adalah sifat-sifat sinar beta, kecuali ... 
A. bermuatan listrik negatif 
B. dapat dipengaruhi medan magnet 
C. kecepatan merambatnya paling besar 
D. dapat membelok dalam medan listrik 
 

EBTANAS-SMP-91-35 
Pada reaktor atom energi yang timbul akibat reaksi fisi 
adalah ... 
A. energi kalor 
B. energi kimia 
C. energi kinetik 
D. energi listrik 
 

EBTANAS-SMP-91-36 
Hubungan saling ketergantungan antara komponen 
biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam adalah ...  
A. tumbuhan air membutuhkan O2 dari ikan  
B. tumbuhan air membutuhkan H2O dari ikan  
C. hewan air membutuhkan O2 dari tumbuhan  
D. hewan air membutuhkan CO2 dari tumbuhan 
 

EBTANAS-SMP-91-37 
Undang-undang karantina merupakan suatu usaha 
manusia dalam ... 
A. mencegah terjadinya perburuan secara liar 
B. menghindari kematian mikro organisme 
C. mencegah masuknya penyakit melalui hewan dan 

tumbuhan  
D. menghindari terjadinya peladangan secara liar  
 



EBTANAS-SMP-91-38 
Perhatikan gambar! 

 
Berdasarkan gambar di atas, dapat ditentukan bahwa 
akuarium yang merupakan penghasil zat makanan dan 
oksigen lebih banyak adalah ...  
A. akuarium I, sebab komponen biotiknya lebih 

sedikit  
B. akuarium II, sebab komponen biotiknya lebih 

banyak  
C. akuarium I, sebab jumlah ikan lebih banyak 

daripada tumbuhan  
D. akuarium II, sebab tumbuhan lebih banyak 

daripada ikan 
 

EBTANAS-SMP-91-39 
Perhatikan tabel di bawah ini! 
 I II III IV 

Badan Terbagi alas 3 
bagian 

Mempunyai 
kerangka luar 
yang keras 

Terbagi 
menjadi 2 
bagian 

Terbagi menjadi 
banyak ruas yang 
sama 

Kaki Tiga pasang tiap 
ruas dada mempu
nyat 1 pasang 

Terdapat pada 
hampir semua 
ruas badan 

4 pasang Pada hampir 
semua ruas badan
terdapat 1 pasang

Sayap Biasanya 2 
pasang 

Tidak ada Tidak ada Tidakada 

Dari tabel di atas, pernyataan yang menyatakan ciri-ciri 
labah-labah adalah ... 
A. lajur I 
B. lajur II 
C. lajur III 
D. lajur IV 
 

EBTANAS-SMP-91-40 
Kebiasaan duduk dengan sikap membungkuk waktu 
menulis, mengakibatkan kelainan pada ... 
A. tulang belakang  
B. tulang punggung  
C. tulang pinggang  
D. tulang belakang 
 

EBTANAS-SMP-91-41 
Sifat-sifat otot polos antara lain ... 
A. bekerja di bawah kesadaran, berinti sel banyak 
B. bekerja di luar kesadaran, berinti sel satu 
C. bekerja di bawah kesadaran, berinti sel satu 
D. bekerja di luar kesadaran, berinti sel banyak : 
 

EBTANAS-SMP-91-42 
Proses pencernaan yang berlangsung di lambung 
adalah … 
A. zat tepung diuraikan menjadi zat gula 
B. protein diuraikan menjadi asam amino 
C. lemak diuraikan menjadi asam lemak 
D. asam klorida membentuk pepsin 
 
 
 
 

EBTANAS-SMP-91-43 
Sel-sel darah merah dibuat di ... 
A. pankreas 
B. sumsum tulang pipih 
C. sumsum tulang pipa 
D. limpa 
 

EBTANAS-SMP-91-44 
Darah dari golongan AB mengandung zat ... 
A. aglutinogen A 
B. aglutinogen B 
C. aglutinogen A dan B 
D. tidak mempunyai aglutinogen 
 

EBTANAS-SMP-91-45 
Cacat mata rabun jauh disebabkan lensa mata ...  
A. lebih tebal sehingga bayangan benda jatuh di retina  
B. lebih tebal sehingga bayangan benda jatuh di 

depan retina  
C. lebih tipis sehingga bayangan benda jatuh di 

belakang retina  
D. lebih tipis sehingga bayangan benda jatuh di retina 
 

EBTANAS-SMP-91-46 
Fungsi pembuluh tapis pada pohon jeruk adalah 
mengangkat ... 
A. air dan mineral dari akar ke daun 
B. zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian 

tumbuhan  
C. oksigen hasil fotosintesis ke seluruh bagian 

tumbuhan  
D. karbondioksida dari daun ke seluruh bagian 
 

EBTANAS-SMP-91-47 
Perhatikan gambar otak burung 
di samping ini ! 
Yang menyatakan otak besar, 
otak kecil dan sumsum lanjutan 
adalah ... 
A. 1, 2 
B. 1, 3  
C. 2, 3 
D. 2, 4 

 
EBTANAS-SMP-91-48 

Perhatikan gambar sayatan membujur putik berikut! 
Yang menyatakan bakal biji 
adalah nomor ... 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
 
 
 
 



EBTANAS-SMP-91-49 
Perhatikan gambar tikus betina berikut ! 

Alat perkembangbiakan nomor 
3 berfungsi sebagai ...  
A. alat yang menghasilkan 

sel telur  
B. tempat embrio tumbuh 

dan berkembang  
C. jaringan yang memberi 

makanan embrio  
D. saluran penghubung 

embrio dan plasenta 
 
 

EBTANAS-SMP-91-50 
Ikan yang hidup jauh di bawah permukaan air, bentuk 
tubuhnya kecil. Hal ini diperlukan untuk adaptasi 
terhadap ... 
A. suhu air 
B. gerakan diair  
C. kerapatan air 
D. kadar garam air 
 

EBTANAS-SMP-91-51 
Teknologi nuklir dimanfaatkan dalam bidang pertanian 
seperti berikut ini, kecuali ...  
A. membuat bibit unggul  
B. menyuburkan tanah  
C. memberantas hama  
D. mengawetkan makanan 
 

EBTANAS-SMP-91-52 
Bibit unggul tumbuhan dapat dihasilkan dengan cara-
cara berikut ini, kecuali ... 
A. persilangan 
B. teknik radiasi  
C. kawin suntik 
D. seleksi bibit unggul 
 

EBTANAS-SMP-91-53 
Cara-cara memberantas hama tanaman yang tepat 
adalah ... 
A. gulma dengan herbisida  
B. jamus dengan algisida  
C. serangga dengan pestisida  
D. gulma dengan fungisida 
 

EBTANAS-SMP-91-54 
Alga hijau bersel satu (Chlorella) dapat dijadikan 
sumber makanan baru. Alasannya adalah sebagai 
berikut, kecuali ...  
A. pertumbuhan depot  
B. kadar proteinnya tinggi  
C. sudah banyak dibudidayakan  
D. fotosintesisnya sama dengan tumbuhan biji 
 

EBTANAS-SMP-91-55 
Fungsi pokok bahan makanan yang berupa lemak 
adalah ... 
A. penghasil energi  
B. pengganti sel  
C. pengganti sel 
D. pelindung tubuh 

EBTANAS-SMP-91-56 
Penyakit paru-paru disebabkan oleh rokok, sebab asap 
rokok mengandung tar yang dapat ...  
A. mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan 

denyut jantung  
B. mengurangi jumlah oksigen yang dapat dibawah 

oleh darah  
C. menghalangi pengikatan oksigen dalam kapiler 

darah  
D. mengakibatkan penipisan dan melemahnya 

jaringan paru-paru 
 

EBTANAS-SMP-91-57 
Salah satu usaha untuk menghindarkan penyakit paru-
paru atau penyakit jantung adalah meninggalkan 
kebiasaan ...  
A. merokok  
B. jalan di kantin  
C. makan yang pedas-pedas  
D. meludah di tempat sembarangan 
 

EBTANAS-SMP-91-58 
Tabel 

Penyebab 
penyakit 

Penyakit yang 
ditimbulkannya 

1. Virus 
2. Protozoa 
3. Kapang 
4. Bakteri 

I.   kolera, tifus 
II.  malaria, disentri 
III. kurap pada kulit, kudis 
IV. cacar air, polio 

Pernyataan yang menunjukkan hubungan antara 
penyebab penyakit dan penyakit yang ditimbulkannya 
adalah ... 
A. 1 dan II 
B. 2 dan III 
C. 3 dan IV 
D. 4 dan I 
 

EBTANAS-SMP-91-59 
Masalah yang timbul akibat ledakan penduduk 
Indonesia, antara lain adalah ...  
A. terjadinya urbanisasi dan transmigrasi  
B. produksi pangan dan sandang sukar ditingkatkan  
C. pelayanan kesehatan masyarakat di daerah sulit 

dilaksanakan  
D. jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada 

lapangan kerja 
 

EBTANAS-SMP-91-60 
Dengan adanya Program Keluarga Berencana, 
masyarakat mengalami peningkatan dalam hal-hal 
berikut ini, kecuali ... 
A. kesehatan ibu dan anak 
B. kesejahteraan keluarga 
C. jumlah penduduk usia sekolah 
D. kesempatan memperoleh pendidikan 
 
 


