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Pertumbuhan dapat dinyatakan dalam satuan karena ....
Jika tumbuhan telah berbunga maka tumbuhan tersebut telah mencapai taraf akhir ....
Perkembangan pada tumbuhan contohnya ....
Organ yang belum berfungsi normal pada anak yang belum dewasa adalah organ ....
Tahapan metamorfosis sempurna yang benar adalah ….
Menstruasi terjadi pada remaja wanita yang dipicu oleh aktivitas hormon ....
Simaklah daftar istilah berikut ini:
1. nimfa
4. telur
2. pupa
5. dewasa
3. larva
Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu adalah ....
8. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh hormon ….
9. Pada saat embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim, embrio mendapat makanan dan oksigen
melalui ....
10. Faktor pertumbuhan yang termasuk faktor dalam adalah ....
11. Tanaman yang tumbuh di tempat gelap akan cepat tinggi namun tampak pucat dan daunnya tidak
berkembang. Pertumbuhan tanaman yang demikian dinamakan dengan peristiwa ....
12. Urutan tahap pembelahan sel hewan adalah ....
13. Bayi pada tubuh ibu terletak di dalam ....
14. Metemorfosis sempurna dialami oleh .....
15. masa pubertas pada pria berlangsung pada umur...
16. Tuliskan fungsi rangka ....
17. tuliskan tulang-tulang yang berbentuk pipa ....
18. Gambar di bawah ini menunjukkan kelainan tulang belakang akibat sikap duduk yang salah, yang
disebut dengan ....

19. Kecelakaan dapat mengakibatkan tulang menjadi memar, yaitu ....
20. Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena….
21. Perhatikan gambar berikut ini!
Lutut termasuk persendian nomor ....
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Otot bisep dan trisep pada lengan atas bekerja secara ....
Tuliskan organ-organ tubuh yang tersusun dari jaringan otot polos....
Contoh organ tubuh yang tersusun dari tulang rawan ....
Perhatikan gambar berikut!
Tulang ubun-ubun ditunjukkan oleh gambar yang bernomor ....
a. D

26. Perhatikan gambar berikut ini!

Tulang pengumpil ditunjukkan oleh nomor ....
a

27. Otot yang sedang berkontraksi, berada dalam keadaan ....
28. Perhatikan gambar berikut ini!

Tulang betis ditunjukkan oleh nomor ....

Hubungan antar tulang dimana hanya memicu gerakan satu poros adalah…contohnya….
Cara yang baik menjaga tubuh bagi seorang penderita osteoporosis adalah….
Jumlah gigi pada orang dewasa adalah ... buah.
Ketika melakukan uji makanan dengan biuret, tampak muncul warna ungu pada bahan makanan.
Hal ini menunjukkan makanan mengandung....
33. Ketika Risa membeli makanan di warung, penjualnya membungkus dengan menggunakan kertas,
ternyata pada kertas tampak noda yang membuat kertas jadi terlihat transparan. Hal ini bisa terjadi
karena....
34. Seseorang yang hanya mengkonsumsi nasi saja dalam menu makanannya menjadi tidak sehat,
karena....
35. Pada saat masa pertumbuhan sebaiknya seorang anak mendapat asupan bahan makanan yang
banyak mengandung....
36. Saat berpuasa kadar gula dalam darah menjadi rendah. Makanan yang paling cocok untuk segera
memulihkan kondisi tubuh adalah....
37. Sistem pencernaan yang melakukan gerak peristaltik pertama adalah...
38. Organ pencernaan yang bersifat sangat asam, bertugas untuk membunuh bakteri dan mencerna
protein adalah....
39. Proses pemecahan karbohidrat dalam tubuhmu terjadi pada...
40. Zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi adalah ....
41. Zat makanan yang tidak perlu dicerna terlebih dahulu oleh tubuh adalah ....
42. Proses perubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dengan bantuan gigi disebut
pencernaan makanan secara….
43. Sebutkan fungsi lidah ….
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44. Yang terjadi dalam usus besar saat proses pencernaan makanan adalah ….
45. Di dalam lambung terdapat enzim pepsinogen yang belum aktif. Pepsinogen ini diaktifkan oleh HCl
menjadi….
46. Fungsi enzim pepsin mengubah….
47. Proses penyerapan sari-sari makanan pada sistem pencernaan manusia terjadi di….
48. Enzim yang dihasilkan pankreas yang berfungsi mengubah amilum menjadi gula adalah….
49. Penyakit yang berhubungan dengan pola makan adalah . . . .

50. Pencernaan makanan yang bersifat mekanis dan kimiawi terjadi di ....
51. Tuliskan masing-masing 2 contoh hewan yang mengalami:
a. metamorfosis sempurna!
b. metamorfosis tidak sempurna!
52. Sebutkan 4 penyakit tulang!
53. Perhatikan gambar berikut ini!
Sebutkan bagian-bagian otot dan tulang yang
ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, dan E, dari
A gambar berikut!
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54. Sebutkan urutan saluran pencernaan manusia dari awal hingga akhir!
55. Denada menguji bahan makanan yang biasa dia konsumsi. Dengan prosedur tertentu didapatkan
hasil pada tabel di bawah ini:
Bahan
makanan
P
Q
R
S

Senyawa
penguji
Lugol
Benedict
Fehling A,
Fehling B
Biuret

Hasil uji
Biru tua
Merah tua
Orange
Ungu

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Denada, sebutkan kandungan zat yang terdapat
dalam bahan makanan P, Q, R dan S.

