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EBTANAS-98-01 

 
Jika berat kayu balok sama, balok kayu yang dapat 
diberikan beban paling besar adalah ... 
A. gambar 1 
B. gambar 2 
C. gambar 3 
D. gambar 4 
 

EBTANAS-98-02 
Usaha untuk menanggulangi pengikisan tanah adalah 
...  
A. pembuatan sengkedan pada lahan terbuka  
B. penanaman pepohonan pada lahan yang gundul  
C. membuat saluran air pada lahan terbuka  
D. peningkatan kesuburan tanah pada lahan yang 

gundul 
 

EBTANAS-98-03 
Perhatikan gambar berikut! 

Jika ke dalam wadah I di-
alirkan udara dari pompa 
sepeda dan ke dalam wa-
dah II dihembuskan udara 
dari pernapasan, maka per-
ubahan yang terjadi adalah 
... 
 

A. wadah I bening dan wadah II bening 
B. wadah I keruh dan wadah II bening 
C. wadah I keruh dan wadah II keruh 
D. wadah I bening dan wadah II keruh 
 

EBTANAS-98-04 

 
Gula lebih cepat larut pada gelas ... 
A. I 
B. II 
C. II 
D. IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-98-05 
Perhatikan gambar layang-layang berikut! 

 
Bentuk layang-layang yang terbang paling rendah 
adalah ... 
A. gambar 1 
B. gambar 2 
C. gambar 3 
D. gambar 4 
 

EBTANAS-98-06 
Tulang rusuk, berfungsi melindungi organ tubuh ... 
A. usus halus 
B. paru paru 
C. ginjal 
D. usus besar 
 

EBTANAS-98-07 
Perhatikan gambar berikut! 
Suara lonceng pada labu erlenmeyer tidak terdengar, 
karena ... 

 
A. dalam labu erlenmeyer hampa udara  
B. labu erlenmeyer tertutup gabus  
C. labu erlenmeyer menjadi panas  
D. udara dalam labu erlenmeyer panas 
 

EBTANAS-98-08 
Dinding kamar A terbuat dari dinding kamar B terbuat 
dari bilik bambu. 
Jika bunyi mengenai dinding kamar itu, maka ...  
A. bunyi lebih keras di kamar A daripada di kamar B  
B. bunyi lebih keras di kamar B daripada di kamar A  
C. pada kamar A dan B bunyi terdengar sama 

kerasnya  
D. pelapisan dinding kamar tidak berpengaruh pada 

pemantulan bunyi 
 

EBTANAS-98-09 
Alat pernapasan yang menghubungkan aliran udara 
dari hidung ke paru-paru adalah ... 
A. pembuluh napas 
B. rongga hidung 
C. kerongkongan 
D. tenggorokan 
 



EBTANAS-98-10 
Hewan yang melindungi diri dari musuh dengan cara 
mengeluarkan bau busuk adalah ... 
A. walang sangit 
B. walang daun 
C. capung 
D. jengkrik 
 

EBTANAS-98-11 
Perhatikan daftar berikut ini.  
Urutan rantai makanan yang benar adalah ... 

No. Nama Makhluk Hidup 
1 
2 
3 
4 

Padi 
Ular 
Tikus 
Elang 

A. 1-2-34 
B. 2-3-1-4 
C. 1-3-2-4 
D. 2-4-1-3 
 

EBTANAS-98-12 
Makanan yang banyak mengandung banyak protein 
adalah ... 
A. kacang 
B. tahu 
C. telur 
D. daging 
 

EBTANAS-98-13 
Hasil pengolahan batu bara adalah … 
A. lilin dan plitur kayu  
B. serat buatan dan aspal  
C. gas amoniak dan kerosin  
D. nilon dan zat pewarna 
 

EBTANAS-98-14 
Jika sinar jatuh pada permukaan cermin datar, maka ...  
A. sudut sinar datang lebih kecil daripada sudut sinar 

pantul  
B. sudut sinar pantul tak sama dengan sudut sinar 

datang  
C. sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul  
D. sudut sinar datang lebih besar daripada sudut sinar 

pantul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-98-15 
Cara untuk menguraikan cahaya matahari menjadi 
pelangi adalah ... 

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

EBTANAS-98-16 
Gaya gesekan paling kecil terdapat pada gambar ... 

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

EBTANAS-98-17 
Gaya paling kecil dikeluarkan jika menggunakan katrol 
adalah ... 

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

 
EBTANAS-98-18 

Air di bendungan memiliki ... 
A. energi kimia 
B. energi listrik 
C. energi kalor 
D. energi potensial 
 

EBTANAS-98-19 
Hasil percobaan yang menunjukkan bahwa volume air 
bertambah jika dipanaskan adalah ... 

 
A. gambar I 
B. eambarll 
C. gambar III 
D. gambar IV 
 



EBTANAS-98-20 
Manfaat pembiakan tumbuhan dengan okulasi adalah 
... 
A. memiliki sifat yang berbeda dengan induknya 
B. lebih cepat berbuah dan memberi hasil 
C. tidak merusak tumbuhan induk 
D. memperbanyak tumbuhan memerlukan waktu yang 

lama  
 

EBTANAS-98-21 
Urutan metamorfosis belalang adalah ... 

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

EBTANAS-98-22 
Jika cacing terkena sinar matahari akan … 
A. memutuskan badannya 
B. mengeluarkan kotorannya 
C. mengerutkan badannya 
D. mendekati cahaya 
 

EBTANAS-98-23 
Usaha pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan 
adalah ...  
A. cagar alam  
B. suaka margasatwa  
C. hutan lindung  
D. karantina tumbuhan 
 

EBTANAS-98-24 
Bagian lidah yang peka 
terhadap rasa pahit ditunjuk 
oleh ... 
 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

EBTANAS-98-25 
Contoh benda yang dapat ditarik magnet adalah ... 
A. paku dan tembaga 
B. seng dan alumunium 
C. seng dan paku 
D. tembaga dan alumunium 
 

EBTANAS-98-26 
Cara membuat magnet yang benar ditunjukkan oleh 
gambar ... 

 
A. nomor l 
B. nomor 2 
C. nomor 3 
D. nomor 4 
 

EBTANAS-98-27 
Rangkaian listrik manakah yang dapat menyalakan 
lampu? 

 
A. nomor4 
B. nomor 3 
C. nomor2 
D. nomor 1 
 

EBTANAS-98-28 
Perhatikan gambar berikut! 

Lampu akan menyala jika 
P dan Q dihubungkan 
dengan ... 
A. karet gelang 
B. kayu kering 
C. uang logam 
D. penggaris plastik 

 
EBTANAS-98-29 

Sumber energi listrik yang digunakan pada sepeda 
motor adalah ... 
A. accu (aki) dan generator 
B. batere dan dinamo 
C. dinamo dan generator 
D. generator dan batere 
 

EBTANAS-98-30 
Kegunaan hati di dalam tubuh adalah ... 
A. menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh 
B. sebagai pusat peredaran darah 
C. membawa sari makanan ke kulit dan ginjal 
D. mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh 
 

EBTANAS-98-31 
Golongan darah AB dapat diberikan kepada orang 
bergolongan darah ... 
A. A 
B. B 
C. AB 
D. O 
 

EBTANAS-98-32 
Planet yang paling terang adalah ... 
A. Pluto 
B. Venus 
C. C Yupiter 
D. Neptunus 
 

EBTANAS-98-33 
Akibat rotasi bumi adalah ...  
A. terlihat gerak semu matahari  
B. terlihat gerak semu bulan  
C. terjadinya gerhanatnatahari  
D. terjadinya gerhana bulan 
 



EBTANAS-98-34 
Dasar perhitungan kalender masehi adalah ... 
A. rotasi bumi 
B. Revolusi bumi 
C. gravitasi bumi  
D. gravitasi bulan 
 

EBTANAS-98-35 
Kedudukan bulan no. 7 
pada gambar di samping 
ini adalah ...  
A. bulan separuh  
B. bulan mati  
C. bulan purnama  
D. bulan sabit 
 

 
 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat! 
 
 

EBTANAS-98-36 
Perubahan wujud yang ditunjukkan oleh No. 3 pada 
siklus airdi bawah ini adalah ... 

 
 

EBTANAS-98-37 
Perhatikan grafik KMS ! 

 
Berat badan normal pada anak usia 4 tahun adalah … 
 

EBTANAS-98-38 
Air, tumbuhan, perak, dan emas merupakan sumber-
daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui 
dari contoh di atas adalah ... 
 

EBTANAS-98-39 
Lilin yang menyala merupakan perubahan energi 
menjadi energi ... 
 

EBTANAS-98-40 
Bahan isolator yang baik pada 
gambar di samping ini adalah ... 
 
 
 
 
 

EBTANAS-98-41 
Kutub magnet yang tidak senama jika didekatkan akan 
... 
 

EBTANAS-98-42 
Perhatikan gambar! 

 
Jika lampu B menyala, 
maka A, C, dan D akan 
... 
 
 
 

EBTANAS-98-43 
Bagian jantung yang bertugas mengembalikan darah 
dari seluruh tubuh ke jantung adalah ... 
 

EBTANAS-98-44 
Satelit alam merupakan benda langit yang berputar 
mengelilingi ... 
 

EBTANAS-98-45 
Gerhana bulan terjadi apabila kedudukan bulan, bumi, 
dan matahari berada dalam ... 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan 
benar! 
 

EBTANAS-98-46 
Perhatikan gambar! 

 
Bagaimana pertumbuhan tanaman pada pot A dan B 
setelah satu minggu! 
Jelaskan proses berlangsungnya! 
 

EBTANAS-98-47 
Jelaskan proses pencernaan makanan, mulai dari 
rongga mulut hingga ke pelepasan ! 
 

EBTANAS-98-48 
Sebutkan lima macam ciri makhluk hidup!  
 

EBTANAS-98-49 
Jelaskan 5 fungsi darah! 
 

EBTANAS-98-50 
Buatlah gambar rangkaian lampu yang dapat menya-
lakan lampu kuning dan hijau, dengan alat alat: 

- 3 buah bola lampu (merah, kuning, dan hijau) 
- kabel secukupnya 
- 2 buah batere 

 
 


