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ILMU PENGETAHUAN ALAM 
 
 
 

EBTANAS-99-01 
Perhatikan label berikut! 

No. Nama Zat Keterangan 
1 
2 
3 
4 
5 

Garam  
Gula 
Pasir Pasir  
Sabun Detergen  
Minyak Kelapa 

 

Dari daftar tersebut zal yang larut dalam air adalah ... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 4 
D. 5 dan 5 
 

EBTANAS-99-02 
Perhatikan gambar berikut! 

Kertas yang daya kapi-
laritasnya paling tinggi 
adalah ... 
A. nomor 1 
B. nomor 2 
C. nomor 3 
D. nomor 4 

 
EBTANAS-99-03 

Perhatikan gambar berikut! 
Perahu yang bergerak paling lambat ketika tertiup 
angin adalah ...  

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

EBTANAS-99-04 
Perhatikan tabel berikut ! 

No. Nama Zat Keterangan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Humus 
Pasir 
Tanah cadas 
Tanah lempung 
Tanah liat 
Tanah gambut 

 

Tanah yang baik untuk pertanian adalah … 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 2 dan 4 
C. 3, 4 dan 5 
D. 4, 5 dan 6 
 
 
 

EBTANAS-99-05 
Perhatikan gambar berikut! 

Hewan tersebut 
bernapas dengan ... 
A. trakhea  
B. kulit 
C. paru-paru  
D. insang 
 

EBTANAS-99-06 
Tabel hasil pengamatan ketinggian tanaman kacang 
panjang: 

No. Tempat tumbuh 1 hari 3 hari 5 hari 
1 
2 
3 
4 

Tanah pasir 
Tanah lempung
Tanah humus 
Tanah liat 

0,0 cm 
1 cm 
1 cm 
0,75 cm 

3 
3 
4 
2 

6 cm 
8 cm 
10 cm 
4 cm 

Dari hasil pengamatan, tanaman yang tumbuh baik 
berada di tempat ... 
A. tanah pasir 
B. tanah lempung 
C. tanah humus 
D. tanah liat 
 

EBTANAS-99-07 
Amati gambar ini! 
Bila botol berisi air di-
pukul maka yang 
menghasil-kan bunyi 
tinggi adalah ... 
A. botol 1 
B. botol 2 
C. botol 3 
D. botol 4 

 
EBTANAS-99-08 

Penyesuaian bentuk tubuh untuk rnemperoleh makanan 
pada hewan jerapah di antaranya memiliki ... 
A. leher yang panjang  
B. warna kulit yang gelap  
C. kuku kaki yang tajam  
D. gigi bertaring 
 

EBTANAS-99-09 
Bentuk hubungan saling ketergantungan antara 
kumbang dan tanaman kacang panjang yang saling 
menguntungkan adalah ... 
A. kumbang memakan tanaman kacang panjang dan 

kotorannya dapat dijadikan pupuk  
B. kumbang mengisap madu bunga kacang panjang 

dan sekaligus membantu penyerbukan  
C. kumbang hidup di sela dedaunan tanaman kacang 

sekaligus memakannya  
D. kumbang memakan daun kacang panjang dan 

dapat membantu menyuburkan pohonnya. 



EBTANAS-99-10 
Tanaman yang menyimpan cadangan makanannya 
pada biji adalah ... 
A. tebu dan sagu 
B. jagung dan ketela 
C. ketela dan kentang 
D. anggur dan jeruk. 
 

EBTANAS-99-11 
Pemberian zat pewarna yang merugikan bagi kesehatan 
tubuh terdapat pada ... 
A. saus 
B. kecap 
C. coklat 
D. susu 
 

EBTANAS-99-12 
Contoh perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada 
lingkungan. hidup adalah ... 
A. melakukan terasering tanah miring  
B. menangkap ikan dengan racun  
C. melakukan penghijauan  
D. membuat irigasi 
 

EBTANAS-99-13 
Perhatikan gambar berikut! 

 
Lensa yang berfungsi sebagai lup adalah ... 
A. gambar 1 
B. gambar 2 
C. gambar 3 
D. gambar 4 
 

EBTANAS-99-14 
Jenis alat optik yang digunakan untuk memotret adalah 
... 
A. kamera 
B. periskop 
C. teleskop 
D. mikroskop 
 

EBTANAS-99-15 
Contoh penerapan gaya pegas dalam kehidupan sehari-
hari adalah ... 
A. menimba air 
B. memanah 
C. mengayuh sepeda 
D. mendorong gerobak 
 

EBTANAS-99-16 
Melesatnya batu dari ketapel yang direnggangkan 
terjadi karena adanya ... 
A. gaya pegas 
B. gayaotot 
C. gaya gravitasi 
D. gaya magnet 
 
 
 
 

EBTANAS-99-17 
Usaha untuk menghemat energi bahan bakar di 
antaranya ... 
A. memperlancar arus lalu lintas di jalan raya  
B. menekan pertumbuhan jumlah kendaraan  
C. menggunakan kendaraan bermotor seperlunya  
D. mengurangi kecepatan kendaraan. 
 

EBTANAS-99-18 
Contoh benda-benda konduktor panas berikut ini 
adalah ... 
A. kaca dan kayu 
B. aluminium dan tembaga 
C. ebonit dan plastik 
D. karet dan kaca 
 

EBTANAS-99-19 
Perkembangbiakan tanaman pisang dilakukan dengan 
.... 
A. tunas 
B. umbi lapis 
C. umbi batang 
D. akar tinggal 
 

EBTANAS-99-20 
Urutan metamorfosis katak adalah ... 
A. telur - katak berekor - katak dewasa - berudu  
B. telur - berudu - katak berekor - katak dewasa.  
C. telur - berudu - katak dewasa - katak berekor  
D. telur - katak dewasa - berudu - katak berekor. 
 

EBTANAS-99-21 
Hewan yang peka terhadap rangsang cahaya adalah ... 
A. cacing 
B. capung 
C. laron 
D. kupu-kupu 
 

EBTANAS-99-22 
Perhatikan bagan rantai makanan berikut ini! 

 Jagung Tikus  Ular 

Apabila populasi ular punah maka populasi tikus ... 
A. meningkat 
B. menurun 
C. tetap 
D. tidak terpengaruh 
 

EBTANAS-99-23 
Bintik-bintik yang terletak pada pinggiran lidah 
berfungsi untuk ... 
A. mengucapkan kata  
B. mencium makanan  
C. mengatur letak makanan  
D. mengecap rasa 
 

EBTANAS-99-24 
Peristiwa yang terjadi bila magnet didekatkan dengan 
baja adalah ... 
A. magnet menolak baja  
B. magnet menarik baja  
C. magnet mendorong baja  
D. magnet menjauhi baja 



EBTANAS-99-25 
Perhatikan gambar beriku 

 
Tarik menarik antara ketiga magnet akan terjadi bila 
disusun seperti ... 
A. gambar 1 
B. gambar 2 
C. gambar 3 
D. gambar 4 
 

EBTANAS-99-26 
Membuat magnet dengan cara menempelkan magnet 
pada sebuah besi disebut ... 
A. induksi 
B. menggosok  
C. aliran listrik 
D. putaran 
 

EBTANAS-99-27 
Perhatikan gambar berikut! 

 
Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah 
... 
A. gambar 1 
B. gambar 2 
C. gambar 3 
D. gambar 4 
 

EBTANAS-99-28 
Perhatikan label berikut! 

No. Nama Benda 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Seng 
Plastik 
Besi 
Kertas 
Baja 
Ebonit 
Karet 
Kayu 

Benda-benda yang tergolong isolator listrik pada daftar 
di samping adalah ... 
A. 1,3 dan 4  
B. 2, 4 dan 6  
C. 3, 4 dan 5  
D. 5, 7 dan 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBTANAS-99-29 
Perhatikan gambar ini! 

Perubahan bentuk energi listrik 
pada alat tersebut adalah ... 
A. energi listrik menjadi panas  
B. energi listrik menjadi 

cahaya  
C. energi listrik menjadi bunyi  
D. energi listrik menjadi gerak 

 
EBTANAS-99-30 

Perhatikan gambar ini! 
Bagian jantung yang berfungsi 
memompakan darah ke seluruh 
tubuh adalah ... 
A. nomor 1  
B. nomor 2  
C. nomor 3  
D. nomor 4 
 

EBTANAS-99-31 
Plasma darah berfungsi untuk ... 
A. membunuh bibit penyakit yang masuk ke tubuh  
B. membantu proses pembekuan darah  
C. mempertahankan agar suhu tubuh tetap  
D. mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh 
 

EBTANAS-99-32 
Perhatikan gambar susunan tata surya! 

Planet yang 
ditunjukkan tanda 
panah adalah ... 
A. Merkurius 
B. Venus 
C. Bumi 
D. Mars 
 
 

EBTANAS-99-33 
Pergantian siang dan malam terjadi akibat ... 
A. peredaran bulan mengelilingi matahari  
B. peredaran bumi mengelilingi matahari  
C. perputaran bulan pada porosnya  
D. perputaran bumi pada porosnya 
 

EBTANAS-99-34 
Kalender Masehi dibuat berdasarkan ... 
A. perputaran bumi pada porosnya  
B. peredaran bumi mengelilingi matahari  
C. peredaran bulan mengelilingi matahari  
D. peredaran bulan mengelilingi bumi 
 

EBTANAS-99-35 
Perhatikan gambar berikut! 

 
Kedudukan bulan pada 
waktu bulan sabit 
ditunjuk- 
A. nomor 1 
B. nomor 2 
C. nomor 3 
D. nomor 4 

 



Isilah titik-titik di bawah ini! 
 
 

EBTANAS-99-36 
Oksigen dan uap air dapat merusak besi yang me-
nyebabkan besi berkarat. Peristiwa perkaratan ter-sebut 
termasuk pelapukan ... 
 

EBTANAS-99-37 
Para nelayan yang menggunakan perahu layar pada 
siang hari menuju pantai memanfaatkan angin ... 
 

EBTANAS-99-38 
Cairan empedu dihasilkan oleh ... 
 

EBTANAS-99-39 
Urutan warna pelangi setelah nila adalah ... 
 

EBTANAS-99-40 
Perhatikan gambar berikut! 

 
Agar kedudukan timbangan setimbang, titik B diberi 
beban seberat ... kg. 
 

EBTANAS-99-41 
Perhatikan gambar berikut! 

 
Hewan di atas berkembangbiak dengan cara ... 
 

EBTANAS-99-42 
Panu dan kudis adalah jenis penyakit yang 
mengganggu indra ... 
 

EBTANAS-99-43 
Jarum kompas yang berkutub U akan tertarik oleh 
magnet batang yang berkutub ... 
 

EBTANAS-99-44 
Sumber listrik yang dibuat dari batang arang, salmiak, 
seng, dan knop tembaga adalah ... 
 

EBTANAS-99-45 
Warna kemerah-merahan merupakan ciri planet ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan 
singkat dan jelas! 
 
 

EBTANAS-99-46 
Amati gambar berikut! 

 
Pada bejana manakah ikan cepat mati? Jelaskan! 
 

EBTANAS-99-47 
Tuliskan masing-masing satu contoh konduksi, 
konveksi dan radiasi! 
 

EBTANAS-99-48 
Tuliskan empat langkah cara perkembangbiakan 
menyambung! 
 

EBTANAS-99-49 
Jelaskan empat fungsi hati dalam tubuh kita! 
 

EBTANAS-99-50 
Jelaskan dua perbedaan gerhana matahari dan gerhana 
bulan! 
  
 


