
1.       Apa nama benua terluas di dunia? (Benua Asia) 

2.       Negara manakah yang memiliki wilayah terluas di dunia? (Rusia) 

3.       Sebutan teropong yang digunakan padakapal selam! (Periskop) 

4.       Nama sungai terpanjang dan terluas di dunia! (Sungai Nil) 

5.       Hewan apakah yang memiliki kemampuan lari tercepat di dunia? (cetah) 

6.       Gurun terluas di dunia. (Gurun Sahara) 

7.       Pulau yang emiliki wilayah teruas di Indonesia!(Kalimantan) 

8.       Jumlah propinsi di Indonesia!(32) 

9.       Samudra terluas di dunia. (Samudra Pasifik) 

10.   Mamalia terbesar di dunia?(Paus) 

11.   Ikan yang bernafas dengan paru-paru. (Paus) 

12.   SEA Games diadakan setiap berapa tahun sekali? (2 tahun) 

13.   Batu terkeras di dunia. (intan) 

14.   Negara yang memiliki luas wilayah terkecil di dunia. (Vatikan) 

15.   Peristiwa berputarnya bumi mengelilingi matahari. (revolusi bumi) 

16.   yang mempelopori berdirinya Budi Utomo. (Wahidin Sudirohusodo) 

17.   Bapak pendidikan nasional (Ki Hajar Dewantoro) 

18.   Nama tokoh yang menemukan baterai. (Allesandro Volta) 

19.   Nama kantor berita Banglades yang berdiri tahun 1972. (BBS) 

20.   Samudra yang memiliki luas terkecil di dunia. (Samudra Arktik) 

21.   Pulau terbesar di dunia. (Greenland) 

22.   lautan terluas di dunia. (Laut China Selatan) 

23.   Lembaga yang membina kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. 

(UNESCO) 

24.   Ibu kota negara Ceko. (Praha) 

25.   SEA Games yang  di adakan pada tahun 1997 bertempat di negara? (Indonesia) 

26.   Kode wilayah tanda kendaraan bermotor kota Riau.(BM) 

27.   Danau terluas di Indonesia. (Danau Toba) 

28.   Sungai terpangang di Indonesia. (Sungai Kapus) 

29.   Lokasi Sungai Mahakam. (Kalimantan Tengah) 

30.   Gunung tertinggi ke dua di Pulau Jawa. (Gunung Slamet) 

31.   Puisi lama yang disebut sajak dua simetri. (Gurindam) 

32.   Dongeng tentang keajaiban asal usul suatu tempat, benda, atau suatu daerah.(Legenda) 

33.   Bunga Tulip berasal dari negara? (Turki) 



34.   Penulis novel Toto Chan.( Tetsuko Kuroyanagi) 

35.   Novel Harry Potter  pertama kali rilis pada tahun? (1997) 

36.   Mata uang negara Irak. (Dinar) 

37.   Pencipta lagu Kasih Ibu. (SM Muchtar) 

38.   Peristiwa bertemunya sel telur dengan sperma. (fertilisasi) 

39.   Hewan yang menyebabkan penyakit PES. (Tikus) 

40.   Teknik menyelam tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. (bottom diving) 

41.   Alat yang digunakan untuk merekam aktivitas kelistrikan jantung. ( Elektrokardiografi) 

42.   Ikan yang beraktivitas pada malam hari. (Ikan Patin) 

43.   Ikan yang mampu memproduksi telur sekitar 8000 butir. (Ikan Salmon) 

44.   Ilmu yang mempelajarai tentang ikan. (Ichtiologi) 

45.   Hewan yang tinggal di air dan daratan. (amfibi) 

46.   Burung yang memiliki usia hingga 60 tahun. (Garuda) 

47.   Bendera negara di Asia Tenggara yang apabila dibalik tidak ada perubahan susunan warna. 

(Thailan) 

48.   Kandungan zat di dalam kunyit. (Kurkumin) 

49.   Penulis roman Siti Nurbaya. (Marah Rusli) 

50.   Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah di jajah. (Thailan) 

51.   Harry Potter pertama kali kontak dengan dunia sihir berkat orang setengah raksasa yang 

bernama? (Rubeus Hagrid) 

52.   Organisasi PBB yang mengusahakan keadilan sosial ekonomi dan meningkatkan taraf hidup 

buruh pekerja. (ILO) 

53.   Ibu Kota negara Israel. (Tel Aviv) 

54.   Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan. (Spedometer) 

55.   Rabun dekat. (Miopi) 

56.   Gunung tertinggi di Indonesia. (Ngapula) 

57.   Sungai terpanjang di Indonesia. (Kapuas) 

58.   Penulis Sejarah Melayu. (Tuan Sri Lanang) 

59.   Singa merupakan hewan yang berasal dari? (Afrika) 

60.   Bentuk negara Indonesia. (Republik) 

61.   Candi Borubur merupakan candi agama? (Budda) 

62.   Suku anak dalam berasal dari daerah? (Jambi) 

63.   Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA diadakan setiap? (4 tahun) 

64.   Tuan rumah piala dunia tahun 1984. (Perancis) 



65.   Pemeran Jack Dawson dalam fil Titanic. (Leonardo DiCprio) 

66.   Planet yang berjarak 228 km dari matahari. (Mars) 

67.   Penemu Fiber Optik. (Owens Illionis Glass) 

68.   Nomor atom Helium. (2) 

69.   Gedung tertinggi di dunia. (Burj Khalifa) 

70.   Hewan paling cerdas di dunia. (Simpanse) 

71.   Mamalia air yang termasuk dalam hewan cerdas. (Lumba-lumba) 

72.   Hewan yang emmeiliki perilaku sosial dan kerapihan organisasi (Semut) 

73.   Penulis novel Harry Potter. (JK Rowling) 

74.   Nama kantor berita di Indonesia yang berdiri tahun 1937. (ANTARA) 

75.   Simbol unsur Fermium. (Fm) 

76.   Generator pertama kali ditemukan pada tahun? (1929) 

77.   Negara tempat Macan dan Singa hidup dialam bebas secara berdampingan. (India) 

78.   Ibu kota provinsi Sulawesi Barat. (Mamuju) 

79.   Tari kecak berasal dari? (Pulau Bali) 

80.   Lagu ampar-ampar pisang berasal dari? (Kalimantan Selatan) 

81.   Tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan cara? (fotosintesis) 

82.   Asal daerah alat musik  Sasando. (Nusa Tenggara Timur) 

83.   Nama ilmiah dari elang sulawesi. (Nisaetus Ianceolatus) 

84.   Julukan negara Irak. (Negeri 1001 malam) 

85.   Nama lain kota Istambul. (Konstantinopel) 

86.   Ayam tangkap salah satu makanan khas?(Aceh) 

87.   Julukan kota Pelajar. (Yogyakarta) 

 


