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1. Perkembangan makhluk hidup dapat diartikan sebagai … 

2. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah … 

3. Hormon yang berperan mempercepat proses pemasakan buah adalah hormon … 

4. Jumlah seluruh energi yang dihasilkan oleh respirasi aerob adalah ... 

5. Tempat terjadinya reaksi terang adalah ... 

6. Reaksi terang dikenal pula dengan nama ... 

7. Jumlah kromosom sel somatik manusia adalah ... 

8. Yang berperan memotong rantai DNA adalah … 

9. ATG – CGA – CGC – GGC – CAG , Tuliskan Kode Pasangan DNA nya … 

10. Deoxiribosa Nucleat Acid adalah … 

11. Faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan, yakni … 

12. Auksin yang dibentuk pada ujung kecambah akan dipengaruhi oleh cahaya. Apabila disinari 

pada satu sisi saja, kecambah tersebut akan … 

13. Pengertian dari temperatur optimum pada proses pertumbuhan adalah … 

14. Proses kimiawi berupa penyusunan molekul-molekul sederhana menjadi senyawa yang lebih 

kompleks merupakan definisi dari... 

15. Contoh Katabolisme... 

16. Ciri dari Enzim adalah ... 

17. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim,... 

18. Enzim yang berperan dalam penguraian protein ... 

19. Tahapan respirasi sel aerob yang berperan mengubah glukosa menjadi asam piruvat adalah ... 

20. Molekul NADH yang dihasilkan pada peristiwa glikolisis adalah 

21. Jika Mangga dengan Fenotipe Manis berbuah sedikit (Mmbb) disilangkan dengan buah Mangga 

yang rasanya Asam berbuah banyak (mmBb), Manis dominan terhadap Asam dan Banyak 

dominan terhadap Sedikit. Tentukan rasio kemungkinan diperoleh tanaman mangga yang 

berbuah manis dan banyak … 

22. Sentriol telah berada di kedua belah kutub, kromosom masih berada di tengah merupakan ciri 

dari fase  

23. Penyakit genetik yang menyebabkan darah kekurangan afinitas disebut … 

24. Kelainan genetis yang menyebabkan penderitanya memiliki jari-jari yang pendek disebut … 



25. Mangga manis berbuah sedikit disilangkan dengan mangga asam berbuah banyak, diperoleh 

hasil 56 tanaman dengan rasa manis berbuah banyak, 19 tanaman dengan rasa manis berbuah 

sedikit, 18 tanaman dengan rasa asam berbuah banyak dan 7 tanaman dengan rasa asam 

berbuah sedikit. Tentukan nilai pindah silang dari persilangan tersebut … 

26. Proses pertumbuhan pada peristiwa perubahan biologis Makhluk hidup antara lain...  

27. Mongolism, Telapak tangan tebal, Mata sipit miring ke samping, Bibir tebal, lidah menjulur dan 

IQ rendah (+ 40). Adalah Ciri-ciri dari Sindrom … 

28. Mutasi yang menyebabkan makhluk hidup yang mengalaminya mejadi Abnormal dari keadaan 

normal disebut … 

29. Genotipe seorang laki-laki yang buta warna adalah … 

30. Jika kodon UAC AUC CGU, Maka asam amino yang terbentuk berturut-turut  adalah ... 

31. Pengertian dari temperatur optimum pada proses pertumbuhan adalah … 

32. Hormon tumbuhan yang merangsang pertumbuhan sel baru pada jaringan yang luka adalah … 

33. Kecambah yang tumbuh di tempat gelap, batangnya lebih panjang daripada yang tumbuh di 

tempat terang. Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa … 

34. Kromosom pada sel telur manusia normal adalah … 

35. Urutan yang benar fase pembelahan sel adalah … 

36. Seorang pria bergolongan darah bergolongan darah B heterozigot menikah dengan seorang 

yang bergolongan darah AB, maka kemungkinan anak yang bergolongan darah A homozigot 

adalah … 

37. Kode transkripsi yang dibentuk dari kodon sense ATG CGA GCA adalah ... 

38. Jika seorang laki-laki berdarah AB menikah dengan wanita berdarah A homozigot, maka  

kemungkinan anak bergolongan darah A adalah ... 

39. Faktor yang berpengaruh terhadap kerja Enzim... 

40. Proses penerjemahan kode-kode dari DNA sense oleh mRNA disebut ... 


