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1. Sel didefinisikan sebagai ... 

2. Fungsi dari Nukleus adalah ... 

3. Proses respirasi sel... 

4. Bagian utama penyusun sel ... 

5. Bagian sel yang berperan sebagai tempat keluar masuknya zat ... 

6. Perpindahan cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa melewati selaput 

semipermeabel disebut  

7. Pergerakkan cairan dari luar sel menuju sitoplasma merupakan contoh dari ... 

8. Bagian yang berperan untuk memproduksi klorofil pada sel tumbuhan adalah ... 

9. Membran Sel dibangun dari struktur ... 

10. Senyawa kompleks pada sel dibentuk pada organela ... 

11. Orang yang pertama kali mengemukan pendapat tentang adanya sel ... 

12. Bagian sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein 

13. Terdapat dua jenis mikroskop yang biasa digunakan untuk pengamatan, yaitu... 

14. Banyaknya energi kotor dari peristiwa respirasi sel 

15. Karakter sel yang inti selnya memiliki membran sel 

16. Transfortasi dalam sel yang membutuhkan energi dalam prosesnya 

17. Jaringan meristem yang terdapat pada upih/pelepah daun 

18. Faktor yang mempengaruhi kecepatan pengangkutan air  

19. Jaringan tumbuhan yang berada pada bagian terluar dari tubuh 

20. Struktur pada sel tumbuhan yang menghasilkan klorofil 

21. Bagian bunga yang berperan sebagai organ kelamin jantan 

22. Jaringan yang berfungsi sebagai jaringan pembungkus pada tubuh hewan 

23. Darah terbagi menjadi 

24. Letak dari jaringan epitel kubus selapis 

25. Contoh kelenjar endokrin 

26. Otot yang memiliki kinerja tidak dipengaruhi oleh kehendak serta memiliki struktur polos 



27. Jumlah keseluruhan tulang orang dewasa normal 

28. Contoh  tulang pendek 

29. Tulang keras (sejati) disusun dari sel yang bernama 

30. Bentuk sel darah merah 

31. Fungsi dari Inti Sel  

32. Kekuatan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh 

33. Hewan yang memiliki tekanan darah yang paling tinggi 

34. Ruang pada jantung Manusia 

35. Kelainan pada darah yang menyebabkan kemampuan darah untuk mengikat oksigen dan bahan 

makanan karena kekurangan haemoglobin 

36. Kelainan genetis yang menyebabkan darah sukar membeku 

37. Kekuatan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh 

38. Serambi Kanan  Bilik Kanan  Paru-paru, perjalanan darah tersebut adalah 

39. Persendian yang terdapat pada lutut dan siku 

40. Contoh dari tulang rawan elastik 

 


