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1. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi rangka adalah …. 
a. membentuk tubuh   c. membentuk daging 
b. tempat melekatnya otot  d. menegakkan tubuh 

2. Tulang anggota gerak tubuh bagian atas dan bawah disebut …. 
a. rangka poros   c. rangka tubuh 
b. rangka anggota tubuh  d. rangka anggota gerak 

3. Sendi engsel terdapat pada …. 
a. ibu jari  b. Tumit c. Siku   d. Pinggul 

4. Setiap persendian kita dapat digerakkan dengan bantuan …. 
a. Kulit  b. Daging c. Otot   d. Perasaan 

5. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tiga, yaitu …. 
a. tulang kepala, tulang tubuh, dan tulang anggota gerak 
b. tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang anggota gerak 
c. tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek 
d. tulang poros, tulang anggota gerak atas, dan tulang anggota gerak bawah 

6. Tulang rusuk membentuk semacam sangkar yang disebut …. 
a. rongga dada                c. rongga rusuk 
b. rongga badan              d. rongga depan 

7. Bagian rangka yang melindungi jantung dan paru-paru adalah …. 
a. tulang rusuk                c. tulang betis 
b. tulang selangka          d. tulang panggul 

8. Kelainan akibat tulang punggung membungkuk ke samping (ke kanan dan ke kiri) disebut …. 
a. kifosis                 c. Skoliosis 
b. lordosis                d. Sinapsis 

9. Berikut ini yang tidak termasuk pola hidup sehat adalah … 
a. Makan makanan bergizi  c. Istirahat teratur 
b. Olah raga teratur   d. Merokok 

10. Gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan disebut … 
a. Parabolic  b. Memutar c. Peristaltic   d. Lurus 

11. Getah empedu dikeluarkan oleh salah satu organ tubuh manusia yaitu… 
a. Lambung  b. Hati  c. Jantung  d. Paru-paru 

12. Berikut ini manakah yang tidak termasuk gangguan /penyakit yang menyerang alat pencernaan pada 
manusia … 
a. Maag  b. Apendisitis c. Haemofilia  d. Disentri 

13. Berikut ini bagian gigi yang berfungsi untuk menghaluskan makanan adalah .... 
a. gigi taring   b. gigi seri c. gigi geraham   d. Gusi 

14. Gigi taring pada manusia berfungsi untuk ...  
a. mengunyah makanan   c. menghaluskan makanan 
b. mencabik makanan    d. memotong makanan 

15. Saluran untuk masuknya makanan dari mulut menuju lambung adalah .... 
a. mulut   b. kerongkongan  c. tenggorokan   d. Lidah 

16. Pencernaan makanan secara kimiawi terjadi di . . . . 
a. mulut dan kerongkongan    c. kerongkongan dan lambung 
b. lambung dan usus halus    d. lambung dan usus besar 

17. Makanan setelah dicerna akan diserap dan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Penyerapan sari-sari 
makanan terjadi pada . . . . 
a. lambung      c. usus halus 



b. usus besar      d. kerongkongan 
18. Berikut ini merupakan cara hidup sehat adalah …. 

a. banyak minum vitamin    c. olahraga secara teratur 
b. tidur yang lama     d. makan makanan sampai kenyang 

19. Berikut ini yang bukan termasuk cara menjaga kesehatan gigi adalah .… 
a. menggosok gigi secara teratur    
b. tidak memakan makanan yang terlalu panas 
c. tidak makan buah-buahan 
d. mengurangi makan makanan yang terlalu manis 

20. Berikut ini salah satu penyakit yang disebabkan karena memakan bahan makanan yang masih mentah adalah 
.... 
a. lapar   b. demam  c. diare   d. Batuk 

21.  Pusat peredaran darah manusia adalah …. 
a. Jantung      b.  Paru-paru  c. Hati           d. Otak 

22.  Darah yang mengalir dari tubuh menuju jantung banyak mengandung…. 
a. Hidrogen                c. Oksigen 
b. Karbondioksida     d. Nitrogen 

23. Peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung disebut peredaran …. 
a. Besar             c. Normal 
b. Kecil               d. Pendek 

24. Bagian darah yang berfungsi membunuh bibit penyakit didalam tubuh adalah …. 
a. Leukosit       b. Trombosit  c. Eritrosit        d. Plasma darah 

25. Urutan system pernapasan manusia  yang benar adalah …. 
a. Hidung-kerongkongan-batang tenggorokan-paru-paru.  
b. Hidung-batang tenggorokan-tenggorokan-paru-paru 
c. Hidung-tenggorokan-batang tenggorokan-paru-paru 
d. Hidung-kerongkongan-tenggorokan-paru-paru. 

26. Saat mengembuskan napas,udara yang dikeluarkan adalah …. 
a. Oksigen,                         c. Hidrogen 
b. Karbondioksida              d. Nitrogen. 

27. Proses bernapas yang diatur oleh otot diantara tulang rusuk disebut …. 
a. Pernapasan dada         c. Pernapasan diafragma 
b. Pernapasan perut         d. Pernapasan tenggorokan 

28. Selaput tipis yang membungkus paru-paru agar tidak mudah terluka karena gesekan untuk pergerakan napas 
disebut ….  
a. diafragma   b.   pleura  c.  alfeolus  d.bronkeolus 

29. Tempat untuk proses pengambilan dan pelepasan oksigen dan karbondioksida pada paru-paru adalah …. 
a. bronkus   b.   bronkeolus  c.  pleura  d. alveolus 

30. cara merawat alat pernafasan dengan cara … 
a. sering merokok  b. mengirup gas karbon  
b. rajin olahraga  d. tinggal ditempat berdebu   

Isian singkat 

31. Agar terhindar dari debu kita harus menggunakan …. 
32. Tulang yang dapat melindungi otak adalah tulang …. 
33. Enzim yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula adalah .... 
34. Di dalam usus besar terjadi pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri .... 
35. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat adalah penyakit .... 
36. Hasil dari pernapasan manusia adalah karbondioksida dan …. 
37. Penderita asma berat dapat dibantu dengan menyemprotkan …. 
38. Orang dikatakan kehabisan napas apabila suplai oksigen ke paru-paru sangat …. 
39. Oksigen diangkut oleh darah beredar ke seluruh tubuh, berfungsi untuk …. 
40. Peredaran darah dari paru-paru ke jantung, ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung disebut …. 

 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

36. Sebutkan 3 fungsi rangka manusia? 
37. Bagaimanakah cara merawat tulang agar tetap kuat dan berfungsi dengan baik? 
38. Tuliskan 4 cara memelihara kesehatan alat-alat pencernaan! 
39. Jelaskan proses kita bernafas dangan benar! 

40. Gambar apa dibawah ini? Jelaskan sesuai penunjuk panah! 
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