Read Free Soal Un Biologi Sma Ipa 2014 Cloteh Guru

Soal Un Biologi Sma Ipa 2014 Cloteh Guru
BIOLOGI merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan, baik dalam Ujian Nasional atau Ujian Masuk PTN. Sebagian besar
siswa memandang bahwa BIOLOGI adalah pelajaran yang sulit atau bahkan sangat sulit. Padahal pada kenyataannya, BIOLOGI
merupakan sesuatu yang mengasyikkan jika kita paham konsep dasarnya. Dengan memahami konsep dasar, kita akan mudah
menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Buku ini disusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam
memahami materi dan soal secara lebih mendalam. Pada setiap bab, dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut: Bagian pertama
: berisi rangkuman materi. Bagian ini bertujuan untuk memudahkan siswa mengingat materi yang disajikan pada bab tersebut.
Bagian kedua : berisi trik-trik penyelesaian soal-soal Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Bagian ketiga : berisi pendalaman
materi. Bagian ini berisi soal latihan standar Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Soal-soal yang disajikan dalam buku ini
merupakan soal-soal pilihan. Sebagian besarnya adalah model soal terbaru. Buku ini dapat memberikan gambaran nyata kepada
siswa mengenai soal yang pernah diujikan sehingga siswa mampu mengenali diferensiasi model soal. Dengan memahami
berbagai macam model soal, siswa dituntut untuk siap lebih dini dalam menghadapi ujian. Buku ini dilengkapi aplikasi android
yang dapat di download di play store. Ada beberapa aplikasi yang diberikan secara gratis, yaitu: Aplikasi CBT UN SMA IPA
Aplikasi CBT Psikotes Aplikasi SBMPTN Aplikasi FPM BIOLOGI Aplikasi Tes Buta Warna Buku ini adalah pilihan yang tepat!!!
Buku ini dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh untuk mencapai nilai tinggi. (Genta Smart
Publisher)
Latihan SOAL UNBK SMA IPA 2020 buku ini dikhususkan untuk Jenjang SMA program jurusan IPA untuk buku lainnya silahkan
cek di katalog kita
Buku Ini Terbitan Penerbit Bintang Wahyu
Tahun lalu, beberapa sekolah mulai menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) untuk Ujian Nasional. Besar kemungkinan
di tahun-tahun yang akan datang, sistem CBT UN akan diberlakukan di semua sekolah. Tapi tidak perlu khawatir, buku ini akan
membantumu mempersiapkan UN, baik dengan sistem CBT ataupun PBT. Berisi ribuan soal yang dikupas detil pembahasannya
dengan jelas, serta disusun sesuai kisi-kisi dan SKL terbaru. - Membahas lengkap soal dan pembahasan UN asli 2012-2015.
Dengan mempelajari soal-soal asli tahun lalu, kamu bisa mengetahui pola soal UN di tahun selanjutnya. - Membahas lengkap soal
dan pembahasan Tryout UN terbaru. Dengan berlatih soal tryout, kamu bisa mengasah kemampuanmu dengan beragam tipe soal
yang muncul. - Gratis aplikasi android tryout UN sistem CBT. Dengan berlatih soal tryout UN sistem CBT, kamu akan lebih siap
lagi menghadapi UN. Hasil penilaian akhir UN langsung bisa kamu dapatkan. Jangan ragu membeli buku ini, karena bisa
membimbingmu meraih kesuksesan lulus UN dengan nilai sempurna. [Mizan, Bentang Pustaka, BFirst, Ujian Nasional, IPA,
Indonesia]
Ujian Nasional (UN) tinggal di depan mata. Sudah siap menghadapi UN dengan sistem Computer Based Test (CBT)? Siap atau
Page 1/8

Read Free Soal Un Biologi Sma Ipa 2014 Cloteh Guru
tidak siap, sebentar lagi kita akan menghadapinya. Jadi kita sudah harus mulai berlatih dari sekarang. Fokus dan siapkan dirimu
menghadapi UN baik dengan sistem CBT ataupun PBT (Paper Based Test). Gunakan buku ini sebagai bekalmu melewati Ujian
Nasional dan meraih kelulusan dengan nilai maksimal. Buku ini berisi ribuan soal yang mengupas detil pembahasan dan rumus
cepatnya dengan jelas, serta disusun sesuai dengan kisi-kisi dan SKL terbaru. - Soal dan pembahasan UN asli 2015-2016 Pelajari
soal-soal asli tahun sebelumnya, untuk mengetahui pola soal UN di tahun selanjutnya. - Soal dan pembahasan Tryout UN 2017
Berlatihlah soal tryout UN sebanyak mungkin, untuk mengasah kemampuanmu dengan beragam tipe soal. - Gratis aplikasi
android Tryout UN 2017 sistem CBT Soal tryout sistem CBT di aplikasi ini sudah dilengkapi timer sehingga kamu bisa belajar
mengatur waktu pengerjaan UN dengan baik, serta dapat menghitung langsung skor total UN. - Bedah tuntas Kisi-Kisi dan SKL
UN terbaru Pelajari Kisi-Kisi dan SKL UN terbaru, sehingga kamu bisa menyiapkan diri terhadap materi yang akan keluar di UN
tahun ini. [Mizan, Bentang Pustaka, Bfirst, Panduan Belajar, Test, Ujian Nasional, UN, Indonesia]
New Edition Pocket Book Biologi SMA/MA Kelas X, XI, & XII hadir sebagai solusi bagi siswa yang ingin mempelajari Biologi
dengan lebih mendalam di mana saja dan kapan saja karena ukurannya yang praktis sehingga bisa dibawa dan dibaca setiap
saat. Buku ini berisi ringkasan materi lengkap dengan peta konsep, cara cepat menghafal, serta contoh soal dan pembahasan.
Dengan keungggulan tersebut, buku ini dapat dijadikan sebagai buku penunjang pelajaran bagi siswa SMA untuk menghadapi
ulangan harian, ujian tengah dan akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional, bahkan SBMPTN dan USM PTN tertentu. Buku
Persembahan Penerbit Cmedia
Kuasai polanya, maka UN 2020 jadi sangat mudah dikerjakan!

Top Book Matematika & IPA (Fisika, Kimia, Biologi) SMA Kelas XII hadir sebagai solusi bagi siswa SMA dan MA yang
ingin menguasai dan memahami Matematika dan IPA secara mendalam dan menyeluruh. Dalam buku ini siswa akan
mendapatkan: Kumpulan rangkuman materi Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi yang disusun secara jelas dan
mendalam dari materi yang diajarkan di SMA kelas XII sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang
ada. • Soal-soal paling update dibahas sesuai materi yang disampaikan sehinggamemberikan gambaran bagi siswa
tentang soal-soal yang diberikan pada setiap bab. • Variasi soal-soal UN dan SBMPTN dibuat berdasarkan soal-soal
yang sering muncul untuk melatih siswa agar terbiasa mengerjakan soal-soal UN dan SBMPTN. • Trik pembahasan
yang mudah dan gampang untuk dipahami oleh setiap siswa, sehingga dapat mengukur sejauh mana pemahaman siswa
terhadap materi yang diberikan. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, siswa diharapkan dapat memahami
Matematika dan IPA (Fisika, Kimia, Biologi) sehingga memudahkan siswa menghadapi ulangan harian, ujian semester,
dan ujian nasional.
Buku ini berisi kumpulan soal dan pembahasan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, dan
Kimia pada Ujian Nasional tahun 2010-2014. Buku ini disertai dengan soal-soal prediksi untuk Ujian Nasional tahun 2015
Page 2/8

Read Free Soal Un Biologi Sma Ipa 2014 Cloteh Guru
dan Lembar Jawaban Komputer yang dapat digunakan siswa untuk melatih kemampuannya. Pembahasan soal disajikan
secara detail, jelas, dan menjawab langsung pada persoalan, sehingga siswa bisa cepat memahaminya. Dengan
menguasai cara penyelesaian soal di dalam buku ini, diharapkan siswa akan lebih optimis menghadapi Ujian Nasional
dan bisa menaklukkan Ujian Nasional 2015. -Indonesia TeraMemuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyuKumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa
Indonesia). 5 Tahun + 1 Prediksi. -Bintang Wahyu- #BigBonusUN
Buku persembahan dari penerbit Bintang Wahyu ini dilengkapi: 1. Kisi-kisi Ujian Nasional 2. Strategi dan Tips Sukses UN
2016 3. Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal 4. Data Statistik Tipe Soal-soal yang Sering Keluar Tahun 2010-2015 5.
Plus komik lucu dan inspriratif. -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini HARUS kalian miliki: • Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik
dan Berkompeten Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing,
yakni matematika, bahasa Indonesia,bahasa Inggris, Fisika, Kimia dan Biologi. Inilah yang membuat buku ini sangat
layak dijadikan sebagai acuan belajar. • Berisi Soal-Soal UN SMA/MA yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini
menyuguhkan soal-soal UN/USBN SMA/MA yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015, 2016,
2017, dan 2018. Dan, hebat-nya, disajikan pula prediksi soal-soal USBN tahun 2019. Dengan berlatih mengerjakan soalsoal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. • Dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan
Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara
detail, dan tentunya mudah dipahami. • Disertai Bonus CD Simulasi CBT UN SMA/MA IPA dan APPS Android Kalian
pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT UN/USBN SMA/MA
IPA dan APPS Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik. Selling point 1: - Soal-Soal UN untuk
SMA/MA IPA Tahun 2015 - Soal-Soal UN untuk SMA/MA IPA Tahun 2016 - Soal-Soal UN untuk SMA/MA IPA Tahun
2017 - Soal-Soal untuk USBN SMA/MA IPA Tahun 2018 - Soal-soal untuk USBN SMA/MA IPA Prediksi Tahun 2019
Selling point 2: - Matematika - Bahasa Indonesia - Bahasa Inggris - Fisika - Kimia - Biologi
Untuk mencapai nilai maksimal dalam Ujian Nasional diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Dengan
belajar dan berlatih, siswa akan memiliki daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua
hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan cepat dan tepat. Buku Mega Bank UN
SMA/MA IPA 2018 hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Siswa akan
mendapatkan 3 paket soal dan pembahasan UN selama 3 tahun terakhir dan 7 paket prediksi dan pembahasan UN
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SMA/MA IPA 2018 berdasarkan dengan SKL terbaru yang diterbitkan BSNP. Semua dikupas secara detail dan mudah
dipahami. Siswa juga akan mendapatkan E-book 7 paket soal dan pembahasan UN serta 3 paket try out dan
pembahasan UN SMA/MA IPA 2018. Sebagai bonus, siswa juga akan mendapatkan bonus CD berisi software desktop
UNBK SMA/MA IPA 2018 agar siswa bisa berlatih mengerjakan soal UN dengan sistem UNBK (Ujian Nasional Berbasis
Komputer) yang sudah mulai diberlakukan. Tidak lupa disertakan kumpulan e-book yang akan membantu siswa dalam
belajar dan berlatih. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa agar
sukses menghadapi UN SMA/MA IPA 2018. Salam sukses! Buku persembahan penerbit Cmedia
Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu yang berjudul TOP NO.1 UN SMA/MA IPA 2016 berisikan: 1. Informasi Penting Tentang
UN SMA/MA IPA 2. Strategi dan Tips Sukses Menghadapi UN SMA/MA IPA 3. Analisis Soal Ujian Nasional Tahun 2012-2016 4.
Kisi-kisi Ujian Nasional UN SMA/MA IPA 5.Ringkasan Materi Lengkap per SKL dan Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap 6.
Paket Soal & Pembahasan UN SMA/MA IPA 2015. Sedangkan untuk Sukses UN IPA SMA/MA 2016 dilengkapi: 1. Kisi-kisi Ujian
Nasional 2. Strategi dan Tips Sukses UN 2016 3. Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal 4. Data Statistik Tipe Soal-soal yang
Sering Keluar Tahun 2010-2015 5. Plus komik lucu dan inspriratif. #BintangWahyuGratis1 -Bintang WahyuSemua pelajar pasti ingin lulus UN. Ingin lulus tanpa ada usaha, itu mustahil. Giat belajar dan berlatih soal Ujian Nasional itu
kuncinya. Dalam belajar juga ada tips dan triknya. Ada tiga trik yang bisa kamu lakukan agar lulus UN dengan nilai terbaik. Trik
pertama, belajar pada waktu terbaik. Maksudnya, belajar nggak harus lama dan dipaksakan. Cukup gunakan waktu terbaikmu
untuk bisa fokus. Trik kedua, ringkas materi pelajaran ke dalam buku catatan kecil dengan bolpoin warna-warni agar lebih menarik
dan mudah untuk diingat. Trik ketiga, berlatih soal UN sebanyak mungkin. Caranya, kerjaka soal try out dan prediksi UN sesuai
waktu dibutuhkan. Kamu bisa berlatih mengerjakan soal-soal UN dengan buku TOP TRIK UN SMA IPA 2017. Buku dilengkapi
dengan: - Buku Terbitan Tangga Pustaka Sukses UN SMA IPA 2010WahyuMediaFokus UN-USBN-SBMPTN SMA IPA 2018 Mapel Pilihan BiologiBintangWahyu
Ujian Nasional mungkin menjadi hal yang menakutkan untuk sebagian atau hampir seluruh siswa. Keberhasilan belajar selama
tiga tahun akan ditentukan dalam waktu beberapa hari. Belum lagi standar kelulusan yang dari tahun ke tahun semakin tinggi.
Tidak heran jika muncul kekhawatiran dalam menghadapi Ujian Nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang
agar dapat lulus dengan nilai yang baik. Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPA 2017 ini merupakan buku wajib yang harus
dimiliki dalam mempersiapkan Ujian Nasional. Buku ini berisi soal-soal Ujian Nasional SMA tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun
2014, 2015, dan 2016 berikut dengan pembahasan yang detail dan jelas. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal
prediksi Ujian Nasional SMA 2017 yang disusun berdasarkan kisi-kisi Ujian Nasional. Tidak hanya itu, semua pelajaran yang
diujikan terangkum dalam satu buku sehingga memudahkan dalam proses belajar. Selamat belajar dan semoga sukses!
Ujian Nasional memang bukan lagi satu-satunya faktor penentu kelulusan siswa. Namun, hasil UN tetap akan menjadi faktor
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penentu integritas siswa, integritas guru, dan integritas sekolah, bahkan hingga integritas kabupaten/kota dan provinsi. Oleh
karena itu, kematangan dan kesiapan siswa harus dipastikan semantap mungkin. Siswa-siswi SMA/MA IPA sebaiknya berlatih
mengerjakan soal-soal UN terdahulu serta berbagai model soal UN yang diprediksi memilki kesamaan atau sesuai dengan kisi-kisi
SMA/MA IPA terbaru. Buku 100% Akurat Kisi-Kisi UN SMA/MA IPA 2017 ini menyajikan info penting mengenai Ujian Nasional, trik
sukses untuk menghadapi Ujian Nasional dan yang paling penting adalah kumpulan soal Ujian Nasional SMA/MA IPA tahun 2014,
2015, dan 2016 serta Prediksi UN SMA/MA IPA 2017. Setiap paket soal juga disertai dengan pembahasan yang ringkas dan
mudah dipahami.
Sebagai pelajar kita harus selalu semangat dalam belajar agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk
bekal sepanjang masa. Salah satunya ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Biologi merupakan salah satu ilmu yang berperan
penting mengenai kehidupan dengan lingkungan tentang ruang lingkup biologi dan cabang ilmu biologi di dalamnya yang disusun
secara metodis dan sistematis yang terkait satu sama lain. Berdasarkan data dan fakta siswa diajak untuk mengenal ilmu biologi
dan menjelajahi alam sekitarnya. Biologi yang mempelajari berbagai jenis makhluk hidup dan keanekaragaman hayati yang
berfungsi untuk memahami konsep dengan cara mengasah daya nalar yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari
sehingga belajar biologi terasa lebih menarik dan menyenangkan. Buku ini dikonsep secara lebih praktis, ringkas, jelas, dan
menarik sehingga siswa mudah mempelajari dan memahami materi biologi tingkat SMA/MA yang cukup menantang. Di dalam
buku ini dilengkapi latihan soal dan pembahasan untuk persiapan Ulangan Harian maupun berbagai tugas dan kegiatan lainnya.
Tidak hanya itu saja, buku ini juga disertai metode pembahasan soal yang cepat sehingga siswa tidak membutuhkan waktu lama
untuk mengerjakannya dan dapat berguna untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran.
Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPA 2016 ini terdiri atas soal dan pembahasan soal Ujian Nasional tahun 2013, 2014, dan
2015 serta soal prediksi Ujian Nasional tahun 2016. Setelah membaca dan mempelajari buku ini, diharapkan siswa akan terbiasa
mengerjakan berbagai jenis soal sehingga memiliki kesiapan menghadapi Ujian Nasional 2016. Strategi yang harus dilakukan
agar lulus dengan hasil yang memuaskan 1. Mantapkan pemahaman materi Hal ini penting agar tidak kelabakan saat ujian sudah
semakin dekat. Konsentrasi pada materi yang dirasa sulit. Tuliskan rumus-rumus dan pengertian penting agar dapat selalu
terbaca atau dengan cara lain yang lebih unik dan menarik. 2. Mintalah SKL (Standar Kompetensi Lulusan) SKL ini berfungsi
sebagai panduan mengenai materi apa saja yang harus dipelajari menghadapi UN. Dari pengalaman, SKL ini tidak jauh berbeda
dengan SKL tahun-tahun sebelumnya. 3. Berlatih mengerjakan soal UN Soal-soal UN sebenarnya hampir mirip dengan soal-soal
tahun sebelumnya. Jadi, biasakan diri untuk sering mengerjakan soal UN. Jika tidak paham, tanyakanlah pada guru atau teman
yang lebih pintar. 4. Ikuti Try Out UN Biasanya menjelang UN banyak sekali bimbel atau organisasi yang menyelenggarakan Try
Out Ujian Nasional. Try Out ini berguna untuk mengukur seberapa jauh menguasai dan mendalami materi-materi yang akan
diujiankan. 5. Berdoa Jika ikhtiar dan usaha telah dilaksanakan, maka tiba saatnya menyerahkan segala sesuatunya kepada
Tuhan yang maha kuasa. Seringlah berdoa agar dibukakan pikiran dan diberi pemikiran yang jernih serta hati yang tenang.
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Buku ini hadir sebagai solusi tepat bagi siswa yang akan menghadapi ujian kelulusan maupun ujian sekolah jenjang
SMA/MA. Dengan metode penelaahan kisi-kisi sesuai BSNP, buku ini dapat menjadi alternatif pembelajaran
berkelanjutan serta latihan soal-soal Biologi. Mari persiapkan diri menghadapi ujian agar meraih nilai sempurna. Selamat
berlatih dengan buku Kumpulan Soal dan Pembahasan UN/USBN Biologi SMA/MA.
IPA adalah ilmu yang mempelajari alam sekitar dan isinya. Salah satu cabang ilmu IPA yang penting adalah Biologi
karena berhubungan dengan kehidupan dalam segala aspek. Layaknya manusia yang saling membantu agar tetap
hidup, ilmu biologi dan keterkaitannya dengan bidang lainnnya dapat saling menolong agar menghasilkan pengetahuan
yang bermanfaat bagi kehidupan. Konsep buku bahan ajar ini adalah sebagai buku pendamping guru dan siswa dalam
kegiatan belajar mengajar disekolah maupun mandiri. Buku ajar sangat penting untuk dibaca terutama oleh siswa karena
memiliki banyak keunggulan, yaitu: - Materi lengkap dan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. - Penyusunan
naskah sesuai kurikulum yang berlaku baik KTSP maupun 2013. - Tips dan trik belajar biologi yang menyenangkan. Dilengkapi contoh soal dan pembahasan disertai cara cepat. - Soal Up to date dan 1.500 ++ soal yang prediktif pasti
keluar di ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian nasional, dan tes masuk universitas
(SBMPTN). - Soal kompilasi untuk menguji kemampuan disertai pembahasan. - Disusun oleh Tim tentor yang telah
berpengalaman mengajar dan menulis berbagai materi serta latihan soal.
Untuk mencapai nilai maksimal dalam ujian nasional diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses
belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal
tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat dan tepat. Buku Target
Nilai 10 UN SMA IPA/MA 2016 Sistem CBT hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih
tersebut. Siswa akan mendapatkan SEPULUH keunggulan dalam satu buku: • Full Strategi & Kupas Tuntas SKL
Terbaru • Full Ringkasan Materi Sesuai Kisi-kisi Terbaru • Kumpulan Lengkap Soal & Pembahasan • Kumpulan
Lengkap Soal Latihan & Prediksi Akurat Sesuai Kisi-kisi Terbaru • FREE Try Out Online Sistem CBT
“www.rajatryout.com” • FREE Apps Android “Try Out CBT UN SMA 2016”, “Try Out SBMPTN 2016”, dan “TOEFL
CMedia” • FREE Software “CBT UN 2016” & Aplikasi Unsur Periodik Kimia • FREE E-book “TOEFL Masuk PTN” dan
“BSE Semua Pelajaran” • FREE Bank Soal UN & SBMPTN Edisi 12 Tahun • BONUS BEASISWA Rp100 Juta Semua
dikupas secara detail dalam buku persembahan dari penerbit CMedia dan mudah dipahami. Dengan keunggulankeunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa untuk mencapai target nilai 10 dalam semua mata
pelajaran UN SMA/MA IPA 2016 Sistem CBT. Selamat belajar dan salam sukses!
Buku Bank Soal Series: IPA Biologi SMA/MA ini hadir sebagai “Amunisi” untuk membantu siswa-siswi SMA/MA
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menghadapi ujian akhir sekolah pada mata pelajaran IPA Biologi. Buku ini berisi kumpulan paket ujian soal asli UN IPA
Biologi SMA/MA dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Berbagai paket soal dalam buku ini disajikan dengan dilengkapi
kunci jawaban tanpa pembahasan dengan harapan mampu menyajikan prediksi soal- soal ujian yang sebenarnya.
Keuntungan menggunakan buku ini sebagai pendamping siswa/siswi peserta ujian akhir yaitu untuk menguji penguasaan
materi IPA Biologi yang telah dipelajari di sekolah dan menjadikannya “impuls atau rangsangan” untuk mempelajarinya
dengan tekun dan teliti. Dengan berlatih soal dari buku ini, siswa akan lebih siap dalam menghadapi berbagai ujian akhir
di sekolah, baik itu ujian sekolah maupun ujian masuk PTN/PTS.
Primagama Smart Solution Lulus UN SMA/MA IPA 2018
Kumpulan Soal dan Bahas Ujian Nasional (UN) Kumpulan Soal dan Bahas USBN Kumpulan Soal dan Bahas SBMPTN 2
Paket Prediksi UNKP 2018 Buku ini terbitan penerbit Bintang Wahyu
Sukses menghadapai Ulangan Harian (UH), Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Kenaikan
Kelas (UKK), dan Ujian Nasional (UN), dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) -Bintang
WahyuBedah materi UN Terlengkap: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi. Plus Soal +
Pembahasan USBN: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi. ------- BintangWahyu
Smart Book Biologi SMA Kelas X, XI, XII merupakan buku yang tepat untuk latihan siswa mengerjakan soal-soal dan
memahami materi pelajaran Biologi SMA. Buku ini memiliki beberapa keunggulan sehingga tepat dijadikan pegangan
bagi siswa untuk berlatih mengerjakan soal-soal. Pendalaman Materi Buku ini dilengkapi dengan materi pelajaran Biologi
SMA Kelas X, XI, XII yang diringkas berdasarkan poin-poin penting yang harus dikuasai siswa. Dengan adanya
pendalaman materi, siswa akan lebih memahami konsepnya dan mudah dalam menyelesaikan soal. Latihan Soal Paling
up to date Latihan soal pada setiap babnya menyajikan soal-soal pendalaman, dan soal-soal untuk latihan sebagai
persiapan ulangan harian. Soal Pemantapan Untuk melatih pemahaman dan kemampuan siswa, di dalam buku ini juga
terdapat ratusan soal pemantapan agar siswa bisa lebih mengasah kemampuan berpikirnya. Trik Smart Pembahasan
Soal-soal di buku ini dibahas secara detail, lengkap, dan mudah dipahami. Selain dengan cara yang biasa, ada juga cara
cepat atau trik smart dalam mengerjakan soal. Dengan belajar dan berlatih soal dari buku ini, siswa akan lebih siap
dalam menghadapi berbagai ujian di sekolah, baik itu ulangan harian, ujian semester, ujian nasional (UN), maupun
SBMPTN.
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Kimia, Biologi), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia,
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