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1. Banjir Bengawan Solo akibat meluapnya sungai Bengawan Solo yang tahun ini merupakan banjir terparah 

selama 10 tahun terakhir. Banjir Bengawan Solo mengakibatkan 5 Kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa 

Timur terendam banjir. Hampir 25.000 masyarakat di 5 kabupaten tersebut harus mengungsi dan 

meninggalkan rumah mereka. Banjir tersebut tidak memakan korban jiwa tapi kerugian material mencapai 1 

milyar rupiah lebih. Prinsip geografi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ... . 

A. pola 

B. korologi 

C. interelasi 

D. deskripsi 

E. persebaran 

 

2. Lama perjalanan dari Kabupaten Ngawi ke Kabupaten Banyuwangi dapat ditempuh rata-rata dengan waktu 

12 jam menggunakan kendaraan pribadi (Mobil). Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut 

adalah ... . 

A. kompleks wilayah 

B. interdependensi 

C. aglomerasi 

D. lokasi 

E. jarak 

 

3. Tanah longsor yang terjadi di jalur penghubung Trenggalek dan Ponorogo menyebabkan akses jalan kedua 

wilayah tersebut terputus. Tanah longsor yang terjadi di Trenggalek-Ponorogo akibat lahan yang ada di 

wilayah tersebut mengalami Illegal Logging. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji 

fenomena tersebut adalah ... . 

A. ekologi 

B. spasial 

C. regional 

D. keruangan 

E. kompleks wilayah 

 

4. Pernyataan: 

1) Deportasi 

2) Repatriasi 

3) Astronomi  

4) Vulkanologi 

5) Transmigrasi 

6) Geomorfologi 

 

Nomor yang menunjukkan fenomena dalam kriteria aspek yang berkaitan dengan unsur alam adalah ... . 

A. 1), 2), dan 3) 

B. 1), 3), dan 6) 

C. 2), 3), dan 4) 

D. 3), 4), dan 6) 

E. 4), 5), dan 6) 

 

5. Gerak lempeng terbagi atas gerak lempeng saling mendekat, gera lempeng saling menjauh, dan gerak 

lempeng saling berpapasan/ bergesekan. Gerak lempeng saling menjauh sering disebut juga gerak divergen. 

Akibat dari adanya gerak divergen bagi kondisi yang ada di Bumi adalah ... . 

A. adanya keretakan/ patahan dan terbentuknya palung laut 

B. terbentuknya palung laut dan adanya aktivitas vulkanisme 

C. adanya aktivitas vulkanisme dan punggung tengah samudera 

D. membentuk tanggul dasar samudera dan adanya patahan/ sesar 

E. membentuk punggung tengah samudera dan tanggul dasar samudera 
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6. Galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem yang terdiri atas satu atau lebih benda 

angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggotanya yang 

bergerak mengelilinginya secara teratur. Galaksi terdiri atas milyaran bintang yang mempunyai ukuran, 

warna, dan karakteristik yang sangat beraneka ragam. Galaksi Fornax dan Galaksi Skulpter dalam jagat raya 

adalah ... .  

A. Elliptical galaxy 

B. Irregular galaxy 

C. Regular galaxy 

D. Irellips galaxy 

E. Spiral galaxy 
 

7. Planet merupakan benda langit yang memiliki ukuran tertentu dan berada pada orbitnya masing-masing. 

Planet di tata surya memiliki ciri dimana masing-masing berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Planet yang memiliki jumlah satelit paling banyak dibandingkan dengan yang lain dan menjadi planet 

terbesar di tata surya adalah ... . 

A. bumi 

B. mars 

C. uranus 

D. yupiter 

E. neptunus 
 

8. Jagat raya selalui memuai dengan kecepatan tetap dan pembentukan materi baru terus-menerus berlangsung 

sehingga dalam ruang tertentu selalu dijumpai jumlah materi-materi yang sama. Teori pembetukan jagat 

raya yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah ... . 

A. teori nebula 

B. teori konveksi 

C. teori big bang 

D. teori keadaan tetap 

E. teori bintang kembar 
 

9. Matahari merupakan salah satu bintang di dalam Galaksi Bima Sakti yang mempunyai fungsi dan peranan 

paling penting di dalam struktur tata surya. Matahari merupakan bagian dari tata surya yang mempunyai 

ukuran, massa, volume, temperatur, dan gravitasi yang paling besar, sehingga matahari mempunyai 

pengaruh yang besar pula terhadap benda angkasa yang beredar mengelilingi. Matahari terbagi atas 

beberapa bagian-bagian. Bagian atmosfer matahari dan memancarkan sinar merah yang warna lemah adalah 

... .  

A. korona 

B. sunspot 

C. fotosfer 

D. kromosfer 

E. lidah api matahari 
 

10. Planet yang ada di tata surya diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Planet-planet yang jarak rata-

ratanya ke matahari lebih panjang daripada jarak rata-rata Planet Bumi ke Matahari adalah ... . 

A. Inner planet 

B. Interior planet 

C. Inferior planet 

D. Superior planet 

E. Eksterior Planet 
 

11. Tektonisme merupakan gerakan pada kerak Bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan 

sehingga berbentuk tinggi rendah atau relatif pada permukaan Bumi. Fenomena Geosfer yang menunjukkan 

peristiwa tektonisme adalah ... . 

A. graben, kaldera, dan horst 

B. antiklinal, horst, dan graben 

C. sinklinal, kaldera, dan seisme 

D. peneplain, graben, dan seisme 

E. peneplain, antiklinal, dan horst 
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12. Tanah merupakan hasil dari proses pelapukan batuan yang terjadi baik secara organik maupun secara non 

organik. Bagian unsur tanah yang membahas derajat keasaman tanah adalah ... . 

A. pH tanah 

B. lengas tanah 

C. tekstur tanah 

D. struktur tanah 

E. permeabilitas tanah 

 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
 

Berdasarkan gambar di atas, tindakan yang dilakukan pada wilayah dataran tinggi tersebut adalah ... . 

A. pendirian lokasi indsutri baru dan pemukiman 

B. pemukiman ramah lingkungan dan taman hijau 

C. objek pariwisata dan penginapan dikembangkan 

D. melakukan terasering dan reboisasi berkelanjutan 

E. pembatasan pemukiman dan pengembangan taman rekreasi 

 

14. Beberapa waktu terakhir ini, Indonesia sering dilanda gempa bumi yang memiliki skala Richter lumayan 

besar. Anda bekerja di sebuah perusahaan dan berkantor di lantai 29. Saat terjadi gempa bumi, tindakan 

yang anda lakukan adalah … . 

A. menggunakan tangga darurat untuk turun keluar gedung 

B. menggunakan lift untuk segera turun dan keluar gedung 

C. berdiam diri sambil menunggu gempa yang terjadi berhenti 

D. berteriak minta tolong kepada teman sekitar untuk diselamatkan 

E. melindungi diri dari runtuhan akibat gempa dengan bersembunyi dibawah meja 

 

15. Jenis hujan ada beberapa macam dengan berbagai macam proses yanng mendukung terbentuknya hujan. 

Hujan atau presipitasi yang terjadi akibat pengaruh angin sinklon dimana masa udara naik yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses pendinginan adalah ... . 

A. hujan lokal 

B. hujan muson 

C. hujan frontal 

D. hujan sinklon 

E. hujan zenithal 
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16. Nomor yang menunjukan lapisan atmosfer bernama Termosfer dan peristiwa yang terjadi pada lapisan 

tersebut adalah ... . 

 
 

A. 2, melindungi bumi dari sinar ultraviolet 

B. 3, melindungi bumi dari jatuhnya meteor 

C. 1, tempat terjadinya ionisasi besar-besaran 

D. 4, tempat terjadinya ionisasi besar-besaran 

E. 4, menjadi batas antara bumi dan luar angkasa 

 

17. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi karena perbedaan suhu dan tekanan antara suatu tempat dan 

pada tempat lain. Angin dicirikan dengan arah datangnya dan kecepatannya. Arah angin dinyatakan dengan 

derajat. Jenis-jenis angin ada berbagai macam salah satunya adalah angin lokal. Nama angin yang terjadi di 

wilyah Probolinggo dan Deli adalah ... .  

A. angin wambrau dan angin bahorok 

B. angin gending dan angin wambrau 

C. angin gending dan angin bahorok 

D. angin wambrau dan angin brubu 

E. angin brubu dan angin bahorok 

 

18. Selama berevolusi, sumbu bumi membentuk sudut 23½o terhadap garis lurus pada eliptika (garis edar planet 

bumi terhadap matahari). Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan intensitas penyinaran di daerah ekuator 

(0o – 23½o). Waktu dimana posisi matahari berada di wilayah garis balik selatan adalah ... .  

A. tanggal 23 November 

B. tanggal 22 Desember 

C. tanggal 21 Maret 

D. tanggal 21 Juni 

E. tanggal 21 Mei 

 

19. Arus laut yang mengalir kuat ke arah laut dari sekitar pantai, biasanya melalui garis selancar, dan dapat 

terjadi pada setiap pantai yang bergelombang pecah. Saat angin dan gelombang laut mendorong air menuju 

pantai, air sering didorong menyamping oleh gelombang yang mendekat. Air ini mengalir ke sepanjang 

garis pantai sampai menemukan jalan keluar kembali ke laut atau ke perairan danau yang terbuka. Arus 

pecah yang dihasilkan biasanya sempit dan terletak di sebuah parit antara gosong pasir, di bawah dermaga 

atau sepanjang dermaga jetti. Tipe arus laut yang sesuai dengan pernyataan adalah ... . 

A. Deep-water Circulation 

B. Surface Circulation 

C. Longshore Current 

D. Tidal Current 

E. Break Current 

 



5         J49 
                              GEOGRAFI IPS SMA/MA 

©PRIMAGAMA 

20. Perhatikan gambar siklus hidrologi di bawah ini! 

 
Nomor yang menunjukkan peristiwa transpirasi yang terjadi di siklus hidrologi atas adalah ... . 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

21. Perhatikan gambar tipe sungai di bawah ini! 

 
 

Nomor yang menunjukkan tipe sungai trellis dan sungai dendritik adalah ... .  

A. nomor 8 dan 4 

B. nomor 7 dan 3 

C. nomor 6 dan 1 

D. nomor 4 dan 7 

E. nomor 2 dan 5 

 

22. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia terdiri atas beberapa faktor. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna merupakan faktor klimatis. Faktor yang berkaitan 

dengan faktor klimatis adalah ... . 

A. faktor iklim 

B. faktor relief 

C. faktor tanah 

D. faktor topografi 

E. faktor fisiografi 
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23. Perhatikan peta persebaran hewan di bawah ini! 

 
 

Hewan yang berada di kawasan nomor 3 adalah ... . 

A. anacoda 

B. panda 

C. bison 

D. koala 

E. macan 
 

24. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
 

Ciri fauna yang berada di kawasan A adalah ... . 

A. adanya reptil buas 

B. hewan berkantung 

C. mamalia bertubuh kecil 

D. mamalia bertubuh sedang 

E. hewan endemik Indonesia 
 

25. Migrasi yang terjadi di masyarakat dapat berskala lokal, nasional, dan internasional.  Bentuk mobilitas 

dimana seseorang melakukan aktivitas di pagi hari ke kota/ suatu wilayah dan kembali ke desa/ wilayah asal 

pada sore hari/ malam hari adalah ... . 

A. swakarsa 

B. repatriasi 

C. imigrasi 

D. forensen 

E. remigrasi 
 

26. Komposisi penduduk dibedakan atas berbagai faktor pembeda yang ada di masyarakat. Sex ratio merupakan 

salah satu bentuk pembagian komposisi penduduk. Dasar pembagian komposisi penduduk pada sex ratio 

suatu negara adalah ... . 

A. mata pencaharian penduduk 

B. kondisi ekonomi 

C. tempat tinggal 

D. jenis kelamin 

E. agama 
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27. Usaha yang berkaitan dengan penduduk di suatu wilayah atau negara berupa dari pengumpulan, 

penyusunan, pengelolaan, dan penerbitan suatu keterangan yang mana sifatnya demografis, ekonomis, dan 

sosial tetapi tidak semua penduduk diambil data pribadinya melainkan menggunakan sampel yang mewakili 

data penduduk adalah ... . 

A. registrasi penduduk 

B. mobilitas penduduk 

C. migrasi penduduk 

D. survei penduduk 

E. sensus penduduk 

 

28. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya terbagi atas Renewable Resource dan 

Unrenewable Resource. Unrenewable Resource adalah sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yang jika 

pemulihannya memerlukan waktu lama. Salah satunya merupakan Unrenewable Resource dengan ciri ada 

yang berupa bijih dan non bijih. Contoh Unrenewable Resource yang berupa bijih adalah ... . 

A. timah dan emas 

B. nikel dan tembaga 

C. emas dan batu bara 

D. bauksit dan batu bara 

E. kaolin dan minyak bumi 

 

29. Perhatikan peta berikut ini! 

 
 

Berdasarkan peta tersebut, jenis sumber daya mineral yang dihasilkan berdasakan nomor (1), (2), dan (4) 

adalah ... . 

A. batu bara, mangan, dan gas alam 

B. gas alam, batu bara, dan nikel 

C. emas, nikel, dan gas alam 

D. nikel, mangan, dan aspal 

E. nikel, emas, dan aspal 

 

30. Lingkungan hidup yang dikelola, dimodifikasi, dibentuk dan ditentukan oleh manusia dengan menggunakan 

daya nalar, akar, budi, ilmu dan teknologi serta sistem sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuan lingkungan 

hidup ini adalah efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh manusia. 

Jenis lingkungan hidup yang dimaksud adalah ... .  

A. lingkungan hidup alami 

B. lingkungan hidup sosial 

C. lingkungan hidup binaan 

D. lingkungan hidup religius 

E. lingkungan hidup manusiawi 
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31. Peta dapat digunakan untuk mengkaji suatu fenomena geosfer. Jika terdapat Peta Kepadatan Penduduk, Peta 

Jalur Transportasi, dan Peta Persebaran Pasar, maka informasi yang dapat diperoleh pengguna dari 

membaca peta tersebut  adalah … . 

A. pusat kegiatan ekonomi penduduk 

B. pusat pemukiman penduduk 

C. potensi daerah industri 

D. sebaran fasilitas umum 

E. daerah rawan macet 

 

32. Proyeksi peta digunakan dalam penggambaran kenampakan di bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. 

Pemilihan jenis proyeksi perlu diperhatikan dalam memetakan suatu daerah agar dapat meminimalisir 

distorsi yang dihasilkan. Proyeksi peta yang paling sesuai untuk memetakan daerah kutub utara adalah … . 

A. silinder normal 

B. silinder tranversal  

C. azimuth tranversal 

D. azimuth oblique  

E. azimuth normal 

 

33. Perhatikan peta topografi berikut! 

 
 

Jika titik A terletak di ketinggian 700 m dpl,  jarak A – C = 10 cm, dan jarak A – B = 3 cm, maka titik B 

terletak di ketinggian … dan dimanfaatkan untuk … .   

A. 730 m dpl, perkebunan teh 

B. 800 m dpl, perkebunan kopi 

C. 830 m dpl, perkebunan sayur 

D. 850 m dpl, pertanian tembakau 

E. 870 m dpl, perkebunan cokelat 

 

34. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah akan menambah bangunan sekolah pada daerah-

daerah tertentu. Peta yang dibutuhkan untuk menentukan lokasi pembangunan sekolah adalah … . 

A. Peta Geologi, Peta Pedosfer, dan Peta Kepadatan Penduduk 

B. Peta Curah Hujan, Peta Jenis Tanah, dan Peta Kepadatan Penduduk 

C. Peta Penggunaan Lahan, Peta Topografi, dan Peta Jaringan Transportasi 

D. Peta Kepadatan Penduduk, Peta Penggunaan Lahan, dan Peta Jaringan Jalan 

E. Peta Jenis Tanah, Peta Persebaran Tanaman, dan Peta Jariangan Air Bersih  

 

35. Penentuan lokasi yang paling tepat untuk industri minuman sesuai dengan gambar tata guna lahan di bawah 

ini adalah … . 

 

A. 1, jauh dari pemukiman 

B. 2, pertanian yang subur   

C. 3, banyak lahan kosong 

D. 4, udara pegunungan sejuk 

E. 5, dekat dengan bahan baku 
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36. Perhatikan ciri-ciri objek pada citra berikut! 

1) berbentuk persegi 

2) berasosiasi dengan kubah 

3) berukuran lebih besar daripada rumah penduduk 

 

Obyek pada citra yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah … . 

A. rumah sakit 

B. terminal 

C. sekolah 

D. pabrik 

E. masjid 

 

37. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) pemantauan pencemaran air laut oleh minyak 

2) pemantauan distribusi sumber daya alam 

3) penentuan lokasi pembangunan 

4) pengembangan wilayah 

 

Manfaat citra penginderaan jauh di atas adalah pada bidang … . 

A. lingkungan dan perencanaan wilayah 

B. perencanaan wilayah dan hidrologi 

C. hidrologi dan oceanologi 

D. oceanologi dan pemetaan 

E. geologi dan lingkungan 

 

38. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) data dapat diolah dan dianalisis secara cepat, akurat, dan efisien  

(2) dapat terintegrasi dengan berbagai software spasial lainnya  

(3) mampu menampilkan fenomena di seluruh permukaan bumi 

(4) biaya lebih murah dibandingkan survei lapangan 

(5) tidak memerlukan keahlian tinggi 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk keunggulan dari Sistem Informasi Geografis adalah … . 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

39. Manfaat SIG : 

1) pengembangan permukiman 

2) pembangunan fasilitas umum 

3) menentukan lokasi kawasan industri 

 

Manfaat Sistem Informasi Geografis sesuai pernyataan di atas adalah di bidang … . 

A. pembangunan 

B. sosial dan ekonomi 

C. kajian kesehatan lingkungan 

D. pengelolahan sumber daya alam 

E. perencanaan keruangan wilayah 

 

40. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

(1) penduduk bermatapencaharian beragam di bidang perdagangan dan jasa 

(2) mulai dimasuki oleh pengaruh luar 

(3) matapencaharian mulai heterogen 

(4) menggunakan teknologi modern 
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Yang termasuk klasifikasi desa swasembada adalah … . 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (4) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 

 

41. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

(1) arah pembangunan teratur rapi 

(2) penggunaan lahan sangat heterogen  

(3) jarak antar rumah relatif sama 

(4) pola keruangan dipengaruhi kondisi alam 

(5) bangunan cenderung memanjang mengikuti topografi lingkungan 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri pola keruangan kota adalah … . 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

42. Perbedaan karakteristik antara desa dan kota memicu adanya interaksi dua wilayah tersebut. Interaksi 

tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di desa maupun di kota. 

Dampak negatif interaksi desa dan kota pada kehidupan di kota adalah … . 

A. berkembangnya westernisasi 

B. menurunnya ketersediaan modal 

C. merebaknya pengemis dan gelandangan 

D. kebutuhan tenaga kerja di kota terlalu banyak 

E. terjadi penurunan moral pada masyarakat kota  

 

43. Perhatikan gambar teori sektoral berikut! 

 
 

Angka yang menunjukkan daerah grosir dan manufaktur adalah … sedangkan permukiman kelas menengah 

adalah … . 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 5 

D. 2 dan 4 

E. 3 dan 5 
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44. Di antara Desa A dan Desa B akan dibangun pasar. Lokasi ideal untuk membangun pasar sesuai ilustrasi 

gambar di bawah ini adalah … . 

 
 

A. 4 km dari Desa A 

B. 4 km dari Desa B  

C. 8 km dari Desa A 

D. 8 km dari Desa B 

E. 12 km dari Desa B 

 

45. Kota X memiliki jumlah penduduk sebesar 15.000 jiwa, sedangkan Kota Y memiliki jumlah penduduk 

sebesar 8.000 jiwa. Kota X dengan Kota Y berjarak 20 km. Kekuatan interaksi antara Kota X dengan Kota 

Y adalah … . 

A. 100 

B. 2000 

C. 300.000 

D. 480.000 

E. 800.000 

 

46. Perhatikan gambar berikut! 

 
 

Pengembangan wilayah yang utama cenderung ke arah … karena … . 

A. 1, peluang berwirausaha 

B. 2, pusat kepadatan penduduk 

C. 3, lingkunag dengan udara sejuk 

D. 4, laut karena lahan murah 

E. 5, daerah resapan air hujan 

 

47. Bagian-bagian dari suatu wilayah tidak tumbuh secara bersama-sama. Sengaja ataupun tidak, ada bagian 

yang lebih cepat tumbuh dari yang lain dan menjadi pusat pertumbuhan wilayah tersebut. Berikut ini yang 

termasuk salah satu faktor suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan adalah … . 

A. daerah pegunungan yang memiliki relief bergelombang 

B. beban ketergantungan penduduk tinggi 

C. adat istiadat yang masih tertanam kuat 

D. sumber daya manusia yang handal 

E. sumber daya alam yang terbatas 
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48. Perhatikan ciri-ciri kota berikut! 

(1) kegiatan sosial ekonomi terbagi menjadi berbagai unit kecil 

(2) banyak penduduk yang tinggal di apartemen dan rumah susun 

(3) mudahnya transportasi yang efisien akibat penduduk banyak  

(4) kegiatan sosial ekonomi yang tinggi berada di pusat kota 

(5) kawasan yang jarang penduduknya berada di tengah kota 

 

Yang termasuk pola pengembangan metropolis terpusat sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah … . 

A. (1), (2), dan (4) 

B. (1), (3), dan (4) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

49. Perbedaan negara maju dan negara berkembang dapat dilihat dari beberapa aspek. Berikut ini yang termasuk 

karakteristik negara maju adalah … . 

A. kegiatan ekonomi yang utama pada bidang jasa dan industri 

B. tingkat kesehatan tinggi dengan angka kematian bayi tinggi 

C. angka harapan hidup penduduknya rendah 

D. piramida penduduknya berjenis ekspansif 

E. beban ketergantungannya tinggi 

 

50. Perhatikan daftar negara berikut ini! 

(1) Hongaria 

(2) Kroasia 

(3) Polandia 

(4) Serbia 

(5) Ukraina 

(6) Finlandia 

(7) Swiss 

 

Yang termasuk negara berkembang di benua Eropa adalah … . 

A. (1), (2), (3), dan (4) 

B. (2), (3), (4), dan (5) 

C. (1), (3), (6), dan (7) 

D. (2), (3), (4), dan (6) 

E. (3), (4), (5), dan (7) 

 


