
Mata Pelajaran
AlokasiWaktu
Jumlah Soal
BentukSoal

llmu Pengetahuan Alam
120 Menit
40 Butir
Pilihan Ganda

2. Perhatikan gambar berikut!

a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
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Cermati rantai makanan berikut!
Tanaman bayam + ulat daun -+ laba-laba ->
burung prenjak

Apabila jumlah konsumen 1 dan konsumen 2
berkurang, kemungkinan yang terjadi dalam rantai
makanan tersebut adalah . . . .

a. jumtah burung prenjak menurun
b. tanaman bayam meranggas
c. jumlah burung prenjaktetap
d. tanaman bayam mati

Hubungan yang i'nenguntungkan salah satu pihak
tetapi pihak lain tidak dirugikan ditunjukkan oleh
gambar. . . .

6. Perhatikan gambar berikut!

Tumbuhan pada gambar tersebut berkembang biak
dengancara....
a. tumbuhan (1) menggunakan tunas daun,

tumbuhan (2) menggunakan geragih, dan
tumbuhan (3) menggunakan spora

b. tumbuhan (1) menggunakan umbi lapis,
tumbuhan (2) menggunakan akartinggal, dan
tumbuhan (3) menggunakan spora

4.

5.

3.

Hewan-hewan pada gambar di atas dapat di-
kelompokkan dalam satu kelompok berdasarkan

a. alat geraknya
b. siklus hidupnya
c. penutuptubuhnya
d. jenis makanannya

Cermati beberapa raniai makanan berikut!
1) Padi -+ tikus + ular -+ elang
2) Rumput + kelinci -+ ular + elang
3) Bayam -+ belalang -+ katak + ular
4) Jeruk -+ ulat -+ ayam -+ musang
Rantai makanan yang mungkin terjadi di
ekosistem kebun ditunjukkan oleh nomor. . . .

c. 2) dan 3)
d. 3) dan 4)

a. c.

b. d.
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c. tumbuhan (1) menggunakan akar tinggal,
tumbuhan (2) menggunakan umbi akar, dan
tumbuhan (3) menggunakan umbi lapis

d. tumbuhan (1) menggunakan umbi lapis,
tumbuhan (p) menggrnakan umbibatang, dan

tumbuhan (3) menggunakan akar tinggal

Perhatikan jenip-jenis tumbuhan berikut!
1) ltlangga 4) PePaYa

2) Piqang 5) Tebu

lkan hidup di air. Air mempunyai sifat menekan
ke segala arah. Tekanan air ke segala arah ini

akan mempersulit gerak makhluk hidup di dalam
air termasuk ikan. Cara adaptasi ikan agar lebih
mudah bergerak di air terdapat pada nomor . . . .

a. 1),2), dan 3)

b. 1),3), dan 4)
c. 2),4), dan 5)
d. 3),4), dan 5)

7.
11. Perhatikan kondisi kawasan industri berikut!

3)

Tum
cara

8,
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Kegiatan manusia seperti gambar dapat
mengakibatkan pencemaran udara. Usaha yang

dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebutadalah....
a. menebang pohon di sekitar kawasan indusiri
b. memasang penyaring udara pada cerobong

asap pabrik
c. mendirikan kawasan industri di dekat

pemukiman warga
d. menggunaan bahan bakar minyak bumidan

batu bara untuk proses Produksi

Perhatikan tujuan usaha pelestarian lingkungan
berikut!
1) Mencegah terjadinya eutrofikasi.
2) Mempertahankan kandungan unsur hara

dalam tanah.
3) Mencegah penyebaran bibit penyakit.
4) Mencegah terjadinya bencana banjir.
Tidak membuang sampah disungai rnerupakan
salah satu usaha pelestarian lingkungan. Manfaat
tindakan tersebut bagi kelestarian lingkungan
ditunjukkan oleh nomor. . . .

a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)

c. 2) dan 4)
d. 3) dan 4)

Cermati peristiwa-peristiwa berikut!
1) Menurunnya populasi udang-udang kecil.

2) Meningkatnya populasi ikan-ikan besar.
3) Berkurangnya keanekaragaman jenis

makhluk hidup.
4) Meningkatnya kesuburan didaerah pantai.

Dampak yang dapat ditirnbulkan dari tindakan
manusia membabat hutan bakau untuk dijadikan
tambak ditunjukkan oleh nomor . . . .

a. 1) dan 2) c.' 2) dan a)
b. 1) dan 3) d. 3) dan 4)

Salah satu ba$ian padatumbuhan memilikiwarna
hijau, berbentuktipis dan lebar, serta berada diatas
permukaan tanah. Bagian tersebut berfungsi . . . .

a. melakukan fotosintesis
b. menyerap air dan unsur hara
c. menunjangberdirinyatumbuhan
d. menyokong berdirinya tumbuhan

12.

13.

3) Jarnbu air
fumbuhan yanl
:ara mencangl
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)

Contoh hewan
oara melahirkar
;,
a. ikan dan k
b. kadal dan t
c. Hydradan
d. kelelawarr

Perhatikan tab

dapat dikembangbiakkan dengan
ck ditunjukkan oleh nomor . . . .

c. 3) dan 4)
d. 4) dan 5)

yang berkembang biak dengan
dan bertelur berturut{urut adalah

Ltak

ar kobra
Dlanaria

an kura-kura

rlberikut!
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P" Ovipar

Q. Vivipar

R. Ovovivipar

S. Membelah diri

Pasangan yanl
perkembangbir

a. 
"t-P 

Oan Z
b. 2-P dan 3

Perhatikan ca
lingkungan hic

1) Memiliki i

dalam air.
2J Mulutnya

sirkulasi e

3) Memilikib
4) Memilikig

air.
5) Memilikis

Trycut 1 ilmu

tepat antara jenis hewan dan cara
kannya dalam tabel di atas adalah

-O c. 2-R dan 3-S
"R d. 3-R dan 4-P

r beradaptasi ikan berdasarkan
rpnya berikut ini!
sang untuk mengambil oksigen

elalu terbuka untuk memudahkan
'di insang.
rntuk tubuh seperti torpedo.
rat sisi untuk mengetahuitekanan

;ik yang berlendir.

10.

14.



15. Batang rotan an hasil hutan yang daPat 1 9. Perhatikan gambarberikut!

dimanlaatkan oleh a untuk membuat. . . .

perabot rumah
obat tradisional
kosmetik
rnakanan

a.

b.

c.
,.1

16.

HIvss
Contoh hewan lain ang mengalami daur hiduP

dengan uruian yang ditunjukkan Pada

jangkrik
ngengat

gambaradalah...

17. Ferhatikan rangka berikutl
Nama persendi
dltunjuk oleh X dan
tabet berikut Y
adalah....

i.tl1i!::,-,:'.-in
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Perhatikan gambar organ di
samping!
Jika selaput yang mem-
bungkus organ tersebut
mengalami infeksi dan
peradangan daPat meng-
akibatkan penyakit . . . .

a. nefritis c.
b. gastritis d.

#t
LX

a. lebah
b. semut

c. tulang
d. tulang

yang
dalam
benar

20.

18. Perhatikan rangka gerak berikut!

Nama tulang yang ditunjuk oleh huruf P dan Q

engsef v
ge$ei
putai
p6tana

secara berturut-turrjrt adalah . . . .

a. tulang hasta dAn tulang betis

b. tulang hasta dfln tulang kering

Pasangan antara benda dan sifat bahan yang

benaradalah....

pleuritis
perikarditis

dan tulang betis
dan tulang kering

c. 3-lll
d. 4-lv

a. 1-ll
b. 2-l

22.

Pasangan antara jenis kegiatan dan perubahan

wujud yang benar adalah . . . .

a. 1-K,2-L,3-N, dan 4-M
b. 1-N,2-K,3-L, dan 4-M
c. 1-N,2-L,3-M, dan 4-K
d. 1-N,2-L,3-K, dan 4-M

Perhatikan tabel berikut!
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Disajikan bebprapa faktor yang menyebabkan
perubahan berpda berikut.
1) Kelembaqan 3) Tekanan
2) Bakteri 4) Semut
Faktor penyebhb terjadinya pembusu kan sayu ran
ditunjukkan olgh nomor . . . .

a. 1 ) dan 2) c. 2) dan 3)
b. 1) dan 3) d. 3) dan 4)

Seorang atle lempar lembing melemparkan
lembing sudut tertentu. Setelah dilepas-
kan,lembing dan menancap di tanah.

Gaya yang pada kegiatan di atas adalah

gaya dan gaya magnet
gaya gra dan gaya listrik

a. menggunakan motor ke mana pun
b. beralih menggunakan transportasi umum
c. satu keluarga boleh memiliki kendaraan lebih

darisatu
d. menggunakan motor ke tempat yang jarak-

nya dekat

Yunan meletakkan sepedanya di tempat parkir
sekolah yang tidak beratap. Saat matahariterik,
ban sepedanya meletus. Peristiwa ini terjadi
karena....
a. tekanan semakin rendah
b. suhu dalam ban turun
c. pemuaian gas didalam ban
d. penyusutan gas di dalam ban

Perhatikan gambar berikut!

Berdasarkan sifat hantaran panasnya maka . . . .

a. P terbuat dari kayu karena mudah meng-
hantarkan panas

b. P terbuat dari logam karena sulit meng-
hantarkan panas

c. Q terbuat dari kayu karena sulit meng-
hantarkan panas

d. Q terbuat dari logam karena mudah meng-
hantarkan panas

Salah satu bahan yang dapat mengatasi gaung
dalam ruangan tertutup adalah . . . .

a. besi
b- kayu
c. spons
d. tripleks

Alat musik berikut ini yang dibunyikan dengan
cara digesek adalah . . . .

24.

28.

29.

a.
b.
c.
d.

25, Perhatikan fambar di

gaya
gaya

dapat
rnasa
upaya-upaya

dan gaya magnet
dan gaya gravitasi

samping! 
L

Energi yang dihasilkan
saat alat terslbut diguna-
kan adalah . .1. .

a. energicafraya
b. energipairas
c. energiki{ria
d. energigefak

26.

30.

3'1.

a.

d.b.

Perhatikan berikut!
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Pemanfaatan
kan nomor. .

a.1)dan2)
b. 1) dan 3)

Bensin sebaq

Ttyout 1 llmu

>nergi alternatif yang tepat ditunjuk-

c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)

ri bahan bakar semakin berkurang
a di alam. Peristiwa ini dikhawatirkan
batkan terjadinya krisis energi pada
ng. Oleh karena itu, perlu dilakukan
enghematan bensin. Penghematian
Jilakukan dengan cara. . . .

toetahuan Alam

27.

tersebut



Sumbercahaya ke kursisehingga mem-

Jika sumber cah geser ke arah utara,
bayangan jatuh ke
a. tenggara
b. selatan

33- Perhatikan r listrik berikut!

36. Perhatikan daur air berikut!

r-{;;,I}

Salah satu tahapan dalam daur air yaitu terjadi
kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan.
Pada gambar di atas, tahapan tersebut ditunjukkan
olehhuruf....
a.Kc.
b.L d.

Peristiwa berikut yang disebabkan revolusi bumi
adalah....
a. matahari tampak bergeser dari utara

khatulistiwa ke selatan khatulistiwa apabila
diamatidaribumi

b. matahari tampak terbit di sebelah timur dan
terbenam di sebelah barat
bumi berbentuk pepat di kedua kutubnya
terjadinya pasang surut air laut

38. Perhatikan proses terjadinya gerhana bulan berikut!

Gerhana bulan totalterjadi saat bulan berada pada
posrsrnomor. . . .

a.1c.
b.2d.

aa

timur
utara M

N

37.

c.
d.Bagaimanakan polisi sakelar agar lampu Lu saja

yang menyala?
a. S, dibuka, se{angkan S, ditutup.
b. . S, ditutup, seQangkan S, dibuka.
c. S, dan S, ditutup.
d. S., dan Sz diblka.

U. Perhatikan gambarJara Oembuatan magnet berikut!

-41\ Magnet tetaP

a. mengaliriaru!listrik
b. elektromagne!
c. menggosok
d. induksi

bahan kerami[<

bahan banguqan

3
4

adalah....
a- Mars
b. Yupiter

c. Saturnus
d. Neptunus

Kalender Masehi lebih banyak 1 t haridibandingkan
kalender Hijriah. Hal inidisebabkan . . . .

a. kalender Masehi dibuat berdasarkan revolusi
bulan sedangkan kalender Hijriah berdasar-
kan revolusibumi

b. kalender Masehidibuat berdasarkan periode
rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah
berdasarkan rotasi bulan
kalender Masehi dibuat berdasarkan periode
revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah
berdasarkan revolusi bulan
kalender Masehidan kalender Hijriah dibuat
berdasarkan periode revolusi bumi

uiiansekotahutall-l@

39. Perhatikan urutan lata surya berikut!

-q ry?, 8
1

3

Nama planet bernomor 5 pada gambar di atas

c.


