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Cecak terbanE mempunyai abitat di atas
pepohonan. Cecak terbang liki kulit seperti

belakang. Cirisayap di antara kaki depan
khusus ini berfungsi untuk . . . .

a. membersihkan kutu yan
kulitnya
menjaga keseimbangan
menarik perhatian
menakut-nakuti musuhnya

2. Perhatikan gambar hewan

Pernyataan yang benar terkait
hewan A dan B adalah .

a. Hewan A termasuk
sedangkan hewan B
insektivora.

b. Hewan A termasuk
sedangkan hewan B
omnivora.

c. Hewan A termasuk ke insektivora,
sedangkan hewan B kelompok
herbivora.

d. Hewan A termasuk ke
sedangkan hewan B term
karnivora.

3. Perhatikan skema rantai berikut!

llmu Pengetahuan Alam
120 Menit
40 Butir
Pilihan Ganda

Organisme X yang memungkinkan terjadinya
rantai makanan pada ekosistem tersebut adalah

a. c 
*-f,€T:*l

4. Di suatu ekosistem sungai terdapat komponen
biotik berupa tanaman eceng gondok, belalang,
burung pemakan serangga, dan elang. Apabiia
jumlah tanaman eceng gondok berkembang pesat
karena terjadi eutrofikasi, perubahan yang terjadi
pada ekosistem tersebut adaiah jumlah populasi

a. burung pemakan serangga menurun
b. burung pemakan serangga tetap
c. burung elang menurun
d. belalang meningkat

5. Cermati gambar
hubungan antara dua
makhluk hidup di
samping!
Alasan yang memung-
kinkan terjadinya
hubungan antara
kedua tanaman ter-
sebutadalah....
a. tanaman paku membutuhkan pohon

rambutan sebagai tempat hidup
b. pohon rambutan membutuhkan tanaman

paku untuk melakukan penyerbukan
tanaman paku membutuhkan pohon
rambutan untuk diambil sari makanannya
pohon rambutan membutuhkan tanaman
paku untuk membantu melakukan fotosintesis

terdapat

melompat
b. d

b.

c.
d.

omnlvora,
kelompok

herbivora,
kelompok
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6.

7.

o

Perhatikan jenis tumbuhan
disamping!
Cara perkembangbiakan
vegetatif alami dan vege-
tatif buatan tumbuhan
tersebut yang benar
adalah....

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

10. Perhatikan gambar di
samping!
Pada saat cuaca panas
daun tanaman tersebut
akan menggulung dengan
tujuan....
a. mempedahankan diri

dari serangga peng-
ganggu

8. Perhatikan gambar jenis-jenis berikut!

Hewan yang berkembang biak
ditunjukkan oleh nomor . . . .

b menyerap uap air di udara
c. mengurangipenguapan
d. menyimpan air

Banjir menjadi salah satu masalah serius di
beberapa kota besar di lndonesia. Bencana banjir
dapat melumpuhkan aktivitas penduduk. Usaha
yang dapat dilakukan untuk rnengatasi bencana
tersebutadalah....
a. membuang sampah di sungai
b membangun gedung-Eedung tinggi
c. menutup semua jalan dengan beton
d. memperbaiki gorong-gorong yang tertutup

oleh gedung

Salah satu usaha pelestarian lingkungan yaitu
mengurangi penggunaan detergen. Usaha tersebut
sangat bermanfaai bagi lingkungan karena dapat
mencegah terjadinya. . . .

a. eutrofikasi
b. pemanasan global
c. pencemaran udara l

d. peningkatan suhu udara

Perhatikan kegiatan berikutl

Kegiatan seperti gambar tersebut jika dilakukan
dengan tidak bertanggung jawab dapat meng-
akibatkan....
a. rusaknya habitat hewan
b. pembangunan semakin maju
c. taraf ekonomi masyarakat meningkat
d. keanekaragamanhayatisemakinmeningkat

Burung penguin merupakan hewan yang memiliki
sayap. Fungsi sayap pada burung penguin adalah

a. 
' 

alat kemudi saat terbang
b. pertahanan saat diserang musuh
c. menyelam dan berenang di dalam air
d. alat untuk menarik perhatian pasangan

i'ii#
secara
adalah

11.

b.
12.

13.

4)1)

2)

3)

c.
d.

3) dan
4) dan

)

)

antara n ma-nama

14.
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15. Pernyataan mengenai manfaat lOagian tubuh
hewan bagi manusia berikut ini yan! benar adalah

". 
' 
art, puyuh dimanfaatkan ,[rrn membuat
kok.

b. Bulu ayam dimanfaatkan urftuk membuat
kemoceng.

c. Kulit kambing dimanfaatkan ulntuk membuat
keset.

d Rambut domba dimanfaptkan untuk
membuat wayang kulit.

Urutan daur hidup capung sebaOai berikut.

{h*ffi*@] -W"
1) 2) 3)] o'

Tahapan dalam daur hidup f"prng y"ng
menguntungkan petani Radi terda(at pada nomor

". ,l c. 3)
b. 2) d. 4)

16.

Nama bagian yang ditunjuk oleh huruf P, Q, R,

dan S dalam tabel berikut yang benar adalah

19. Perhatikan gambar sistem pernapasan berikut!

Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X dan Y
dalam tabel berikut yang benar adalah . . . .

20.

17.

Arah gerak persendian yang
R dan S dalam tabel berikut

juk oleh huruf
benar adalah

tri
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Perhatikan gambar rangka tengkorak berikutl
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21. Perhatikan tabel berikut!

sifat bphan

Pasangan antara kegiatan Oan perufanan wujud
yangtepatadalah....
a. 1-N

b, 2-M
c. 3-K
d. 4-L

Sepotong kawat yang direndam dalam air garam
selama beberapa hariakan mengalami . . . .

a. pelapukan biologis
b. pelapukan fisika
c. pembusukan
d. perkaratan

Gaya dapat mengubah bentuk bendq ditunjukkan
padakegiatan....
a. membuat kerajinan origami
b. membelokkan setir mobil
c. mendorong troli belanja
d. menyentil kelereng ' l

Perhatikan tabel peralatan berikut!

Peralatan yang memiliki perubahan energiyang
samaadalah....
a. (1) dan (2)
b. (1) dan (3)

Aktivitas berikut yang
alternatif adalah....
a. ibu memasak menggunakan bahan bakar

gas elpiji
b. ibu menjemur pakaian di bawah sinar matahari
c. PakWawan berangkat ke kantor mengendarai

mobil listrik
d. regu pramuka SD Makmur Jaya menguna-

kan kompor matahari untuk memasak

27. Dari tahun ke tahun tarif listrik selalu mengalami
kenaikan. Kenaikan tarif listrik ini perlu dilakukan
karena keterbatasan sumber energi listrik. Oleh
karena itu, penggunaan energi listrik perlu
dilakukan secara hemat. Cara yang dapat
dilakukan untuk penghematan energi listrik adalah

a. menyetrika baju setiap hari
b. mematikan lampu pada siang hari
c. menghidupkan AC saat udara dingin
d. membiarkan televisi tetap menyala saat tidur

28. Perhatikan gambar di
samping!
Tutup botol dari logam yang
dipanaskan akan mudah
dibukakarena....
a. pemuaian udara

dalam botol sangat
besar sehingga tekan-
annya tinggi

b. pemuaian udara dalam botol sangat kecil
sehingga tekanannya tinggi

c. pemuaian tutup botol lebih cepal dari
pemuaian botol

d. pemuaian tutup botol lebih lambat dari
pemuaian botol

r :*dt*A! ,i i"it,,.rrrKilat .odrr
2- Asbes ll. Keras dan
3. Kayu lll. Mudah men

Pasangan antara jenis dan
benar adalah .

a. 1-ll, 2-1, dan 3-lll
b. 1-ll, 2-lll, dan 3-l
c. 't-lll, 2-1, dan 3-ll
d. 1-lll, 2-ll, dan 3-l

Perhatikan tabel berikut!

26.

c. (2) dan (3)
d. (3) dan (a)

memanfaatkan energi

yang

22.

23.

24"

25.

(1)

(4t,,ffiiffi
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29. Perhatikan gambar alat berikutl

Pada alat di.atas bagian yang termasuk isolator
ditunjukkan oleh nomor . . . .

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

l. Kuat Oan tanan panap

ll- Keras dan mudah la$
lll. Mudah menyerap air idt

robek I
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30. Perhatikan benda-benda berikut!
1) Seng
2) Karpet
3) Besi
4) Spons

Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut!
Baja

Pembuatan magnet pada gambar diatas dilaku-
kandengancara....
a. induksi
b. induktor
c. menggosok
d. mengaliri arus listrik

35. Perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut
ini!
1) Marmer
2) Solar
3) Kerang mutiara
4) Rotan
5) Kambing
6) Minyak bumi
Kelompok sumber daya alam terbarukan
ditunjukkan oleh nomor ., . .

a. 1),2), dan 3)
b. 2),3), dan 4)
c. 3), 4), dan 5)
d. 4), 5), dan 6)

36. Pengaspalan jalan-jalan di kampung dapat
memengaruhi daur air karena . . . .

a. mengakibatkan daerah resapan air menjadi
berkurang

b. meningkatkan cadangan air di dalam tanah
c. dapat mempercepat proses penguapan
d. meningkatkan curah hujan

37. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut!
1) Terjadinya perubahan musim di berbagai

belahan bumi.
2) Mataharitampak terbit di sebelah timur dan

tenggelam di sebelah barat.
3) Posisi matahari terlihat bergeser dari

khatulistiwa ke utara dan ke selatan dalam
satu tahun,

4) Bulan terlihat berubah-ubah apabita dilihat
dad bumi mulaidari bulan baru, bulan sabit,
bulan separo, dan bulan purnama.

Revolusi bumi mengakibatkan peristiwa-peristiwa
seperti yang ditunjukkan oleh nomor . . . .

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

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

Benda yang dapat mengatasi gdung di gedung
bioskop adalah nomor . .

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

31. Alatmusikberikut ini yang
dipukuladalah....
a.
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dengan cara

32. Donimelakukanpercobaan
di rumah. la menyiapkan
cermin dan senter. Kemudian
ia menyorotkan cahaya
senter ke cermin dan
hasilnya seperti gambar di
sampingl
Kegiatan tersebut menunjuk-
kan bahwa cahaya. . . .

a. menembus benda
bening

Agar hanya lampu 1, 2, dan 3 rpenyala, yang
harus dilakukan adalah . . . .

a. S, dibuka, sedangkan S, ditutup
b. S, ditutup, sedangkan S, di$uka
c. S, dan Sr.ditutup
d. S, dan S, dibuka
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Perhatikan proses terjadinya gerhana
berikutl

Peristiwa yang terjadi di daerah P
gerhana bulan total
gerhana rnatahari total
gerhana bulan sebagian
gerhana matahari cincin

39.38.

40.

Perhatikan ciri-ciri planet berikut!
1) Terletak di luar sabuk asteroid.
2) Planet terbesar dalam tata surya.
Pldnet yang memiliki ciri-ciri seperti di atas adalah

c. "Saturnus

d, Neptunus

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Didasarkan pada periode revolusi bulan

mengelilingi bumi.
2) Didasarkan pada periode revolusi bumi.
3) Satu tahun terdiri atas 365 hari.
4) Salu tahun terdiri atas 354 hari.
Pernyataan yang tepat tentang penanggalan
Hijriah ditunjukkan oleh nomor .

a. Uranus
b. Yupiter

c.
d.

a.
b.

1) dan 3)
1) dan 4)

2) dan 3)
2\ dan 4)
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