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Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Bentuk Soal

1. Ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman bakau
yang hidup di daerah pantai yaitu . . . .

a. daunnya mengalami modifikasi rnenjadi
duri-duri kecil

b. akarnya mengalami modifikasi menjadi
akar napas

c. daunnya berbentuk seperti kantong
d. batangnya lunak dan berair

2. Perhatikan tabel berikut!

Pasangan antara nama hewan dengan jenis
makanannya yang benar terdapat pada nomor

, ,) dan 2)
b. 2) dan 3)

3. Perhatikan rantai makanan berikut!

llmu Pengetahuan Alam
120 Menit
40 Butir
Pilihan Ganda

belalang dalam rantai makanan di ekosistem
sawah tersebut adalah " . . .

a. bertambahnya populasi ular
b. berkurangnya populasi katak
c. berkurangnya populasi tarraman padi
d. bertambahnya populasi burung elang

5. Bentuk sirnbiosis parasitisme ditunjukkan oleh
gambar....
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c. 3) dan 4)
d. 4) dan 5)

4. Seorang petani melakukan penyemprotan
tanaman padinya menggunakan insektisida.
Setelah dilakukan penyemprotan, ditemukan
banyak belalang yang mati. Dampak kematian

6. Pak Ahmad ingin
mengembangbiakkan
tumbuhan seperti
gambar di samping.
Apa yang harus
dilakukan Pak Ahmad
untuk mengembang-
biakkan tumbuhan
tersebut?
a. Menanam bijinya atau rnenyetek daunnya.
b. Menanam tunasnya atau menanam bijinya.
c. Menanam tunasnya atau merundukkan

batangnya.
d. Menanam bijinya atau mencangkok

batangnya.
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7. Perhatikan cara perkem-
bangbiakan vegetatif
buatan pada gambar di
samping!
Contoh tumbuhan yang
dapat dikembangbiakkan
dengan cara tersebut
adalah....
a. pohon nangka
b. tanaman apel
c. pohon kedondong
d. tanaman lidah mertua

8. Perhatikan jenis.jenis hewan berikut!
1) lkan hiu
2) Paus
3) Lumba-lumba
4) lkan pari
5) Udang
Hewan air yang berkembang biak secara
vivipar ditunjukkan oleh nomor

b. 2) dan 3)
c. 3) dan 4)
d. a) dan 5)

Pasangan yang tepat antara nama hewan
dengan cara perkembangbiakannya ditunjukkan
oleh nomor .

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

Keberadaan hutan bagi dunia sangatlah penting.
Hutan merupakan paru-paru dunia dan tempat
hidup berbagaijenis tumbuhan seda hewan. Saat
ini jumlah hutan semakin berkurang akibat
pembakaran hutan dan pembalakan liar. Untuk
itu, perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian
hutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
adalah....
a. membuat sengkedan
b. melakukan rotasi tanaman
c. membuat suaka margasatwa
d. melakukan sistem tebang pilih

Pemerintah melarang pengambilan terumbu
karang di laut. Larangan tersebut bertujuan . . . .

a. meningkatkan wisata laut
b. mencegah pencemaran laut
c. meningkatkan budi daya laut
d. menjaga kelestarian taman laut

Jenis kegiatan manusia beserta dampaknya bagi
keseimbangan lingkungan dalam tabel berikut
yang benar adalah . . .

11.

12.

13.

9.

14.
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Tanaman jambu merupakan contoh tanaman
berbunga. Fungsi bunga padatanarnan tersebut
sebagai. ...
a. alat fotosintesis
b. alat perkembangbiakan
c. penyimpan cadangan air
d. penyerap uap air dari udara

Manfaat bagian tubuh kambing bagi kehidupan
manusiaadalah....
a. kulitnya untuk bahan sandang dan

dagingnya untuk menghasilkan minyak
goreng

b. dagingnya sebagai bahan makanan dan
kulitnya untuk menEhasilkan minyak goreng

c. dagingnya sebagai bahan makanan dan
tanduknya dimanfaalkan untuk obat
tradisional

d. kulitnya sebagai bahan baku membuat
wayang kulii dan dagingnya sebagai bahan
makanan

Peningkatan populasi
tumbuhan air, ,

10.

15.

U i i a n S e k o t a h / M"*1.r.i. 
-m



16. Perhatikan daur hidup hewan berikut!
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Hewan yang memiliki daur hidup sama dengan
daur hidup hewan di atas adalah . . . .

b. kupu-kupu dan lalat
c. kecoak dan jangkrik
d. belalang dan lalat

17. Perhatikan gambar berikut!

Persendian yang ditunjuk huruf X adalah . ' . '

a. sendi pelana karena 4emungkinkan
terjadinya gerakan ke dud arah

b. sendi engsel karena rrlemungkinkan
terjadinya gerakan ke satu arah

c. sendi peluru karena memungkinkan
terjadinya gerakan ke segala arah

d. sendi geser karena hanya memungkinkan
terjadinya gerakan bergeser

Pasangan yang sesuai antara nama tulang
dengan bagian yang ditunjuk pada gambar di

bawahini adalah....

K = tulang selangka, L = tulang belikat,
M = iulang usus, dan N = tulang belakang
K = tulang belikat, L = tulang selangka,
M = tulang belakang, dan N = tulang usus
K = tulang belakang, L = tulang beiikat,
M = tulang selangka, dan N = tulang usus
K = tulang belikat, L=tufang selangka,
M = tulang usus, dan N = tulang belakang
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19. Perhatikan gambar struktur telinga berikut!

Ketiga bagian telinga yang ditunjuk oleh huruf
K, L, dan M berfungsi untuk . . . .

a. menerima rangsang bunYi
b. mengubah impuls dan diteruskan ke otak
c. rnenangkap dan mengumpulkan gelombang

bunyi
d. memperkuat getaran bunyi dan menerus-

kannya ke koklea

Nefron yang terdapat pada ginial dapdt meng-
alami peradangan akibat infeksi bakteri
Streptococcus. Gangguan pada ginjal ini dikenal
denganpenyakit....
a. nef ritis
b. gastritis
c. perikarditis
d. pankreatitis

Perhatikan tabel berikut!

Pasangan benda dan sifat bahan yang tepat
adalah .

a. 1-8, 2-A, 3-D, dan 4-C
b. 1-8, 2-C, 3-A, dan 4-D
c. 1-C, 2-D, 3-A, dan 4-B
d. 1-C, 2-D, 3-8, dan 4-A

22.

Pasangan antara kegiatan dan perubahan wujud
yangtepatadalah....
a. 1-P, 2-Q, dan 3-R
b. 1-Q, 2-P, dan 3-Fl
c. 1-Q, 2-R, dan 3-P
d. 1-R,2-F, dan 3-Q

18.
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c.

d.
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26.23. Batu kapur yang besar dapat hancur karena
ditumbuhi lumut. Proses hancurnya batu kapur
tersebut disebabkan adanya . . . .

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

Perhatikan tabel di bawah ini!

Pasangan antara jenis kegiatan Oal' jenis gaya
yangbekerjaadalah.... 

]

a. 1-P,2-S, dan 3-T
b. 1-R, 2-Fl, dan 3-P
c. 1-S, 2-P, dan 3-R
d. 1-S,2-P, dan 3-Q

25. Perhatikan peralatan berikut!

Energi yang dihasilkan saat alat tersebut
digunakanadalah....
a. P = en€rgi bunyi dan Q = energi gerak
b. P = energi bunyi dan R = ehergi panas
c. Q = en€rgi gerak dan R = dnergi panas
d. Q = energi panas dan R = Qnergi gerak

Perhatikan pemanfaatan cahaya matahari
berikut!
1) Cahaya matahari untuk mengeringkan

pakaian.
2) Cahaya matahari untuk membangkitkan

listrik melalui sel surya.
3) Cahaya matahari untuk menguapkan air

laut agar diperoleh garam.

4) Cahaya matahari untuk memasak meng-
gunakan kompor matahari,

Cahaya matahari termasuk energi alternatif
ketika dimanfaatkan pada kegiatan nomor . . . .

a. 1) dan 2)

b. 1) dan 4)

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

Persediaan sumber energi pembangkit listrik
semakin berkurang dan terbatas. Sebagai
pengguna listrik PLN kita sebaiknya melakukan
penghematan energi listrik dengan cara . . . .

a. menggunakan listrik seperlunya dan
mematikan alat listrik yang telah selesai
digunakan

b. menggunakan alat listrik secara bersamaan
dan menggunakan secara terus-menerus

c. menghidupkan pompa air setiap akan
digunakan untuk keperluan sehari-hari

d. menyetrika pakaian sedikit demi sedikit' setiap hari menggunakan qetrika listrik
berdaya besar

Rani tidak sengaja memasukkan gelas P ke
dalam gelas Q. Gelas P tidak dapat terlepas
dari gelas Q. Kemudian dia merendam kedua
gelas tersebut di air panas seperti gambar di
bawah ini.

Air panas

Setelah direndam dalam air panas, gelas P dapat
terlepas dari gelas Q karena . . . .

a. kedua gelas mengalami penyusutan
b. kedua gelas mengalami pemuaian

c. gelas P memuai lebih dahulu
d. gelas Q memuai lebih dahulu

24.

27.

28.

uiian sekotah/Mag-#

Kegiatan Macam Gaya

@

P. Gaya otot
Q. Gziya mesin
R. Gaya pegas
S. Gdya gravitasi
T. Gqya magnel

l

2.

ffi



29. Perhatikan tabel berikut!

Pasangan antara perpindahan dan contoh
peristiwa yang benar adalah . . .].
^ trt ,t\ n .r\ ia^ Et a\a. P-1), Q-2), dan.R-3)
b. P-2), Q-1), dan R-3)
c. P-3), Q-1), dan R-2)
d. P-3), Q-2), dan R-1)

Sumber cahaya diarahkan ke kursi sehingga
membentuk bayangan seperti gambar di bawah

Jika sumber cahaya digeser ke arah selatan,
bayangan jatuh ke arah . . . .

a. tenggara
b. selatan

c.
d.

barat
utara

Di pusat kota dibangun gedung pertunjukan
orkestra. Namun, ruangan di Qalam gedung
tersebut belum bisa digunakan lkarena masih
terjadi gaung di dalamnya. Ca{a yang dapat
digunakan untuk mencegah gaun$ yaitu melapisi
dindingdengan....
a. kayu karena dapat memantrulkan bunyi
b. karet karena dapat memaniulkan bunyi
c. goni karena dapat menyerap bunyi
d. kaca karena dapat menyer{p bunyi

31. Pasangan antara alat musik O{n 
"ara 

mem-
bunyikannya yang benar adalah . . . .

33. Perhatikan rangkaian listrik berikut!

Sakelar manakah yang harus ditutup agar lampu
P, Q, dan S menyala, sedangkan lampu R

tetap padam?
a' 51'
b' s2'
c. S., dan S,
d. Semua sakelar tetap terbuka.

Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut!

Magnet tetap

Besi

Pembuatan magnet pada gambar di atas
dilakukan dengan cara

induksi
menggosok
elektromagnet
mengaliri arus listrik

Perhatikan peristiwa-peristiwa berikutl
1) Ketersediaan sumber daya alam semakin

menipis.
2) Tanah menjadi berongga sehingga rawan

terjadi longsor.
3) Kandungan unsur hara dalam tanah

meningkat.
4) Keseimbangan lingkungan semakin stabil.
5) Taraf ekonomi masyarakat semakin baik.
Pengambilan sumber daya alam berupa bahan
tambang logam yang tidak terkendali dapat
mengakibatkan peristiwa nomor
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 3) dan 4)
d. 4) dan 5)

a.
b.
c.
d.

35.

32.

Alat Musik Cara Membunyikan

a digesek

i

I

b
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digetarkaI

c ditiup .

d dipetik
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36. Perhatikan tahapan daur air beriku
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Tahapan yang ditunjuk oleh

Proses terjadinya gerhana bulan yang benar
adalah
a. l: gerhana bulan sebagian, ll: gerhana bulan

total
b" l: gerhana

bulan total
ll: gerhana
bulan total
V: gerhana
bulan total

bulan sebagian, lll: gerhana

bulan sebagian, lll: gerhana

bulan sebagian, lV: gerhana

pitasi

Bulan melakukan tiga gerakan se , yaitu
berputar pada porosnya, berputar
bumi, dan bersama-sama bumi ngelilin'gi
matahari. Akibat revolusi bulan
a. permukaan bulan yang tampa

selalu sama

Perhatikan urutan planet dalam tata surya
berikut!

o0000000
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Nama planet bernomor 8 pada gambar di atas
adalah .

a. Pluto
b. Uranus
c. Saturnus
d. Neptunus

Pada sistem penanggalan Masehi, satu tahun
kabisat terdiri atas 366 hari. Penambahan satu
hari pada tahun kabisat disebabkan sistem
penanggalan Masehi didasarkan pada . . . .

a. periode rotasi bumi
b. periode rotasi bulan
c. periode revolusi bumi
d. periode revolusi bulan

39.

secara berturut-turut adalah
a. transpirasi, evaporasi, dan
b. kondensasi, presipitasi, dan
c. presipitasi, kondensasi, dan
d. evaporasi, kondensasi, dan

b. perubahan bentuk kenam
c. perbedaan waktu di bumi
d. pergantian tahun Masehi

38. Ferhatikan gambar berikut!
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37.

40.

Pada saat terjadi gerhana bulan, bulfin bergerak
mengelilingi bumi dari nomor I sampiai nomor V.
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