
Y 

Z 

v 

x 

 
 
 

 
 
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di 
depan jawaban yang paling tepat! 
 
1. Perhatikan gambar di 

samping ini! 
Ciri khusus yang 
dimiliki oleh hewan 
seperti gambar 
adalah …. 
a. penglihatan yang tajam 
b. cangkang yang keras  
c. lendir beracun  
d. tinta beracun 

 
2. Perhatikan tabel berikut! 

No. Kelompok Tumbuhan 

1. 
2. 
3. 
4. 

Jahe 
Kunyit 
Lengkuas 
Temulawak 

Tumbuhan berikut yang dapat dikelompokkan 
bersama dengan tumbuhan pada tabel di atas adalah 
. . . 
a. wortel  c. rumput 
b. kentang  d. arbei 

 
3. Perhatikan gambar tumbuhan di 

samping ini! 
Tumbuhan seperti gambar 
berkembangbiak dengan cara …. 
a. tunas adventif 
b. akar tinggal 
c. geragih  
d. tunas 

 
4. Perhatikan table di bawah ini! 

No Ciri-ciri perkembangbiakan 

1 Telur-telur setelah dibuahi tetap di dalam 
tubuh betina 

2 Hewan dibesarkan di dalam tubuh betina 

3 Hewan betina mengerami telur sampai 
menetas 

4 Hewan keluar dari perut induk betina 

5 Hewan yang mulutnya seperti paruh 
bebek 

Ciri-ciri perkembangbiakan Ovipar terdapat pada 
nomor . . . 
a. 1 dan 2  c. 3 dan 4 
b. 2 dan 3  d. 4 dan 5 

 
5. Ular sawah bermanfaat bagi petani untuk.... 

a. menyuburkan tanah   
b. menakut-nakuti pencuri  
c. memangsa hama tikus  
d. memangsa hewan ternak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pemanfaatan kulit buaya untuk bahan asesoris tanpa 

budidaya dapat mengakibatkan …. 

a. penurunan populasi buaya   
b. peningkatan perekonomian masyarakat 
c. peningkatan populasi buaya   
d. peningkatan devisa dari ekspor asesoris 

 
7. Pemerintah membangun suaka margasatwa dengan 

tujuan  . . . 
a. melestarikan tumbuhan tertentu 
b. melestarikan hewan langka 
c. melestarikan tumbuhan langka 
d. melestarikan hewan dan tumbuhan langka 
 

8. Perhatikan gambar 
di samping ini! 
Tulang dada seperti 
gambar di atas 
ditunjukkan oleh 
huruf …. 
a. V 
b. X 
c. Y 
d. Z 
 

9. Perhatikan gambar 
berikut ini! 
Bagian lidah yang 
ditunjukkan oleh 
nomor 4  
paling peka 
terhadap rasa …. 
a. manis 
b. asam  
c. pahit 
d. asin  

 
10. Cermatilah proses pernapasan berikut ini ! 

1. udara keluar masuk 
2. pertukaran O2 dan CO2 
3. penyaringan udara dari debu dan kuman 
4. O2 diikat oleh darah 
Proses pernapasan yang berlangsung di hidung 
adalah . . . 
a. 1   c. 2 dan 3 
b. 1 dan 3  d. 1, 2 dan 3 
 

11. Perhatikan gambar di 
samping ini! 
Enzim yang dihasilkan 
oleh alat pencernaan 
nomor 3  
seperti gambar berfungsi 
untuk …. 
a. mengubah protein 

menjadi pepton 
b. membunuh kuman 

dalam makanan 
c. mengubah amilum menjadi zat gula 
d. mengendapkan 

protein susu 
menjadi kasein 

12. Perhatikan gambar 
berikut! 
Urutan peredaran 
darah besar yang 
benar seperti 
 pada gambar adalah 
…. 
a. 2 – 7 – 6 – 8 – 3  
b. 1 – 2 – 7 – 6 – 8  
c. 3 – 4 – 3 – 9 – 10 
d. 4 – 9 – 5 – 10 – 1 
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13. Akar tumbuhan dibagi menjadi rambut akar, inti akar, 

dan tudung akar. Fungsi dari tudung akar adalah  .  . . 
a. menyerap air dari dalam tanah 
b. mengangkut air dari akar ke daun 
c. mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian 

tumbuhan 
d. melindungi akar saat menembus tanah 
 

14. Nasi, jagung, dan kentang mengandung karbohidrat 
yang diperlukan tubuh sebagai . . . 
a.  sumber tenaga c. zat pembangun 
b. pengatur suhu  d. zat pertumbuhan 
 

15. Penyakit tifus adalah penyakir peradangan pada usus. 
Penyakit ini dapat dicegah dengan cara . . . 
a. makan secara teratur 
b. menjaga kebersihan makanan 
c. makan makanan yang enak-enak 
d. makan makanan yang mahal 
 

16. Perhatikan beberapa hubungan yang terjadi antara 
dua individu berikut ini! 
1. tali putri dengan inangnya 
2. anggrek dengan inangnya 
3. benalu dengan inangnya 
4. paku tanduk rusa dan inangnya 
5. jamur dan inangnya 
Simbiosis komensalisme ditunjukkan oleh nomor . . . 
a. 1 dan 3  c. 3 dan 5 
b. 2 dan 4  d. 2 dan 5 
 

17. Urutan rantai makanan dalam ekosistem ladang yang 
benar adalah…. 
a. padi – tikus – ular   
b. jagung – ulat – burung  
c. lumut – ikan – ular    
d. plankton – ikan kecil – ikan besar 
 

18. Padi -> belalang -> katak -> ular -> elang 
Pada skema rantai makanan di atas, ular 
berkedudukan sebagai konsumen ke . . . 
a. I   c. II 
b. III   d. IV 
 

19. Autotomi yang dilakukan cecak dimaksudkan untuk . . 
. 
a. menambah jumlah keturunannya 
b. menempelkan kaki ke dinding 
c. menghidarkan diri dari mangsanya 
d. menangkap mangsanya 
 

20. Tumbuhan pada gambar 
disamping ini 
menyesuaikan diri 
terhadap kekeringan 
dengan cara . . .  
a. menggugurkan daun 
b. menyimpan cadangan air 
c. mengeluarkan duri 
d. mengeluarkan racun 
 

21. Contoh benda yang dapat mengalami penguapan 
adalah .... 
a. es batu dan air  
b. es batu dan lilin 
c. air dan spiritus  
d. air dan kapur barus 

 
22. Kegiatan yang memanfaatkan peristiwa 

pengembunan adalah …. 

a. membuat minyak wangi dengan penyulingan 
b. membuat es dengan dengan freezer  
c. menaruh kapur barus di lemari pakaian  
d. menjemur padi di lapangan  
 

23. Pak Dedy sedang membuat garam. Air laut 
dimasukkan dalam petak-petak, kemudian dibiarkan 
terkena panas matahari. Beberaja jam kemudian 
telah terbentuk garam. Pengaruh suhu pada kegiatan 
tersebut adalah .... 
a. panas menjadikan garam terasa asin 
b. panas menyebabkan garam terpisah dari air laut 
c. panas mengubah air laut menjadi garam 
d. panas menguapkan air laut sehingga tersisa garam 

 
24. Ketika sedang memasak air, air yang panas akan naik 

dan air dingin ke bawah. Demikian seterusnya sampai 
semua air menjadi panas dan mendidih. Perpindahan 
panas tersebut dengan cara …. 
a. radiasi  c. konduksi 
b. konveksi  d. elektromagnet 

 
25. Perhatikan gambar 

berikut! 
Bagian alat seperti 
gambar tersebut 
yang berfungsi  
sebagai isolator 
panas ditunjukkan 
nomor .… 
a. 1   c. 3 
b. 2   d. 4 
 

26. Perhatikan gambar di 
samping ini! 
Alat seperti pada 
gambar menghasilkan 
energi .... 
a. listrik 
b. kimia 
c. gerak 
d. suara 

27. Dasar kolam tampak lebih dangkal dari sebenarnya. 
Hal ini menunjukkan sifat cahaya  .... 
a. merambat lurus   
b. dapat dipantulkan 
c. dapat dibiaskan   
d. menembus benda bening  
 

28. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat bunyi 
pantul adalah . . . 
a. menciptakan microphone 
b. mendeteksi kerusakan logam 
c. menentukan kecepatan bunyi 
d. mendeteksi janin dalam rahim 
 

29. Perhatikan rangkaian listrik dibawah ini ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika lampu 3 dilepas, maka lampu yang akan tetap 
menyala adalah lampu nomor . . . 
a. 1 dan 2  c. 1, 2, 4, dan 4 
b. 1, 2, dan 4  d. 4 dan 5 

 

1 

4 

3 

2 
1 



30. Sumber energi alternatif yang memanfaatkan angin 
untuk menghasilkan listrik adalah .... 
a. PLTA  c. panel surya 
b. sel surya  d. aerogenerator 

 
31. Perhatikan gambar disamping! 

Bola setelah diberi gaya akan  . . . 
a. bergerak ke bawah lalu diam 
b. bergerak ke samping dan menjauh 
c. bergerak memantul 
d. diam saja 
 

 
32. Tenaga terkecil yang 

dibutuhkan untuk  
mengangkat benda jika 
kuasa berada pada huruf ….
   
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

 
33. Perhatikan gambar berikut ini! 

Kegiatan yang tampak pada 
gambar tersebut  memanfaatkan 
pesawat sederhana jenis …. 
a. pengungkit 
b. katrol tetap 
c. bidang miring 
d. roda berporos 

 
34. Di televisi kita saksikan iklan layanan masyarakat yang 

mengajak untuk menghemat penggunaan listrik 
karena jumlah pasokan listrik yang terbatas. Manfaat 
penghematan listrik adalah …. 
a. alat listrik dan elektronika lebih awet 
b. sumber energi listrik dapat bertahan lebih lama 
c. perbaikan kerusakan jaringan listrik lebih mudah  
d. warga lebih siap menghadapi krisis energi listrik 

                         
35. Bangun tapan merupakan daerah yang terkenal 

dengan kerajinan batu bata. Sumber daya alam yang 
dibutuhkan para pengrajin tersebut adalah …. 
a. tanah liat  c. batu kapur 
b. pasir besi  d. batu marmer 

 
36. Kegiatan manusia yang dapat merusak kelestarian 

sumber daya hutan adalah .... 
a. menghijaukan hutan kembali  
b. menjadikan hutan lindung  
c. perburuan hewan secara liar  
d. d. melakukan tebang pilih 

 
37. Gunung meletus akan berdampak ….  

a. banjir lahar dingin   
b. timbul penyakit gatal-gatal 
c. pohon-pohon tumbang  
d. naiknya permukaan air laut 
 

38. Planet yang kelompok planet jovian adalah .... 
a. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus 
b. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus 
c. Merkurius, Venus, Bumi, Mars 
d. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus 

 
39. Salah satu akibat dari rotasi dan revolusi bulan adalah 

.... 
a. adanya fase-fase bulan   
b. terjadinya pergantian musim 
c. terjadinya siang dan malam  

d. gerak semu tahunan matahari  
 

40. Sistem penanggalan Masehi didasarkan pada .  
a. Rotasi bulan terhadap bumi 
b. rotasi bumi terhadap bulan 
c. revolusi bulan terhadap matahari 
d. revolusi bumi terhadap matahati 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


