
1 
 

1. Batang kaktus menggembung berisi jaringan spons berguna untuk .... 

A. mengurangi penguapan 

B. mempercepat penguapan 

C. menyimpan cadangan air 

D. melindungi diri dari musuh 

2. Perhatikan tabel berikut! 

No Hewan 

1 Belalang 

2 Katak 

3 Itik 

4 Platypus 

 

Pengelompokan hewan tersebut berdasarkan .... 

A. cara berkembangbiak 

B. jenis makanan 

C. tempat hidup 

D. alat gerak 

3. Jahe, lengkuas, dan daun salam dimanfaatkan untuk....  

A. pewarna 

B. penyedap 

C. pengharum 

D. pengawet 

4. Pelestarian gaharu dan cendana bertujuan untuk .... 

A. mewujudkan lingkungan yang sehat 

B. memenuhi kebutuhan bahan bangunan 

C. memenuhi kebutuhan bahan baku industri kertas 

D. memenuhi kebutuhan bahan baku minyak wangi 
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5. Perhatikan gambar berikut! 

 

   
     

 Hewan seperti  gambar berkembangbiak dengan  .... 

A. tunas dan membelah diri 

B. membelah diri dan tunas 

C. fragmentasi dan tunas 

D. tunas dan fragmentasi 

6. Perhatikan daur hidup hewan berikut! 

1) Telur – pupa – tempayak – nyamuk dewasa 

2) Telur – tempayak – pupa – nyamuk dewasa 

3) Telur – pupa – nyamuk dewasa - tempayak 

4) Tempayak – telur – pupa – nyamuk dewasa 

      Daur hidup nyamuk yang benar ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

7. Anggrek dan pohon jambu membentuk simbiosis komensalisme karena .... 

A. anggrek  memperoleh sinar matahari yang cukup dan pohon jambu terganggu 

B. anggrek tidak memperoleh sinar matahari yang cukup dan pohon jambu  

terganggu 

C. anggrek memperoleh sinar matahari yang cukup dan pohon jambu tidak 

terganggu 

D. anggrek tidak memperoleh sinar matahari yang cukup dan pohon jambu tidak 

terganggu 
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8. Rantai makanan yang terjadi di ekosistem sungai adalah .... 

A. lumut→ udang kecil → ikan mujair 

B. lumut → ikan kecil → ikan gurami 

C. lumut→ ikan kecil → ikan gabus 

D. lumut→ siput → ular 

9. Burung membuat sarang di pohon. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan bermanfaat 

sebagai .... 

A. penyimpan air 

B. penyedia makanan 

C. tempat berkembangbiak 

D. tempat membentuk koloni 

10. Sistem perladangan berpindah mengakibatkan.... 

A. erosi 

B. polusi 

C. abrasi 

D. korasi 

11. Musang dan kumbang pura – pura mati jika diserang musuh. Bentuk adaptasi ini bertujuan 

untuk .... 

A. menakuti 

B. menjebak 

C. mengelabuhi 

D. menarik perhatian 

12. Fungsi jaringan gabus pada tumbuhan adalah .... 

A. mengangkut zat hara dan air 

B. menyerap air dari dalam tanah  

C. menyimpan hasil fotosintesis 

D. melindungi jaringan agar tidakkehilangan air 
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13. Perhatikan gambar berikut! 

 
       Bagian yang ditunjuk huruf G dan H, peka terhadap rasa .... 

A. asin dan masam 

B. masam dan manis 

C. masam dan pahit 

D. manis  dan asin 

14. Proses pernapasan  yang terjadi  di tenggorokan adalah …. 

A. menghirup oksigen 

B. menyaring udara pernapasan 

C. penyesuaian suhu dan kelembaban 

D. pertukaran oksigen dengan karbondioksida 

15. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proses yang dilakukan enzim pada alat pencernaan yang ditunjuk   

anak panah adalah .... 

A. enzim amilase mengubah amilum menjadi glukosa 

B. enzim lipase mencerna  lemak menjadi asam lemak 

C. enzim pepsin mengubah protein menjadi asam amino 

D. enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein 
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16. Perhatikan gambar berikut! 

 

Urutan aliran darah yang miskin 

oksigen ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 3 – 4 – 6 – 5 

B. 4 – 6 – 5 – 1 

C. 2 – 7 – 8 – 3  

D. 8 – 3 – 4 – 6 

 

 

 

 

17. Perhatikan gambar rangka berikut! 

 

      Bagian yang ditunjuk  angka 1 dan 2  

      adalah …. 

A. tulang lengan dan tulang belikat 

B. tulang lengan dan tulang selangka 

C. tulang selangka  dan tulang belikat 

D. tulang belikat dan tulang selangka 

 

 

 

18. Pembentukan sel-sel baru merupakan fungsi dari …. 

A. karbohidrat 

B. protein 

C. lemak 

D. vitamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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19. Perhatikan tabel berikut! 

No Ciri Perkembangan Fisik 

1. Suara lebih nyaring      

2. Dada lebih bidang 

3. Kulit  lebih halus 

4. Pinggul melebar 

5. Tumbuh jakun 

 

Ciri perkembangan fisik perempuan pada masa pubertas ditunjukkan oleh nomor …. 

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

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

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

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

20.  Penyakit  leptospirosis dapat dicegah dengan cara antara lain …. 
 

A. memberikan vaksin pada hewan peliharaan 

B. menghindari kontak langsung dengan unggas 

C. memutus siklus hidup nyamuk 

D. membasmi tikus dan sarangnya 

21. Regina menuangkan air panas ke dalam gelas, kemudian ditutup. 

      Ketika tutup di buka terdapat  titik- titik air. Perubahan wujud tersebut adalah …. 

A. mengembun 

B. mencair 

C. menguap 

D. menyublim 

22. Tembaga dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kabel, karena bersifat …. 

A. Kuat, lentur, tahan api 

B. Kuat, keras, tahan api 

C. kuat, lentur, tidak mudah putus 

D. lentur, tahan karat, tahan api 
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23. Pak Rais sedang memasang kaca jendela dengan cara …. 

A. dipasang rapat agar kaca tidak pecah saat memuai pada siang hari   

B. dipasang longgar agar kaca tidak pecah saat memuai .pada siang hari  

C. dipasang rapat agar kaca tidak pecah saat menyusut pada malam hari 

D. dipasang longgar agar kaca tidak pecah saat menyusut pada malam hari 

24. Pakaian basah dijemur di bawah terik matahari menjadi hangat dan kering. Hal ini 

merupakan perpindahan panas secara radiasi, karena …. 

A. sinar matahari berpindah ke pakaian 

B. sinar matahari berpindah melalui udara  

C. sinar matahari memancar mengenai pakaian 

D. sinar matahari berpindah melalui air pada pakaian 

25. Perhatikan gambar berikut! 

 

Atlet seperti pada gambar  dapat 

mendarat  dengan memanfaatkan …. 

A. gaya gesek dan gaya pegas 

B. gaya otot dan gaya pegas 

C. gaya pegas dan gravitasi 

D. gaya gravitasi dan gesek 

 

 

26.Rian membidikkan kelereng hingga melesat.Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa  

     gaya dapat …. 

A. menyebabkan benda diam menjadi bergerak 

B. menyebabkan benda bergerak menjadi diam 

C. mengubah arah gerak benda 

D. mempercepat gerak benda  
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27. Perhatikan gambar berikut! 

 
 

       Alat seperti gambar termasuk pesawat sederhana  .... 

A. tuas ke-1 dan bidang miring 

B. tuas ke-2 dan bidang miring 

C. tuas ke-3 dan bidang miring 

D. bidang miring dan baji 

28. Perhatikan gambar berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber bunyi pada gambar  ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 



9 
 

  29. Perhatikan gambar berikut! 

 
      Peristiwa  pada gambar, menunjukkan sifat cahaya  .... 

A. menembus benda bening dan merambat lurus 

B. menembus benda bening dan dipantulkan  

C. merambat lurus dan diuraikan  

D. merambat lurus dan dibiaskan 

 

30. Perhatikan gambar berikut! 

 
 

         Perubahan energi yang terjadi pada alat seperti gambar adalah .... 

A. energi listrik menjadi energi kimia     

B. energi listrik menjadi energi magnet  

C. energi listrik menjadi energi kinetik 

D. energi listrik menjadi energi kalor 

 

 

 

 

 

Cahaya 
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31. Perhatikan tabel berikut! 

No Sumber Energi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Biomasa 

Batu bara 

Panas bumi 

Matahari 

Gas elpiji 

 

         Sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor…. 

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

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

C. (1), (3), dan (5)    

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

32. Perhatikan  rangkaian listrik berikut! 

 
 

          Jika  S2 ditutup dan S1 dibuka, maka lampu yang padam adalah .... 

A. lampu C, D, dan E 

B. lampu D, E, dan F 

C. lampu A, B, dan D 

D. lampu A, B, dan C 

 

33. Pasir halus yang mengendap terbawa aliran sungai,  baik untuk tanaman padi dan 
palawija adalah ciri dari .... 

A. tanah vulkanik 
B. tanah aluvial 
C. tanah kapur 
D. tanah liat 
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34.  Tanah liat dimanfaatkan untuk .... 

A. bahan baku batako 

B. bahan baku semen 

C. Kerajinan patung 

D. kerajinan gerabah 

 

35. Kegiatan  yang dapat mengubah bentuk permukaan bumi adalah .... 

A. penangkapan ikan di sungai 

B. penanaman padi di sawah 

C. membajak di sawah 

D. pembakaran hutan 

 

36. Perhatikan tabel berikut ini! 

No Sumber Daya Alam 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Avtur 

Air terjun 

Biogas 

Batu bara 

Tumbuhan 

Biosolar 

 

Sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor…. 

A. (1), ( 2), (5), dan (6)   

B. (1), (2), (3), dan (6)   

C. (2), (3), (5) dan (6) 

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

 

37. Planet bercincin terdiri dari bongkahan es dan tampak kekuning-kuningan adalah ciri 

planet.... 

A. Neptunus     

B. Saturnus     

C. Uranus 

D. Yupiter 
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38. Akibat dari revolusi bulan adalah ..... 

A. terjadipasang surut air laut 

B. penampakan rasi bintang yang berbeda-beda 

C. perbedaaan waktu siang dan malam 

D. terjadi gerak semu harian matahari 

39. Perhatikan gambar berikut! 

 
 

          Gerhana bulan penumbra terjadi jika posisi bulan berada pada nomor ..... 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

40.  Penanggalan syamsiyah berdasarkan .... 

A. peredaran bulan mengelilingi matahari  

B. peredaran bumi mengelilingi matahari 

C. peredaran bulan mengelilingi bumi 

D. perputaran bumi pada porosnya 
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MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 
 

1. 
 C 11. C 21. A 31. A 

 
2. A 12. D 22. C 32. D 

 
3. B 13. A 23. B 33. B 

 
4. D 14. B 24. C 34. D 

 
5. B 15. D 25. D 35. D 

 
6. B 16. D 26. A 36. C 

 
7. C 17. C 27. C 37. B 

 
8. C 18. B 28. A 38. A 

 
9. C 19. B 29. A 39. D 

 
10. A 20. D 30. D 40. B 

 
 
 
 


