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1. Perhatikan nama hewan berikut!

(1). Kupu-kupu rriKl,lf
(2)" Kepiting
(3). Laba-laba ' ii r /l "/:
(-4). Siput

Pengelorlpokun hewan di atas berdasarkan ....

K cara perkembangbiakan
B. tempat hidup :

C. ienis makanan r
D. cara bergerak ,

.,2, Lidah buay'a tumbuh dengan baik di lingkungan kering memiliki ciri khusus
,/

' yattu "" 
! r t . r -r----: l--- l- 't' i ({t'r}i

x daun ber-bentuk duri dan batang tebal lrrprrrii r{lv1il' 1'

B. akar panjang menjalar dan daun panjang

C, berdaun tebal dan berlapis lilin '

D. akar serabut dan sistem ekskresi garam .

3 " Perhatikan gambar kelornpok hewan berikut!

kd'gntnrrru(&

Berdasarkan jenis makanannya, hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalarn

satu kelompok. Contoh hewan lain yang termasuk ke dalam kelompok hewan

teisebut adalah ....

A. tikus
ts. beruang
C. saiah

{ ir.'

Di sarvah terdapat padi, wererrg. dan burung pipit. Hubungan antar makhluk

hidup yang dapat terbentuk adalah ....

A. padi diuntungkan karena wereng membantu proses penyerbukan

B. burung pipit diuntungkan karena mendapat makanan dari wereng

-< padi dirugikan karena wereng merusak tanaman padi

D. wereng dirugikan karena mendapat makanan dari burung

tIL
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5. Perhatikan rantai makanan berikut!

rantai rnakanan tersebut, heu,an yang
w
dapat menempati XIJntuk melengkapi

adalah ..".

A. katak
B. ulat
C. kucing

-,{ tikus

6. Perhatikan gambar!

7.

K*W
EFG

Peran organisme yang tepat adalah ....

}a E : produsen dan G : konsumen II
g.t g: produsen dan H: konsumen IV
C. F : produsen dan G: konsumen [I
D. F: produsen dan H: konsum.en II

Perhatikan gambar tanaman berikut!
Tanaman tersebut berkembang biak
dengan ....

A. spora
B. brji

Y tu,as
D.' akar tinggal

a

8. Perhatikan tabel!
Hewan Cara Berkembang Biak

1. bua,v*a

2. cacing planaria
3. duyung
4. ular kobra

(-!.-

?

K
a

/. fuagrr,entasi
p. ovipar
ff. vivipar
ff ovovivipar

Pasangan yang tepat antarahewan dan cara perkembangbiakan yaitu ....
A" 1*Qdan3-P '
B. 1-Rdan4-S "

C. 2-*Sdan3-R-

P2
IPA SD/MI

E

\ z-Pdan4-Q
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terkena sinar

9: Tanaman jagung inenggulung daun pada 1l-rusin-ke.marau-bertujuan untuk ....
,' A. rnelarperbesfrr penguapan karena penlukaan daun yang terkena sinar

matahari letrar
B. memperbesar penguapan karena permukaan daun yang terkena sinar

. 7 maLaliat'i senrpit

N nienrpelkecitr penguapan karena permukaan daun yang terkena sinar
/ \ rrrstahari Iebar

10. Perhatikan nama tumbr"riran herikut ini!

(1) temulawak ,l (4)
(2) alang-q$ns '/ (5)
(3) bunga tulip

'Iumbuhan yarlg dapat dikembangbiakkan dengan rizotna (akar tinggal)

ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1), (2) dan (3)

x (1), (2) dan (4)
C. (2), (3) dan (5) -

D. (3), (4) cian (5) '

Maraknya penggunaan kantong plastik saat ini menimbulkan masalah

lingkungan, yaitu ....

A. tanah menjadi keras sehingga tidak mudah ditanami

m" tanalt n:enjadi berbau sehingga mengganggu lingkungan 
"

X: tanah menjadi tandus karena plastik tidak mudah teiurai
D. tanah prenjadi kering karena plastik tidak rnenyerap air

@ akibat trimbah pabrik di kawasan industri sangat

ilrerugikan. Cara melestarikan lingkungan di daerah tersebut adalah .."'

A. rnetrakukan penghijarin agar pencemaran air dapat dicegah

- B. melakulian reboisasi di tepi sungai untuk menyerap limbah pabrik

A mengolah limbah pabrik dengan baik sebelum dibuang ke sungai
- D.' membersihkan hulu sungai agar aliran air menjadi lancar

Hutan*hutan yang {elah gunciui akan mengalami erosi ketika }rujan turun dan

dapat menimbulkan ba,haya banjir. Llntuk mengatasi masaiah tersebut, Llpa,va

yang dapat dilakukan adaiah "...
A. iaengubah hutan menjadi sawah 'r

-X. rnelakukan reboisasi
C.' metrrlrar:gun per"urnahan di area yang grindul

D. membuat tanggul Penahan air

matahari sempit
C. memperkecil penguapan karena permukaan daun yang

lengkuas .

bunga bakung

11lt.

t2.

1a

DOKUMENNEOARA
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peradangan umbai14. Gangguan organ pencelxaan yang ditandai dengan terjadi
cacing, dan gangguan sulit buang air besar adalah ....

A" maag dan tipus
B, desentri dan colera
i apendesitis dan sembelit

wasir dan konstipasi

i5. Perhatikan gambar!
Rangsang bunyi diterima organ pendengaran kita
pada bagian yang ditunjuk tanda panair. Pada bagian
tersebut berftingsi ....

.}( meneruskan rangsang bunyi ke otak
B. membentuk getaran akibat bunyi
C. memperkuat getaran akibat bunyi
D. mengatur tekanan udara dalam telinga '

!6 Perhatikan gambar!

/i Fungsi bagian alat pemapasan yang ditunjuk oleir anak
panah adalah ....

A. mengatur kelembaban udara di dalam hidung

C. mendinginkan udara yang akan masuk ke paru*paru
D. tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen "

17. Perhatikan gambar kerangka manusia berikut!
Arah gerakan yang dilakukan oleh sendi X adalah ....

A. satu arah
B. dua arah
C. memutar

+< segala arah

i...j
tl

Iffii{
ltffiRyit
'Jt '' ti " ia

Jffi;k"
'/ri1 \\ , ll[

il ,I

18" Bagian tumbuhan kayu manis yang dimanfaatkan ibu untuk membuat kolak
adalah "...

)q kulit batang, untuk bahan penyedap
B.'bunga, untuk bahan pewarna
C" akar, untuk mengawetkan kolak
D. daun, untuk memberi aroma

, DOKU]VIEN NEcARA
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Asap (3)

antara benda dan sifat-sifatnYa

Benda Volume Bentuk
(1) berubah tetap
(?) tetap berubah
(3) tetap berubah

19. Perhatikan gambar!

(-

B.

i

K

effi
ngsi daun pada tumbuhan yang tepat adalah ""'

\ *.nguapkan air untuk mernpercepat respirasi

B. menyerap oksigen agar dapat beriotosiniesis ' lYa{

C. *.t y..*p karbon clioksida untuk fotosintesis "
D. mengangkut air dan zathara untuk respirasi ' r(Ute11

a

"/'
Wl Perhatikan gambar berikut!

Hewan yang mengalami daur hidup sesuai gambar di atas adalah ""
y1;.ngkerik dan belalang
'B.t kumbang dan lalat
C. lebah dan nYamuk

D. capung dan kuPu-kuPu

&
\
\ "'.,.

Pisau (1) Minyak (2)

Tabel yang menunjukkan pasangan yang tepat

adalah

Benda Volume Bentuk

{1) tetap berubah

(2) tetap tetap
(3) berubah berubah

Benda Volume Bentuk
(1) tetap tetap

Q) berubah' berubah
(3) berubah tetap

DOKUMEN NEGARA

D.
/Benda Yolume Bentuk

(1) tetap tetap
(2) tetap berubah

(3) berubah berubah
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22" Perhatikan pernyataan!

(i) Pesena didik membuat mainan dari plastisin. L'/

(2) Seorang pemain menendang bola.
(3) Ayah mengendarai mobil.
(4) Secrang peker-ia mencetak batu bata. ,-,

Contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk i:enda 1,airu
nom()r."."

A. (1) dan (2)
X ( l) dan (a)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (a)

23. Ferhatikan gambar!

(1) 11\
\/- j (3)

Gaya yallg *iisranfaatkan pada kegiatarr (1), (2), dan (3) secara berul'utan

adalah ....

)a gaya magnet, gaya otct, dan gaye pegas
- B.'g*ya magnet, gayapegas. dan gaya otot

C. geya pegas, gaya otot, dan geya magnet
D, gaya g*sek, gaya m:agnet, dan gaya otot

Fagar besi yang ticlak dicat cepat mengalatni perkaratatr karena ....
A. kalbon dioksida dapat merapuhkan pagar
B. bakteri dapat melunakkan besi
C. terkena sinar matahari setiap hari

>( besi bereaksi dengan oksigen dan air
\

DQKUMEN NEGARA
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25. Perhatikan gambar berikut!

( 1) (2) (3) (4)

Alat-alat listrik yang mempunyai perubahan energi yang sama saat digunakan
ditunjukkan oleh gambar nomor ....

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

X i:l clan (3)
' n) (3 ) dan (a)

26. Contoh perpindahan panas secara konduk$ dalam kehidupan sehari-hari
adalah ....

}( Ai"Aing luar gelas menjadi panas ketika ciiisi air panas ../-
B. uap air mengepul pada saat air mendidih '\<otiv$st

C. uriara terasa p"rrusketika siang hari yang terikpodinst
D. tubuh terasa hangat saat berada di dekat api unggun Rd4St

Perhatikan gambar berikut!

Lingkaran cincin

Bola dan lingkaran cincin (gambar D yang terbuat dari besi memprlnyai suhu
yang sama. Bila bola diambil dan dipanaskan, kernudian diletakkan kernbali
pada iingkaran cincin (gambar II), pEiTsilivaJdng terjadi adalah ..."

A. bola tidak masuk karena lingkaran cincin menyusut
B, bola tidak masuk karena bola mernuai

-V boia masuk karena iingkaran cincin memuai

(a
zilti\

ll:ll1+::"r;:\
,' ;t;l'..';"i.i," \
tffi#1
il villltl

Cambar I Garnbar II

DCIKUN.lEN
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elpiji. Cara tepat28. Kita sering rnengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar

Ertuk menghemat bahan bakar tersebut adalah ....

.,A. memasak menggunakan kompor minyak tanah

,Y segera mematikan kompor gas setelah memasak- C) mengecilkan api kompor saat memasak

D. memperbesar selang pada kompor gas .

29, Logam termasuk konduktor sedangkan kayu termasuk isolator, dipilih
untuk....

30. Perhatikan sumber daya alam berikut!

(4) mutiara ,-
(5) intan '1

(3) pasir
Kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan nomor....

\ (l), (2), dan (4)

B.- (l), (3), dan (4)

C. (2), (3), dan (5)
D. (2), (:4), dan (5) I

(1) rumput laut J

12) garam .-//
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Perhatikan gambar!

i\{anakah garnbar bayang-bayang orang tersebut yang tepat saat mata}r;rri te}alr
berpindah posisinya?

32. Perhatikan gambar!

#+

A. induksi, menggosok

_;sd-It)etrggosok, induksi
C. rnenggosok, elektromagnet
D. indr"rksi, elektromagnet

B.

{\

II
'rfPr

D.

\,
-1\ Y

DOKUMENNECARA

Cara membuat magnet sesuai gambar X dan Y secara berurutatr acialah ..".
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33 Revoiusi burni clan revoir:si bulan dapat menyebabican posisi Matahari,

tsul6n, dan Bumi berada pada satu garis lurus sehingga terjadi ". ".

A. gerhana matahari total, karena bagian Bumi terkena umbra Buian *

B" gerhana matahari cincin. sebagian Bun-ri terkena penumLrra Bulan '
r.'_
X gerhana hulan total, karena Bulan beracla pada penumbra Bilmi
' D"'ge.irana bulan sebagian, karena Bulan berada pada umbra B''^-lmi ,

34. Planet Q memiliki ciri-ciri: di iuar sabuk asteroid, memiliki banyak satelit,

dan merupakan planet terbesar dalam tata surya. Planet tersebut adalah ...'
A. Venus
8., Merkurius

V Jupiter
/n) ur*,rs

35. Perhatikan alat musik berikut!

terompet
sasando

Alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup adalah ....

A. (5), (4), dan (3)
B. (5), (2), dan (1)

\. (1), (3), dan (4)
/p)(1), (2), dan (3)

(1) seruling J
(2) tamborin
(31 harmonika ./

(4)
(s)

36. Perhatikan gambar!

Bayangan anak terbentuk pada benda yang ditunjuk tanda panah selragai

contoh sifat cahaY a, Y aitu ... "

benda me

s kar?fra cahaya rtengenai ening f
D" 'dibelokkqn knrena mengenai

' {-----l x
/

o

,,(eem
cerminV
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37. Perhatikan gambar!

Berdasar"kan skema rangkaian listrik di atas, dapat dipastikan jika ....

38. Perhatikan gambar berikut!

Jika br"rlan berada pada posisi nomor 2 dut 4, gerhana yang teriadi adalah ....
A. ger"hana matahari total
B. ger:hana matahari sebagian

<C gerhana bulan total

,,{serhana bulan sebagian
\

?2
IPA S$/MI

Saklar Lampu
S1 S2 L1 L2 L3 L4 L5

A. disambung diputus menyala menyala n:enyala menya 1 padanr
B. diputus disarnbung menyala padarn rrenyala menyala menysi6
t-. diputus disarnbung padarn menyala padam padam pa.dam

disambung diputus men-va1a rnenyaia lradam padam nierr-vala

DOKUMEN NEGARA
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Tahapan daur air yang benar adalah "...

X Z: evaporasi dan X : transPirasi

B. Y: transpirasi dau Z : kondensasi

C. X : kondensasi dan W: PresiPitasi
D. 11r: presipitasi dan Y: evaPorasi

Akibat penganibilan terurnbu karang untuk diperjual belikan sebagai hiasan

adalah ....
A. kualitas air: laut metlurun, karena jumlah oksigen berkurang

V"t osistem laut terganggu, karena habitat her'van laut rusak
1t:.. kuaiitas air laut fi1enurun, karena tanah dan lumpur mengeldap

D. ekosistem laut terganggu, karena populasi ikan bertambah

DOKUMENNEGARA
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