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NASKAH SOAL (VERSI A)

LATIHAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) SD

TAHUN PELAJARAN : 2009/2010

MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM

Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan gambar berikut ini !

Kedua binatang pada gambar diatas memiliki ciri khusus….

a. memiliki penglihatan yang tajam.

b. dapat mengubah warna kulitnya.

c. dapat memutuskan ekornya bila dalam keadaan bahaya.

d. mempunyai bantalan perekat pada telapak kakinya.

2. Perhatikan beberapa jenis tumbuhan di bawah ini!

eceng gondok teratai kangkung

Tumbuh-tumbuhan diatas dikelompokkan dalam kelompok yang sama, yaitu 

berdasarkan….

a. jumlah daunnya

b. tempat hidupnya

c. sistem penangkarannya
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d. bentuk tulang daunnya

3. Untuk melestarikan jenisnya, makhluk hidup berkembang biak. Cara perkembangbiakan 

tumbuhan pada gambar di samping  adalah….

a. tunas

b. umbi lapis

c. geragih

d. akar tinggal

4. Ikan, ayam, burung, dan angsa berkembang biak dengan cara….

a. ovipar.

b. vivipar.

c. ovovivipar.

d. fragmentasi

5. Perhatikan beberapa jenis hewan berikut!

1. kerbau

2. gajah

3. sapi

4. kuda

5. kambing

6. kelinci

Hewan yang biasa dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah ditunjukkan oleh 

nomor….

a. 1 dan 2.

b. 1 dan 3.

c. 3 dan 4.

d. 4 dan 5.
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6. Burung cendrawasih mempunyai bulu yang sangat indah, sehingga banyak diburu oleh 

manusia. Tindakan manusia tersebut dapat mengakibatkan….

a. populasi burung cendrawsih meningkat.

b. kelestarian lingkungan.

c. burung cendrawasih menjadi punah.

d. kelestarian hewan-hewan lainnya.

7. Pemerintah mendirikan taman nasional komodo untuk melindungi satwa langka  yang 

hidup di dalamnya. Nama jenis hewan yang dilindungi dan tujuan perlindungannya 

adalah….

a. orang utan, agar dapat berkembangbiak

b. komodo, agar populasinya bertambah

c. badak, agar dapat hidup lebih lama

d. gajah, agar populasinya berkurang.

8. Burung jalak sering hinggap pada punggung kerbau. Hubungan yang terjadi antara 

burung jalak dengan kerbau disebut….

a. simbiosis parasitisme

b. simbiosis mutualisme

c. simbiosis komensalisme

d. simbiosis monopolisme

9. Berikut ini yang merupakan urutan peristiwa rantai makanan yang benar ialah….

a. padi tikus ular elang

b. padi ular elang tikus

c. padi ulat ular elang

d. padi ular tikus elang
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10. Pada suatu komunitas disawah terdiri dari padi, belalang, ulat, tikus, ular, dan elang. Jika 

tikus banyak diburu manusia sampai punah, maka hewan yang terpengaruh langsung 

ialah….

a. ulat

b. ular

c. elang

d. belalang.

11. Dibawah ini  merupakan penyesuaian bentuk paruh hewan terhadap jenis makanannya. 

Pernyataan yang paling benar ialah….

a. panjang, kecil untuk memakan ikan.

b. runcing, kuat untuk memakan serangga. 

c. panjang, runcing untuk menghisap nektar bunga.

d.  pendek, bengkok untuk memakan daun.

12.

                   1             2                 3                   4

Perhatikan gambar diatas. Bentuk kaki yang berguna untuk mengais ditunjukkan dengan 

nomor….

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

13.Rangka  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  bagi  manusia.  Rangka  terdiri  dari 

beberapa  bagian.  Tulang  pengumpil  adalah  bagian  dari  rangka  anggota  gerak 

ditunjukkan pada gambar nomer….
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a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

14.Perhatikan gambar dibawah ini!

Bagian lidah yang ditunjukkan oleh nomor tiga berguna untuk mengecap rasa….

a. asin

b. manis

c. pahit

d. busuk 

15.Tempat yang berguna untuk pertukaran C02 dan O2 terjadi pada….

a. alveolus

b. bronkus

c. bronkia

d. trachea

16. Perhatikan  gambar  di  bawah  ini!  Bagian  gambar  yang  ditunjuk  oleh  tanda  panah 

menghasilkan zat yang berguna untuk mencerna….

 a. gula

   b. lemak

 c. protein
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  d. karbohidrat 

17.Berdasarkan gambar skema peredaran darah di samping, urutan peredaran darah besar 
(panjang) adalah....

a. jantung (bilik kanan)  - seluruh tubuh – jantung 
(serambi kiri)

b. jantung (bilik kiri)  - seluruh tubuh – jantung (serambi 
kanan)

c. jantung (bilik kanan)  - paru-paru – jantung (serambi 
kiri)

d. jantung (bilik kiri)  - paru-paru – jantung (serambi 
kanan)

18. Fungsi utama daun pada tumbuhan ialah untuk....

a. memasak bahan makanan

b. menyerap air dan zat hara

c. membantu proses penyerbukan

d. mengangkut air dan zat makanan 

19. Zat gizi yang terkandung dalam makanan yang berguna sebagai sumber tenaga ialah 

zat....

a. hormon

b. vitamin

c. karbohidrat

d. mineral

20. Untuk mencegah penyakit rabun senja, maka dianjurkan agar banyak mengkonsumsi 

bahan makanan yang mengandung vitamin....

a. A

b. B

c. C

d. D

21.Benda dapat mengalami perubahan wujud. Pernyataan dibawah ini yang menunjukkan 

peristiwa penguapan ialah....

a. timbulnya titik-titik air di dinding luar gelas yang berisi air es.

b. air yang dimasukkan ke dalam kulkas

c. es krim yang dibiarkan di tempat terbuka.

d. pakaian basah yang di jemur.
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22.Kapur barus yang diletakkan bebas terbuka disuatu tempat lama kelamaan akan habis. 

Hal ini karena terjadi perubahan wujud. Peristiwa ini disebut proses....

a. pengembunan

b. penyubliman

c. pembekuan

d. penguapan

23. Ban sepeda yang dipompa penuh lama-kelamaan akan meletus jika diletakkan di tempat 

yang panas. Hal ini berkaitan dengan sifat udara, yaitu....

a. udara menyusut bila kena panas

b. udara menyusut bila kena dingin

c. udara memuai bila kena dingin

d. udara memuai bila kena panas

24. Jika kita menyentuh gagang sendok akan terasa panas disaat ujungnya dipanaskan. 

Peristiwa ini terjadi disebabkan adanya proses perpindahan panas secara....

a. konveksi

b. radiasi

c. isolasi

d. konduksi

25. Pada gambar alat di samping, bahan yang bersifat konduktor panas ditunjukkan oleh 

nomor .... 

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

26. Prinsip kerja alat peserti gambar di samping mengubah ... menjadi ....

A. energi gerak, energi listrik

B. energi listrik, energi panas

C. energi listrik, energi gerak

D. energi listrik, energi bunyi
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27.  Jika air sabun di tiup sampai menjadi gelembung dan dilihat di bawah sinar 

matahari,maka akan terlihat berbagai warna berkilauan  pada gelembung air sabun 

tersebut. Sifat cahaya yang ditunjukkan pada peristiwa tersebut yaitu….

A. pembiasan

B. penguraian

C. pemantulan

D. perambatan

28. Perhatikan macam-macam sumber daya energi di bawah ini!

1. gelombang air laut

2. batu bara

3. minyak solar

4. biji jarak

5. bensin

6. sinar matahari

Yang termasuk sumber energi  alternatif  ialah….

b. 1,3, dan 5

c. 1,4, dan 6

d. 2,3, dan 5

e. 2, 4, dan 6

29.Kelompok  sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui antara lain….

a. angin, air, dan sinar matahari

b. minyak tanah,  gas metana, dan biogas

c. gas alam, minyak tanah, dan solar

d. sinar matahari, gelombang air laut, dan solar.

30. Fikri  sedang mendorong kardus yang besar di atas 
lantai karena akan dipindahkan ke tempat lain. Hal ini 
berarti Fikri menggunakan gaya .... 
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a. otot dan pegas
b. otot dan gesek
c. gesek dan pegas
d. pegas dan gravitasi

31. Tenaga yang paling kecil digunakan untuk memindahkan drum ke dalam truk, apabila 
menggunakan papan dengan kemiringan ....

A.  I      

B.  II

C.  III

D.  IV

32. Seseorang ingin mengambil air dari dalam sumur. Pesawat 
sederhana yang tepat untuk meringankan pekerjaan 
adalah.... 

a. bidang miring
b. pengungkit
c. roda berporos
d. katrol

33. Salah satu cara menghemat bahan bakar ialah dengan cara menggunakan alat dapur 
yang terbuat dari bahan aluminium. Hal ini terjadi, karena mengingat salah satu sifat 
aluminium ialah....

a. permukaan mengkilap
b. mudah menghantarkan panas
c. mudah dibersihkan
d. tidak mudah berkarat.

34. Kain katun yang dipakai orang saat ini terbuat dari serat kapas. Pakaian dari bahan 
kapas relatif nyaman dikenakan karena mudah menyerap keringat. Kapas tersebut 
berasal dari....

a. kelopak kapas
b. biji kapas
c. bunga kapas
d. tangkai kapas

35. Ikan merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang berasal dari laut yang harus 
dilestarikan. Salah satu contoh tindakan manusia yang dapat merusak kelestarian 
sumber daya ikan ialah....

a. menangkap ikan menggunakan kail
b. menangkap ikan menggunakan jaring ukuran lubang yang besar.
c. menangkap ikan menggunakan pukat harimau.
d. mengembalikan ikan kecil yang ikut tertangkap.

36. Tanah pertanian di lereng bukit mudah mengalami erosi. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi yaitu dengan mengadakan program....

a. irigasi
b. reboisasi
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c. sanitasi
d. terasering 

37.Salah satu dampak yang menguntungkan dari bencana gunung meletus ialah….
a. tanah yang terkena abu letusan menjadi lebih subur.
b. terjadinya hujan abu di pemukiman penduduk.
c. terjadinya gempa bumi di lingkungan sekitar.
d. terjadinya banjir lahar di aliran sungai.

38. Planet yang dikenal dengan sebutan planet merah, disebabkan oleh debu-debu yang 
berwarna merah. Planet  tersebut yaitu….

a. saturnus
b. yupiter
c. venus
d. mars

39. Jika sekarang di warureja ukul 09.00 WIB, maka pada saat yang sama di bali adalah 
pukul 09.00 WITA. Perbedaan waktu tersebut disebabkan karena peristiwa….

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

40.Perhatikan gambar di bawah ini!

Dengan adanya revolusi bumi dan bulan, maka terjadilah gerhana. Gambar di atas 
merupakan skema gerhana ....

a. matahari total
b. matahari sebagian
c. bulan total
d. bulan sebagian

KUNCI JAWABAN 

1. D

2. B

3. D

4. A

5. B

6. C

7. B

8. B

9. A

10.B

11.C

12.C

13.  C

14.  A

15.A

16.B

17.B

18.A

19.C

20.A

21.D

22.B

23.D

24.D

25.D

26.C

27.A

28.C

29.C

30.B

31.B

32.D

33.B

34.C

35.C

36.D

37.A

38.D

39.B

40.C

MESKIPUN JAUH DARI KATA SEMPURNA, NAMUN KAMI BERHARAP 
SEMOGA KUMPULAN SOAL INI MEMBAWA MANFAAT,  KHUSUSNYA BAGI 

DUNIA PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR.  AMIEN
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