
Kumpulan    soal   ini   insyaAllah   telah   sesuai   dengan    kisi-kisi  uasbn     sd        2009-2010.

NASKAH SOAL (VERSI B)

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

1. Perhatikan gambar kedua hewan barikut ini!

Kedua hewan tersebut memiliki kesamaan sebagai ciri khususnya, yaitu….

a. memakan daging.

b. mempunyai tulang belakang

c. menghasilkan banyak susu 

d. tahan hidup di padang pasir 

2. Perhatikan tabel dibawah ini!

No. nama hewan
1. anjing
2. rusa
3. serigala
4. singa
5. kambing

Hewan-hewan tersebut diatas yang termasuk dalam kelompok karnivora ialah….

a. 1-2-3

b.  2-3-4

c. 1-3-4

d. 3-4-5

3.
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Hewan  diatas  berkembang biak dengan cara ….

a. melahirkan

b. bertelur

c. membelah diri

d. bertelur melahirkan 

4. Tanaman seperti kunyit, temulawak, jahe, dan lengkuas berkembangbiak dengan cara….

a. umbi batang

b.  akar tinggal

c. umbi lapis

d. tunas

5. Tumbuhan kemenyan banyak diburu dijual umum di masyarakat, karena baunya yang 
harum. Pada tanaman tersebut, bagian yang dimanfaatkan untuk pengharum adalah….

a. akar

b. batang

c. getah

d. daun

6. Vetsin atau msg  yang terbuat dari sari tetes tebu diciptakan untuk  penyedap makanan. 
Penggunaan vetsin yang berlebihan dapat mengakibatkan….

a. masakan menjadi semakin sedap

b. menggugah selera bagi penikmat makanan

c. masakan menjadi hambar

d. timbulnya gejala kanker pada tubuh.

7. Kembang kanthil, secara resmi oleh pemerintah jawa tengah dijadikan sebagai puspa 
pesona jawa tengah. Sehingga, keberadaannya  perlu dilestarikan agar….

a. dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. menambah keindahan alam.

c. tetap tumbuh dan berkembang sebagai puspa pesona jateng.

d. menjadi komoditas utama semua daerah.

8. Anggrek bulan menempel pada batang pohon agar memperoleh sinar matahari untuk 
proses fotosintesis, sehingga mampu hidup dan berkembang. Hubungan antara kedua 
tumbuhan tersebut sebagai simbiosis….
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a. mutualisme

b. komensalisme

c. parasitisme

d. fotosintesisme

9.

               1                2                        3                  4               5              6

Berdasarkan gambar di atas rantai makanan yang tepat pada komunitas sawah adalah….

a.1, 2, 5, 4

b.1, 4, 6, 5

c. 1, 2, 3, 5

d.1, 4, 5, 6

10.Diantara hewan-hewan di bawah ini yang kelestarian hidupnya tergantung adanya rumput 
adalah ....
a. kucing
b. anjing
c. kambing
d. harimau

11.Fungsi duri pada tumbuhan kaktus ialah untuk....
a. membela diri
b. menangkap embun
c. menambah keindahan
d. menarik serangga 

12.

                   1             2                 3                   4

Perhatikan gambar diatas. Bentuk kaki yang berguna untuk berjalan diatas lumpur 

ditunjukkan dengan nomor….

a. 1

b. 2

c. 3
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d. 4

13.Perhatikan gambar di samping
Bagian rangka pada gambar di atas berguna untuk ....

a. melindungi jantung
b. melindungi paru-paru
c. melindungi hati
d. melindungi otak

14. Bagian telinga yang ditunjuk oleh anak panah berguna untuk .... 
a. mengatur tekanan udara
b. mengangkap getaran
c. alat keseimbangan
d. meneruskan rangsang ke otak

15.Pada proses pernapasan  terjadi penyaringan udara kotor, yaitu terjadi pada....
a. hidung
b. alveoli
c. paru-paru
d. alveolus

16.Pada bagian organ yang ditunjuk oleh tanda anak panah, dihasilkan zat yang berguna 

untuk mengubah zat tepung menjadi zat….

a. gula

b. kasein

c. gliserin

d. asam amino

17. Berdasarkan gambar skema peredaran darah di samping, urutan peredaran darah kecil 
(pendek) 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 bunga bagi tumbuhan ialah ….

a. tempat pembuatan makanan
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b. tempat cadangan makanan

c. alat perkembangbiakan

d. alat perenapasan 

19.Zat gizi yang terkandung dalam makanan yang berguna sebagai pengganti sel-sel yang 

rusak  ialah zat....

a. hormon

b. vitamin

c. karbohidrat

d. protein

20.Untuk mencegah terjadinya sariawan dan gusi berdarah, maka dianjurkan agar banyak 

mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung vitamin....

a. A

b. B

c. C

d. D

21.Didaerah Guci yang berhawa dingin, minyak goreng dalam botol bisa mengeras. Peristiwa 

ini merupakan contoh terjadinya….

a. peleburan.

b. pembekuan.

c. penyubliman.

d. pengembunan.  

22.Perubahan wujud benda dari  cair  menjadi  padat  dalam kehidupan sehari-hari  terdapat 

pada peristiwa….

a. pembuatan kapur barus

b. pembuatan garam dapur

c. pembuatan batu es

d. pembuatan gula pasir

23.Jembatan dari besi dibangun dengan rancangan khusus. Salah satu ujung jembatan diberi 

roda-roda. Tujuan pemberian roda di salah satu ujung jembatan yaitu….

a. ujung jembatan tidak memuai dan menyusut.

b. ujung jembatan tidak terlepas.

c. terdapat ruang yang cukup untuk memuai dan menyusut.

d.  agar terbebas dari gempa bumi dan angin topan.

24.Pada  saat  memasak  air,  orang  yang  berada  di  dekat  kompor  akan  terasa  hangat. 

Peristiwa ini adalah merupakan bukti perpindahan panas secara….

a. radiasi
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b. konduksi

c. konveksi

d. konklusi

25.  Bagian yang bersifat isolator ditunjukkan oleh nomor ....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 1 dan 3
d. 2 dan 4

26.  Pada gambar di samping terjadi  peristiwa perubahan
 energi dari bentuk energi ... ke energi ... 

a. panas – gerak
b. gerak – bunyi
c. listrik – panas
d. bunyi – cahaya

27.

Gambar di atas menunjukkan bahwa cahaya mempunyai sifat ....

a. berasal dari senter
b. menembus benda bening
c. menembus pandangan
d. dapat dipantulkan

28.Perahu layar dapat bergerak dengan memanfaatkan energi yang berupa ....
a. sinar matahari
b. angin
c. air
d. gelombang laut

29.Dari tabel di samping yang merupakan sumber 
daya alam yang dapat diperbarui adalah .... 

a. 1, 2 dan 4
b. 2, 3, dan 5
c. 2, 4 dan 5
d. 4, 5 dan 6
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Tumbuhan
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Minyak Bumi
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30.Kegiatan pada gambar di samping memanfaatkan gaya ....

a. gesek
b. magnet
c. pegas
d. gravitasi

31.

                         1 2 3 4

Perhatikan gambar di atas, kegiatan yang membutuhkan tenaga paling besar ditunjukkan oleh 

gambar nomer….

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

32.Penggunaan  pesawat sederhana yang tepat 

dapat meringankan pekerjaan manusia. Kegiatan

seperti pada gambar disamping memerlukan….

a. bidang miring

b. tuas

c. katrol

d. baji

33.Mematikan lampu pada lokasi tertentu sangat bermanfaat untuk….

a. menghemat energi listrik.

b. mengurangi tegangan listrik.

c. menghindari korsleting.

d. memperpendek usia lampu.

34.Salah satu hasil tambang yang sering di gunakan untuk membuat kabel ialah….

a. besi

b. kuningan

c. tembaga.

d. Timbale
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35. Penebangan hutan semena-mena akan mengakibatkan….

a.  tanah menjadi subur

b. tumbuh tanaman baru.

c. banjir dan tanah longsor

d. gema bumi.

36. Di pulau Bali banyak orang yang gemar memakan daging dan telur penyu. Jika hal ini di 

biarkan terus-menerus, maka lama-kelamaan penyu akan punah. Untuk menghindari hal 

tersebut, maka yang harus dilakukan ialah….

a. dibuat penangkaran enyu.

b. pengawetan penyu.

c. penangkapan penyu.

d. penyu diberi vitamin.

37.Penggalian pasir besar-besaran akan mengakibatkan….

a. kerusakan tanaman.

b. tsunami

c. gempa bumi.

d. banjir bandang.

38.Planet yang sering disebut sebagai bintang kejora ialah planet….

a. merkurius

b. venus

c. bumi

d. mars

39.Salah satu akibat peristiwa rotasi bumi yaitu terjadinya….

a. pergantian siang dan malam.

b. pasang surut air laut

c. pergantian musim

d. pergeseran posisi matahari.

40.Perhatikan gambar gerhana bulan 
berikut ini !
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 Matahari, Bumi dan Bulan berada 
pada satu garis lurus. Bumi terletak 
di antara Matahari dan Bulan. Pada 
saat bulan di angka 2 atau 3 akan 
terjadi gerhana ....

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

MESKIPUN JAUH DARI KATA SEMPURNA, TAPI KAMI BERHARAP
SEMOGA KUMPULAN SOAL INI BERMANFAAT BAGI DUNIA PENDIDIKAN DI SD

PADA KHUSUSNYA

KUNCI JAWABAN (VERSI B)

1. D

2. C

3. B

4. B

5. C

6. B

7. D

8. D 

9.  C

10.A

11.B

12.C

13.C

14.A

15.C

16.C

17.B

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.C

24.C

25.C

26.A

27.A

28.B

29.A

30.C
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