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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN WARUREJA 
SEKOLAH DASAR NEGERI................................................ 

 

NASKAH SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER I   

TAHUN PELAJARAN : 2011/2012 

 

  Mata Pelajaran   :   I P A 

  Kelas                  :  Empat / IV 

    Hari / Tanggal     :  ...... Oktober  2011  

    Waktu                 :    90 menit 

 

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

1. Tulang rangka yang berfungsi melindungi jantung dan paru-paru adalah .... 

a. tulang tengkorak 

b.  tulang rusuk dan dada 

c. tulang panggul 

d. tulang tungkai 

  2.  Berikut ini yang bukan merupakan fungsi utama tulang adalah .... 

a. memberikan bentuk pada tulang 

b.  tempat menempelnya otot-otot 

c. melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak 

d.  menjaga tubuh agar tetap tegak 

3. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

http://www.sumantomantos.wordpress.com/
http://www.gurusd.co.cc/


Pesan : Jadikanlah Latihan Soal Ini Sebagai Penambah Wawasan, Bukan Pedoman 

www.sumantomantos.wordpress.com  www.gurusd.co.cc  

 

Tulang pengumpil ditunjukkan oleh huruf.... 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

 

4. Kelainan akibat tulang punggung membungkuk ke samping (ke kanan dan ke kiri) disebut …. 

a. kifosis 

 c. skoliosis 

b. lordosis  

d. sinapsis 

5. Kerusakan pada sumsum tulang belakang dapat mengakibatkan .... 

a. mata menjadi buta 

b. sobeknya paru-paru 

c. kejang-kejang 

d. lumpuh 

6. Rangka tubuh siswa kelas 4 SD masih dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu, kita 

perlu membiasakan diri dengan cara . . . . 

a. duduk yang tegap 

b. berdiri yang bungkuk 

c. tidur tengkurap 

d. tidur menggulung 
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7. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Kedua anak tersebut menderita penyakit.... 

a.. polio 

b. rakhitis 

c. osteophorosis  

d. rheumatik 

8. Berikut ini yang bukan merupakan bagian mata ialah.... 

a. retina 

b. iris 

c. kornea 

d. glandula 

9. Pada prinsipnya, cara kerja mata sangat mirip dengan alat.... 

a. kamera 

b. kaca pembesar 

c. stetoskop 

d. periskop 

10. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
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Eustachius ditunjukkan oleh huruf.... 

a.. a 

b. b 

c. c 

d. d 

11. Apabila selaput gendang seorang bayi pecah, maka dia rawan menjadi.... 

a. idiot 

 b. lumpuh 

c. buta 

d. bisu 

12. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Bagian yang peka terhadap bau ditunjukkan oleh huruf.... 

a.. a 
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b. b 

c. c 

d. d 

13. Bagian hidung yang berfungsi sebagai penyaring adalah .... 

a. lubang hidung 

b. rambut-rambut hidung 

c.  syaraf pendeteksi bau 

d. lapisan pembau 

14. Bagian lidah yang peka terhadap rasa manis terdapat pada bagian.... 

a. bagian depan 

b. bagian kanan 

c. bagian kiri 

d. bagian belakang 

15 . salah satu cara untuk merawat kesehatan kulit adalah dengan cara.... 

a.. menggunakan krim pemutih kulit 

b. memakan sayur dan buah 

c. berolahraga secara teratur 

d. menghindari sinar matahari 

16. Hal yang tidak boleh dilakukan agar indra pendengaran kita tidak terganggu adalah .... 

a. membersihkannya setiap minggu 

b.  mendengar suara-suara yang keras 

c. membersihkannya dengan bahan yang lembut 

d.  tidak terlalu dalam pada saat membersihkan telinga 

17.  Tumbuhan yang memiliki akar serabut ialah .... 

a. pohon belimbing 

b. pohon kelapa 

c. pohon mangga 

d. pohon jeruk   
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18. Perhatikan gambar tanaman jagung, ubi jalar, ketela pohon, dan kacang tanah. 

 

Tanaman pada gambar di atas yang memiliki akar sebagai tempat menyimpan makanan 

adalah . . . . 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 

c. 2, 3, dan 4 

 d. 1, 2, dan 4 

19. Kegunaan batang bagi tumbuhan secara umum adalah sebagai berikut, kecuali.... 

a. Pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga. 

b. Pengangkut zat makanan dari daun ke akar. 

c. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 

d. Alat pernapasan bagi tumbuhan 

20. Di kebun  SDN WARUREJA 01  terdapat berbagai tumbuhan, seperti pohon mangga, 

pisang, kembang sepatu, pacar air, dan jambu. Tumbuhan yang memiliki batang basah 

adalah pohon . . . . 

a. mangga dan pisang 
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b. pisang dan kembang sepatu 

c. mangga dan jambu 

d. pisang dan pacar air       

21.   Perhatikan gambar berikut. 

          

  Pot A, B, C, D dibiarkan 3 hari dengan tetap disiram setiap hari satu kali. Tanaman yang 

paling cepat tumbuh subur adalah . . . . 

a. Tanaman pada pot A  

b. Tanaman pada pot B  

c. Tanaman pada pot C 

d. Tanaman pada pot D               

22.  Tumbuhan dapat membuat makanan karena memiliki . . . . 

a. bulu akar 

b. mahkota bunga 

c. zat warna hijau daun  

d. batang berkayu 

23. Perhatikan gambar bunga di samping ini.! 
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Bagian yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah . . . . 

a. 1 

 b. 2  

c. 3 

d. 4 

24.. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik disebut .... 

a. stomata  

c. penyerbukan 

b. klorofil 

 d. perkembangbiakan 

25. Hewan pemakan buah-buahan termasuk ke dalam kelompok herbivora karena . . . . 

a. tumbuhan menghasilkan buah-buahan 

b. buah-buahan menghasilkan biji 

c. bagian tumbuhan adalah daun 

d. tumbuhan menghasilkan bunga 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

26. Karena sangat lunak, maka otak manusia dilindungi oleh tulang.... 
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27. Bagian mata yang berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk 

ke mata disebut.... 

28. Bagian telinga yang menangkap gelombang suara dan memberikan getaran pada 

tulang-tulang telinga adalah .... 

29. Di dalam rongga hidung ditumbuhi rambut yang berfungsi untuk .... 

30. Secara garis besar, kulit manusia terdiri dari dua bagian, yaitu kulit ari dan kulit.... 

31. Untuk menjaga kesehatan mata, maka jarak baca terbaik ialah sejauh....cm. 

32. Bagian tumbuhan yang berguna untuk menyerap sari-sari makanan dari dalam 

tanah ialah.... 

33. Selain sebagai penopang daun dan alat pengangkutan, batang singkong juga 
berguna sebagai alat.... 

34. Tumbuhan semangka mengolah makanan pada organ /  bagian.... 

35. Bagian bunga yang berguna sebagai alat kelamin betina ialah.... 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara jelas! 

36.  Perhatikan gambar bunga dibawah ini! 

 

Sebutkan bagian-bagian bunga tersebut sesuai dengan nomornya! 

37. Sebutkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ! 

38. Sebutkan urutan metamorfosis kupu-kupu ! 

39.  Sebutkan 3 fungsi akar bagi tumbuhan itu sendiri! 

40. Sebutkan 3 cara memelihara kelinci  yang baik ! 
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KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER I KELAS IV 2011-2012 

I. PILIHAN GANDA 

1 b 6 A 11 D 16 B 21 C 

2 a 7 B 12 C 17 B 22 A 

3 B 8 D 13 B 18 C 23 D 

4 C 9 A 14 A 19 D 24 C 

5 d 10 c 15 b 20 D 25 A 

 
II. ISIAN SINGKAT 

26 Tengkorak 

27 Pupil 

28 Selaput gendang 

29 Menyaring udara 

30 jangat 

31 30 

32 akar 

33 perkembangbiakan 

34 daun 

35 putik 

 

III. URAIAN 

36 1. Serbuk / benang sari 
2. Putik 
3. Mahkota 
4. Kelopak 
5. Tangkai  

37 a. Herbivora / pemakan tumbuhan 
b. Karnivora / pemakan daging 
c. Omnivora / pemakan semua 

38 1. Telur 
2. Ulat 
3. Kepompong 
4. Kupu-kupu 

39 1. Menyerap air  
2. Menyerap zat makanan 
3. Menyimpan cadangan makanan ( pada tumbuhan tertentu) 
4. Bernapas ( pada tumbuhan tertentu) 
5. Menegakkan batang  

40 1. Diberi makanan 
2. Dibersihkan kandangnya 
3. Jika sakit, diobati 
4. Dibersihkan tubuhnya 

 

Keterangan : 
 Guru kelas berhak untuk mengubah / menambah  kunci jawaban ( menggunakan 
kebijaksanaan ) sesuai dengan situasi dan kondisi, selama masih relevan dengan materi. 
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PEDOMAN  PENILAIAN UTS  I  KELAS  IV  MAPEL  IPA  2011-2012 

 

I. ROMAWI   I   ( PILIHAN  GANDA )  SKOR   =  1  X  35  =  35 

II. ROMAWI   II  ( ISIAN SINGKAT )   SKOR   = 2  X  10  =  20 

III. ROMAWI  III  ( URAIAN  )         SKOR   = 3  X    5  =  15

  

JUMLAH SKOR   MAKSIMAL                         =   60

  

 

JUMLAH  NILAI   =        JUMLAH  SKOR    
         6 
 

 

 SEKILAS  TENTANG  PENYUSUN  NASKAH  SOAL  
:  

 

NAMA               : SUMANTO ,  S. Pd 

NIP                   : 19750311 199903 1 006 

UNIT KERJA    : SDN WARUREJA  01 
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