
 

 
 

ILMU PENGETAHUAN ALAM

 

 

 

 

1. Isikan nomor ujian, nama peserta, dan ta
2. Jawablah dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu kotak pilihan jawaban.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas bila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bant
8. Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan.

 

1. Gajah memiliki telinga yang besar dan sering 
dikibas-kibaskan. Tujuannya adalah …
A. Menghilangkan panas tubuh 
B. Mendengar suara yang jauh 
C. Mengusir serangga kecil yang hinggap di 

tubuhnya 
D. Mendinginkan tubuhnya 
 

2. Berikut disajikan beberapa data hewan, yaitu:
1) Katak 
2) Buaya 
3) Biawak 
Dasar pengelompokkan makhluk hidup 
tersebut berdasarkan … 
A. Jenis makanan 
B. Tempat hidup 
C. Alat bergerak 
D. Cara berkembang biak 
 

3. Berikut makhluk hidup yang dapat 
menghasilkan bahan sandang untuk manusia 
yaitu … 
A. Kerbau, ulat sutera, dan ular 
B. Ulat sutera, ular, dan kambing 
C. Biri-biri, ulat sutera, dan kapas 
D. Kapas, nilon, dan ulat sutera 
 

4. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka 
sebagai berikut, kecuali … 
A. Menjaga keseimbangan ekosistem agar 

kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan 
dengan baik. 

B. Melestarikan keanekaragaman hayati yang 
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 
masyarakat. 

C. Memenuhi kebutuhan masyarakat. misa
bahan bangunan, makanan, dan obat
obatan. 

PETUNJUK UMUM

 

TRY OUT UJIAN NASIONAL
ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN AJARAN 2012/2013 

(Paket 1) 

Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban, sesuai petunjuk.
Jawablah dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu kotak pilihan jawaban. 
Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.

soal sebelum Anda menjawabnya. 
bila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.

Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu lainnya.
Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan. 

Gajah memiliki telinga yang besar dan sering 
kibaskan. Tujuannya adalah … 

Mengusir serangga kecil yang hinggap di 

Berikut disajikan beberapa data hewan, yaitu: 

Dasar pengelompokkan makhluk hidup 

Berikut makhluk hidup yang dapat 
menghasilkan bahan sandang untuk manusia 

mbuhan langka 

Menjaga keseimbangan ekosistem agar 
kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan 

Melestarikan keanekaragaman hayati yang 
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 

Memenuhi kebutuhan masyarakat. misal 
bahan bangunan, makanan, dan obat-

D. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan 
menambah pencemaran udara dengan 
berkurangnya berbagai jenis pohon.

 
5. Cara berkembang biak hewan di bawah ini 

adalah … 
A. Fragmentasi
B. Bertelur
C. Tunas
D. Beranak

 
 
 
 

6. Tahap yang dilewati pada daur hidup nyamuk 
adalah … 
A. Berudu 
B. Nimfa 
C. Imago 
D. Pupa 
 

7. Di antara hubungan berikut yang 
merupakan simbiosis komensalisme adalah …
A. Tanaman anggrek dengan tumbuhan 

inangnya 
B. Kerbau dengan burung jalak
C. Tanaman sirih dengan tumbuhan inangnya
D. Ikan hiu dan ikan remora
 

8. Perhatikan gambar berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETUNJUK UMUM 

TRY OUT UJIAN NASIONAL 
 (IPA) 

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH 

, sesuai petunjuk. 

4 (empat) pilihan jawaban. 

bila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
u lainnya. 

Menciptakan lingkungan yang nyaman dan 
menambah pencemaran udara dengan 
berkurangnya berbagai jenis pohon. 

Cara berkembang biak hewan di bawah ini 

ragmentasi 
Bertelur 
Tunas 
Beranak 

dilewati pada daur hidup nyamuk 

Di antara hubungan berikut yang bukan 
merupakan simbiosis komensalisme adalah … 

Tanaman anggrek dengan tumbuhan 

Kerbau dengan burung jalak 
Tanaman sirih dengan tumbuhan inangnya 

n hiu dan ikan remora 



Dari gambar di atas yang merupakan 
konsumen tingkat II adalah … 
A. Tikus, ular, dan katak 
B. Ular, katak, dan ulat 
C. Elang, ulat, dan ayam 
D. Ayam, katak, dan ular 
 

9. Pernyataan berikut yang bukan 
peran tumbuhan bagi makhluk hidup di 
sekitarnya, yaitu … 
A. Menghasilkan oksigen 
B. Menghasilkan karbon dioksida 
C. Merupakan habitat hewan-hewan tertentu
D. Melindungi makhluk hidup lain dari debu, 

angin kencang, dan asap kendaraan 
bermotor 

 
10. Penggunaan pupuk yang berlebih dapat 

menyebabkan hal-hal berikut, kecuali
A. Gulma tumbuh subur 
B. Eceng gondok tumbuh memenuhi 

permukaan air sungai 
C. Ikan-ikan di sungai mati 
D. Tanah menjadi subur 
 

11. Teratai memiliki batang berongga dengan 
tujuan … 
A. Dapat mengapung di air 
B. Tetap bisa bernapas 
C. Mempercepat penguapan 
D. Memperlambat penguapan 
 

12. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk 
menyalurkan hasil fotosintesis adalah …
A. Pembuluh xylem 
B. Pembuluh floem 
C. Batang 
D. Daun 
 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Bagian nomor 4 berfungsi untuk … 
A. Menangkap gelombang suara 
B. Menyaring udara 
C. Tempat meneruskan gelombang suara
D. Pusat keseimbangan tubuh 
 

14. Pada batang tenggorokan udara pernapasan 
akan mengalami … 
A. Penyesuaian suhu 
B. Penolakan udara kotor sehingga bersin
C. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida
D. Penyumbatan udara 

Dari gambar di atas yang merupakan 

bukan merupakan 
peran tumbuhan bagi makhluk hidup di 

hewan tertentu 
Melindungi makhluk hidup lain dari debu, 
angin kencang, dan asap kendaraan 

lebih dapat 
kecuali … 

Eceng gondok tumbuh memenuhi 

Teratai memiliki batang berongga dengan 

Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk 
menyalurkan hasil fotosintesis adalah … 

 

Tempat meneruskan gelombang suara 

Pada batang tenggorokan udara pernapasan 

Penolakan udara kotor sehingga bersin 
Pertukaran oksigen dan karbon dioksida 

15. Perhatikan gambar berikut! 

Enzim dan fungsi enzim pada organ nomor 4 
yang benar adalah … 
A. Amylase, memecah gula 
B. Ptyalin, memecah zat tepung
C. Asam klorida, menetralkan racun
D. Lipase, memecah lemak 
 

16. Skema peredaran darah besar yang benar 
adalah … 
A. Bilik kanan jantung – paru

kiri jantung 
B. Bilik kiri jantung – seluruh tubuh 

kanan jantung 
C. Bilik kiri jantung – paru-paru 

jantung 
D. Bilik kanan jantung – 

serambi kanan jantung 
 

17. Perhatikan gambar di bawah ini!
 

 

18. Tempe berkhasiat untuk … 
A. Sumber tenaga 
B. Cadangan makanan 
C. Mengganti sel yang rusak
D. Zat pengatur tubuh 
 

19. Pada remaja laki-laki, pubertas ditandai dengan 
… 
A. Pinggul melebar 
B. Suara nyaring 
C. Bahu melebar 
D. Menstruasi 
 

20. Cara mencegah penyakit rakhitis adalah …
A. Mencukupi kebutuhan vitamin D
B. Mencukupi kebutuhan vitamin A

 
Enzim dan fungsi enzim pada organ nomor 4 

 
Ptyalin, memecah zat tepung 
Asam klorida, menetralkan racun 

 

Skema peredaran darah besar yang benar 

paru-paru – serambi 

seluruh tubuh – serambi 

paru – serambi kiri 

 seluruh tubuh – 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

Huruf C 
melambangkan 
tulang … 
A. Dada 
B. Rusuk 
C. Leher 
D. Tengkorak 
 
 
 
 
 
 

Mengganti sel yang rusak 

laki, pubertas ditandai dengan 

Cara mencegah penyakit rakhitis adalah … 
Mencukupi kebutuhan vitamin D 
Mencukupi kebutuhan vitamin A 



C. Mencukupi kebutuhan vitamin B 
D. Mencukupi kebutuhan vitamin A 
 

21. Peristiwa 1 : lilin dibakar hingga meleleh
Peristiwa 2 : lilin yang meleleh dibiarkan 
                      sehingga menjadi lilin kembali
Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa 1 
dan 2 di atas secara berturut-turut adalah …
A. Mencair dan mengembun 
B. Membeku dan mencair 
C. Mencair dan membeku 
D. Menguap dan membeku 
 

22. Batu bata digunakan untuk membuat bangunan 
rumah karena sifat batu bata … 
A. Keras dan lentur 
B. Kuat dan keras 
C. Lembut dan lentur 
D. Tahan api 
 

23. Kabel pada tiang listrik dibuat kendur dengan 
tujuan … 
A. Tidak putus saat memuai dan udara dingin
B. Tidak putus saat memuai dan udara panas
C. Tidak putus saat menyusut dan udara 

panas 
D. Tidak putus saat menyusut dan udara 

dingin 
 

24. Tangan kita akan terasa panas jika terkena 
asap lilin yang menyala. Hal ini merupakan 
perpindahan panas secara … 
A. Konduksi 
B. Radiasi 
C. Konveksi 
D. Induksi 
 

25. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gaya yang berpengaruh pada peristiwa di atas 
adalah gaya … 
A. Pegas 
B. Gravitasi 
C. Gesek 
D. Tarik 
 

26. Perhatikan gambar berikut! 
fungsi gaya pada 
kegiatan di samping 
adalah … 
A. Mengubah arah
B. Menggerakkan 

benda 
C. Mengubah bentuk
D. Mengubah 

 

 
 

Peristiwa 1 : lilin dibakar hingga meleleh 
: lilin yang meleleh dibiarkan  
sehingga menjadi lilin kembali 

Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa 1 
turut adalah … 

Batu bata digunakan untuk membuat bangunan 

Kabel pada tiang listrik dibuat kendur dengan 

Tidak putus saat memuai dan udara dingin 
memuai dan udara panas 

Tidak putus saat menyusut dan udara 

Tidak putus saat menyusut dan udara 

Tangan kita akan terasa panas jika terkena 
asap lilin yang menyala. Hal ini merupakan 

Gaya yang berpengaruh pada peristiwa di atas 

fungsi gaya pada 
kegiatan di samping 

Mengubah arah 
Menggerakkan 

Mengubah bentuk 
Mengubah gerak 

27. Perhatikan gambar berikut! 

 

Pesawat sederhana yang menggunakan prinsip 
tuas adalah  nomor … 
A. 2 dan 3 
B. 3 dan 4 
C. 2 dan 4 
D. 1 dan 2 
 

28. Perhatikan gambar berikut! 

29. Pelangi yang muncul setelah 
menandakan bahwa cahaya dapat …
A. Merambat lurus 
B. Menembus benda bening
C. Dibiaskan 
D. Diuraikan 
 

30. Pada solder listrik, perubahan energi yang 
terjadi adalah … 
A. Energi listrik menjadi energi panas
B. Energi listrik menjadi energi gerak
C. Energi listrik menjadi energ
D. Energi listrik menjadi energi bunyi
 

31. Berikut merupakan contoh energi alternatif, 
yaitu … 
A. Angin, gas bumi, minyak bumi
B. Angin, gelombang air laut, matahari
C. Matahari, minyak bumi, bahan tambang
D. Angin, matahari, bahan tambang
 

32. Perhatikan gambar berikut! 

Jika saklar E dan F disambung, maka lampu 
yang menyala adalah … 
A. A dan B 
B. A, B, C, dan D 
C. A, B, dan D 
D. A, B, dan C 

 

Pesawat sederhana yang menggunakan prinsip 

Sumber bunyi alat 
musik di samping 
adalah nomor… 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 

 
Pelangi yang muncul setelah hujan 
menandakan bahwa cahaya dapat … 

Menembus benda bening 

Pada solder listrik, perubahan energi yang 

Energi listrik menjadi energi panas 
Energi listrik menjadi energi gerak 
Energi listrik menjadi energi cahaya 
Energi listrik menjadi energi bunyi 

Berikut merupakan contoh energi alternatif, 

Angin, gas bumi, minyak bumi 
Angin, gelombang air laut, matahari 
Matahari, minyak bumi, bahan tambang 
Angin, matahari, bahan tambang 

 
Jika saklar E dan F disambung, maka lampu 



33. Berikut disajikan beberapa data tanah: 
1) berasal dari pelapukan sisa hewan dan 

tumbuhan yang membusuk 

2) berwarna kehitaman 

3) sangat baik untuk lahan pertanian 

4) kemampuan menyerap airnya sangat tinggi 

5) dapat menggemburkan tanah 

Jenis tanah yang dimaksud adalah … 
A. Tanah alluvial 
B. Tanah vulkanik 
C. Tanah humus 
D. Tanah liat 
 

34. SDA aluminium bermanfaat untuk … 
A. Perhiasan 
B. Membuat aspal 
C. Bahan bakar 
D. Membuat badan pesawat 
 

35. Kawasan hutan yang dijadikan lahan pertanian 
biasanya menjadi tandus dan gersang. Hal ini 
merupakan akibat utama dari … 
A. Penebangan liar 
B. Pembakaran hutan 
C. Reboisasi 
D. Penambangan 
 

36. Kelompok SDA yang dapat diperbaharui adalah 
… 
A. Hewan, bahan tambang, dan tumbuhan 
B. Hewan, tumbuhan, dan tanah 
C. Minyak bumi, bahan tambang, dan pasir 
D. Pasir, hewan, dan minyak bumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Ciri planet Saturnus adalah … 
A. Berwarna merah 
B. Berwarna biru 
C. Memiliki cincin 
D. Planet terbesar 
 

38. Akibat dari rotasi bumi adalah … 
A. Adanya musim kemarau dan hujan 
B. Adanya WIB, WITA, dan WIT 
C. Perbedaan lamanya siang dan malam di 

Indonesia dan Inggris 
D. Terlihatnya rasi bintang 
 

39. Gerhana bulan terjadi jika … 
A. Susunan matahari – bumi – bulan berada 

pada satu garis lurus 
B. Susunan matahari – bulan – bumi berada 

pada satu garis lurus 
C. Susunan bumi – matahari – bulan berada 

pada satu garis lurus 
D. Susunan bulan – matahari – bumi berada 

pada satu garis lurus 
 

40. Dasar perhitungan tahun hijriah adalah … 
A. Rotasi bulan 
B. Revolusi bulan 
C. Rotasi bumi 
D. Revolusi bumi 

*** 

 

 

Selalu Ada Jalan Untuk Sukses… 


