
 

 
 

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. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan pada 

gambar untuk bertahan hidup di daerah 

bersuhu rendah adalah ….. 
 

 
 

a. Pendengaran yang tajam 

b. Lapisan lemak yang tebal 

c. Bulu yang lebat 

d. Kuku yang tajam 

 

2. Tanaman jarak dan tanaman bayam dapat 

digolongkan dalam satu kelompok 

berdasarkan …. 

a. Sistem perakaran 

b. Warna bunga 

c. Jenis batang 

d. Bentuk tulang daun 

 

3. Daun suji, kunyit, bit sering diperas airnya 

ditambahkan dalam proses pengolahan 

makanan. Ketiga bahan tersebut 

dimanfaatkan untuk….. 

a. Mengawetkan makanan 

b. Mewarnai makanan 

c. Menambah aroma pada makanan

d. Melunakkan makanan 

PETUNJUK UMUM

 

TRY OUT UJIAN NASIONAL
ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN AJARAN 2012/2013 

(Paket 2) 

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. 

Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan pada 

gambar untuk bertahan hidup di daerah 

arak dan tanaman bayam dapat 

digolongkan dalam satu kelompok 

Daun suji, kunyit, bit sering diperas airnya dan 

ditambahkan dalam proses pengolahan 

makanan. Ketiga bahan tersebut 

Menambah aroma pada makanan 

4. Berikut ini yang bukanbukanbukanbukan merupakan cara untuk 

melestarikan hewan dan tumbuhan lan

adalah…. 

a. Melakukan pembudidayaan hewan dan 

tumbuhan langka 

b. Membuat cagar alam untuk melindungi 

tumbuhan dan hewan langka

c. Melakukan penebangan pohon tanpa 

disertai penanaman kembali

d. Membuat peraturan perlindungan hewan 

dan tumbuhan langka  

 

5. 

a. Rhizoma  

b. Geragih  

 

6. Urutan tahapan daur hidup lalat yang benar 

yaitu …. 

a. Lalat � telur � kepompong 

b. Telur � kepompong �

c. Telur � larva � kepompong 

d. Telur � lalat muda � lalat dewasa

 

7. Hubungan antara dua makhluk hidup yang 

termasuk simbiosis komensalisme adalah …

a. Ikan hiu dengan ikan remora

b. Kupu-kupu dengan bunga

c. Benalu dengan pohon mangga

d. Kerbau dengan burung jalak

 

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. 

merupakan cara untuk 

melestarikan hewan dan tumbuhan langka 

Melakukan pembudidayaan hewan dan 

Membuat cagar alam untuk melindungi 

tumbuhan dan hewan langka 

Melakukan penebangan pohon tanpa 

disertai penanaman kembali 

Membuat peraturan perlindungan hewan 

 

Tanaman pada 

gambar di 

samping berkem-

bang biak dengan  

…. 

c.  Umbi batang 

d.  Tunas adventif 

Urutan tahapan daur hidup lalat yang benar 

kepompong � larva 

� larva � lalat 

kepompong � lalat 

lalat dewasa 

Hubungan antara dua makhluk hidup yang 

termasuk simbiosis komensalisme adalah … 

Ikan hiu dengan ikan remora 

kupu dengan bunga 

Benalu dengan pohon mangga 

Kerbau dengan burung jalak 



8. Suatu komunitas hutan terdapat makhluk 

hidup sebagai berikut: 

1) Singa   4) Ayam hutan 

2) Bakteri  5) Harimau 

3) Rumput  6) Rusa 

Urutan rantai makanan dari komunitas di atas 

yang benar adalah …. 

a. 2) � 6) � 4) � 3) 

b. 2) � 4) � 5) � 1) 

c. 3) � 6) � 5) � 2) 

d. 3) � 4) � 1) � 5) 

 

9. Di bawah ini adalah manfaat tumbuhan bagi 

makhluk hidup lain, kecualikecualikecualikecuali…. 

a. Sebagai sumber energi 

b. Mengatur suhu lingkungan 

c. Menghasilkan oksigen 

d. Tempat berlindung 

 

10. Contoh kegiatan manusia yang dapat 

merusak hutan adalah …. 

a. Reboisasi lahan gundul 

b. Menangkap para penebang liar 

c. Menebangi pohon secara liar 

d. Menebang pohon dengan sistem tebang 

pilih 

 

11. Kaki burung pelatuk memiliki dua jari ke 

depan dan dua jari ke belakang. Bentuk kaki 

seperti ini berfungsi untuk…. 

a. Memanjat batang pohon 

b. Mengais makanan di tanah 

c. Berenang di air 

d. Mencengkeram mangsa 

 

12. Berkas pengangkut yang berfungsi 

mengangkut air dan mineral dari akar menuju 

daun adalah … 

a. Pembuluh floem 

b. Pembuluh xylem 

c. Pembuluh tapis 

d. Kambium 

 

13.  

 

 

 

 

 

 
Bagian mata yang bertanda X pada gambar 

di samping berfungsi untuk …  

a. Mengatur banyaknya cahaya yang masuk 

ke mata 

b. Mengubah cahaya menjadi bayangan 

benda 

c. Mengatur cahaya agar jatuh tepat pada 

retina 

d. Menerima rangsang cahaya  

 

14. Udara masuk ke dalam rongga hidung, di 

dalam organ pernapasan ini terjadi proses …. 

a. Penyaringan udara pernapasan dari 

kotoran 

b. Penyesuaian suhu udara 

c. Pertukaran oksigen dengan karbon 

dioksida 

d. Pertukaran oksigen dengan uap air  

 

15. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian yang ditunjuk oleh huruf X 

menghasilkan HCL yang berfungsi untuk …. 

a. Mencerna amilum menjadi gula 

sederhana 

b. Memecah lemak menjadi butiran lemak 

c. Mengendapkan protein susu menjadi 

kasein 

d. Membunuh kuman penyakit yang 

terdapat pada makanan 

 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Peredaran darah besar pada manusia secara 

berurutan ditunjukkan oleh nomor …. 

a. 4 – 2 – 1 – 6 

b. 3 – 1 – 5 – 4 

c. 1 – 5 – 6 – 4 

d. 1 – 6 – 4 – 5 

 

x 

y 

z 



17. Perhatikan gambar 

tulang lengan di 

samping! 

 

Bagian yang bernomor 2 

adalah ….. 

 

a. Tulang pergelangan

b. Tulang pengumpil

c. Tulang hasta

d. Tulang lengan atas

 

 
 

18. Mineral, vitamin dan air berfungsi sebagai ….

a. Makanan cadangan 

b. Pembangun tubuh  

c. Sumber tenaga 

d. Zat pengatur 

 

19. Ciri-ciri di bawah ini yang bukanbukanbukanbukan tanda

masa puber pada laki-laki adalah….

a. Mengalami mimpi basah 

b. Dada membidang 

c. Pinggul semakin lebar dan membesar

d. Tumbuh rambut di sekitar ketiak

 

20. Untuk mencegah penyakit dipteri, batuk rejan 

dan tetanus, balita harus diberikan vaksinasi 

… 

a. DPT   c. BCG 

b. Polio   d. Campak

  

21. Pemanfaatan perubahan wujud benda dari 

cair menjadi gas terdapat pada kegiatan ….

a. Peleburan baja 

b. Mengeringkan padi 

c. Membuat es 

d. Mencetak gula merah 

 

22. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat 

kertas adalah …. 

a. Pasir silika  c. kayu 

b. Lateks  d. minyak mentah

 

23. Pemasangan kabel pada tiang listrik dibuat 

kendor karena suhu rendah pada malam hari 

dapat mengakibatkan kabel listrik ….

a. Melebar  c. memuai

b. Terbakar  d. menyusut
 

24. Berikut ini yang bukan cara perpindahan 

panas dengan konveksi adalah …. 

a. Menggoreng ikan 

b. Merebus air 

c. Menanak nasi 

d. Menuangkan air panas dalam gelas

X 

1 

2 

3 

4 

5 

Perhatikan gambar 

tulang lengan di 

Bagian yang bernomor 2 

Tulang pergelangan 

Tulang pengumpil 

Tulang hasta 

Tulang lengan atas 

Mineral, vitamin dan air berfungsi sebagai …. 

tanda-tanda 

laki adalah…. 

semakin lebar dan membesar 

Tumbuh rambut di sekitar ketiak 

Untuk mencegah penyakit dipteri, batuk rejan 

dan tetanus, balita harus diberikan vaksinasi 

 

d. Campak 

Pemanfaatan perubahan wujud benda dari 

kegiatan …. 

Bahan dasar yang digunakan untuk membuat 

 

d. minyak mentah 

Pemasangan kabel pada tiang listrik dibuat 

rendah pada malam hari 

dapat mengakibatkan kabel listrik …. 

c. memuai 

d. menyusut 

Berikut ini yang bukan cara perpindahan 

 

Menuangkan air panas dalam gelas 

25. Mendorong meja di atas lantai yang kasar 

terasa berat karena pengaruh ….

a. Gaya pegas  

b. Gaya gesek  

 

26. Apabila terjadi tabrakan antara mobil dan 

sepeda, lalu sepeda terpental jauh. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa ….

a. Gaya dapat mengubah berat 

b. Gaya dapat mengubah bentuk benda

c. Gaya dapat mengubah arah benda

d. Gaya dapat mengubah daya benda

 

27.  

 

 

 

 

Alat pada gambar di samping termasuk 

pesawat sederhana jenis ….

a. Pengungkit  

b. Katrol   

 

28. Sumber bunyi pada alat musik di 

adalah …. 
 

a. Kayu 

b. Senar 

c. Rongga udara 

d. Membran 

 

 

 

 

29. 

Perhatikan gambar di samping, peristiwa ter

sebut menunjukkan sifat cahaya …….

a. Dapat dibiaskan  

b. Dapat dipantulkan 

c. Menembus benda bening

d. Merambat lurus 

 

30. Perubahan energi pada lampu petromaks 

yang digunakan adalah … 

a. Energi kimia menjadi energi cahaya

b. Energi kimia menjadi energi panas

c. Energi kimia menjadi energi listrik

d. Energi kimia menjadi energi gerak

g meja di atas lantai yang kasar 

terasa berat karena pengaruh …. 

c. gaya magnet 

d. gaya otot 

Apabila terjadi tabrakan antara mobil dan 

sepeda, lalu sepeda terpental jauh. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa …. 

Gaya dapat mengubah berat benda 

Gaya dapat mengubah bentuk benda 

Gaya dapat mengubah arah benda 

Gaya dapat mengubah daya benda 

lat pada gambar di samping termasuk 

pesawat sederhana jenis …. 

c. Bidang miring 

d. Roda 

Sumber bunyi pada alat musik di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping, peristiwa ter-

sebut menunjukkan sifat cahaya ……. 

Menembus benda bening 

Perubahan energi pada lampu petromaks 

Energi kimia menjadi energi cahaya 

Energi kimia menjadi energi panas 

Energi kimia menjadi energi listrik 

Energi kimia menjadi energi gerak 



31. Sumber energi alternative yang berasal dari 

kotoran hewan adalah … 

a. Avtur   c. solar 

b. Bioetanol  d. biogas 

 

32.  

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar rangkaian listrik di atas. 

Jika lampu A dilepaskan, maka … 

a. Lampu B dan C tidak menyala 

b. Lampu B tetap menyala 

c. Lampu B dan C tetap menyala 

d. Lampu C tetap menyala 

 

33. Sekarang ini banyak proyek perumahan yang 

menggunakan batako sebagai bahan dinding 

rumah. Jenis tanah yang cocok untuk 

membuat batako adalah tanah … 

a. Pasir   c. endapan 

b. Liat    d. vulkanik 

 

34. Grafit merupakan salah satu jenis barang 

tambang nonlogam yang dapat dimanfaatkan 

untuk membuat ….. 

a. Sampo  c. cat tembok 

b. Pensil   d. batu bata 

 

35. Salah satu cara mencegah terjadinya erosi di 

lereng gunung adalah dengan … 

a. Membuat vila-vila 

b. Pembuatan sengkedan 

c. Menanam pohon bakau 

d. Mencegah perladangan berpindah 

 

36. Amati tabel di bawah ini! 

No Sumber Daya Alam 

1 Tanah 

2 Udara  

3 Batu bara 

4 Air 

5 Minyak bumi 

Kelompok sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui adalah …. 

a. 1, 2, dan 4  c. 2, 3, dan 5 

b. 1, 3, dan 5  d. 2, 4, dan 5 

 

37. Sebuah planet memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

� Memiliki ukuran terbesar 

� Termasuk planet luar 

� Memiliki jumlah satelit terbanyak dalam 

tata surya 

Planet dalam tata surya yang memiliki cirri-

ciri di atas adalah 

a. Saturnus  c. Uranus 

b. Yupiter  d. Mars 

 

38. Berikut ini yang bukan merupakan gerakan 

bulan adalah …. 

a. Bulan bergerak mengelilingi Bumi 

b. Bulan berputar pada porosnya 

c. Bulan dan Bumi bersama – sama 

mengelilingi Matahari 

d. Bulan dan Matahari bersama - sama  

mengelilingi Bumi 

 

39.  

 

 

 

 

 

 

 

Posisi matahari, bulan dan bumi pada 

gambar di atas menunjukkan terjadinya …. 

a. Gerhana matahari  

b. Gerhana matahari total 

c. Gerhana bulan 

d. Gerhana bulan sebagian 

 

40. Pada tahun kabisat, satu tahun terdiri atas 

366 hari. Perhitungan sistem penanggalan 

tersebut berdasarkan….. 

a. Kala rotasi bumi 

b. Kala revolusi bumi 

c. Kala rotasi bulan 

d. Kala revolusi bulan 

*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selalu Ada Jalan Untuk Sukses… 


