
 

 
 

ILMU PENGETAHUAN ALAM

 

 

 

 

1. Isikan nomor ujian, nama peserta, 
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 ter
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 ala
8. Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan.

 

1. Ciri khusus tanaman venus yaitu daun 

berambut dan bagian tengahnya menyerupai 

bentuk engsel seperti gambar di bawah ini.

 
Ciri khusus tersebut berfungsi untuk …..

a. Memperluas bidang fotosintesis

b. Alat pertahanan terhadap musuh

c. Menangkap serangga 

d. Memperluas bidang penguapan

 

2. Paus, kelelawar, harimau, kelinci dapat 

digolongkan dalam satu kelompok 

berdasarkan …. 

a. Jenis makanan 

b. perkembangbiakan 

c. tempat hidup 

d. cara gerak 

 

3. Getah pinus dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku dalam…. 

a. Industri cat 

b. Industri ban 

c. Industri minyak goreng 

d. Industri kain 

 

4. Salah satu tujuan pemerintah mendirikan 

Kebun Binatang Ragunan adalah ….

PETUNJUK UMUM

 

TRY OUT UJIAN NASIONAL
ILMU PENGETAHUAN ALAM 

 

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN AJARAN 2012/2013 

(Paket Prediksi) 

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 tanaman venus yaitu daun 

ahnya menyerupai 

bentuk engsel seperti gambar di bawah ini. 

Ciri khusus tersebut berfungsi untuk ….. 

Memperluas bidang fotosintesis 

Alat pertahanan terhadap musuh 

Memperluas bidang penguapan 

Paus, kelelawar, harimau, kelinci dapat 

digolongkan dalam satu kelompok 

Getah pinus dapat dimanfaatkan sebagai 

Salah satu tujuan pemerintah mendirikan 

Kebun Binatang Ragunan adalah …. 

a. Melestarikan tumbuhan 

berbagai daerah 

b. Melestarikan hewan langka di wilayahnya

c. Melestarikan tumbuhan langka di 

wilayahnya 

d. Melestarikan hewan langka dari berbagai 

daerah 

 

5. Hewan pada gambar 

di samping ber

kembang biak 

dengan cara  ….

 

a. ovipar   

b. vivipar  

 

6. Tahapan dalam daur hidup yang 

oleh kecoak adalah…. 

a. Telur dan kepompong 

b. Larva dan kepompong 

c. Telur dan larva 

d. Kecoak muda dan kepompong

 

7. Hubungan antara dua makhluk hidup yang 

termasuk simbiosis parasitisme adalah …

a. Ikan hiu dengan ikan remora

b. Kupu-kupu dengan bunga

c. Benalu dengan pohon mangga

d. Kerbau dengan burung jalak

 

8. Perhatikan rantai makanan berikut !

PETUNJUK UMUM 

TRY OUT UJIAN NASIONAL 
 (IPA) 

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH 

, sesuai petunjuk. 

dapat 4 (empat) pilihan jawaban. 

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

Melestarikan tumbuhan langka dari 

Melestarikan hewan langka di wilayahnya 

Melestarikan tumbuhan langka di 

Melestarikan hewan langka dari berbagai 

Hewan pada gambar 

di samping ber-

kembang biak 

dengan cara  …. 

c.  ovovivipar 

d.  fragmentasi 

Tahapan dalam daur hidup yang tidak dialami 

 

 

Kecoak muda dan kepompong 

Hubungan antara dua makhluk hidup yang 

termasuk simbiosis parasitisme adalah … 

dengan ikan remora 

kupu dengan bunga 

Benalu dengan pohon mangga 

Kerbau dengan burung jalak 

Perhatikan rantai makanan berikut ! 

 



Peran kadal pada rantai makanan di atas 

sebagai …. 

a. Konsumen III   c. Produsen

b. Konsumen I  d. Konsumen II

 

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. Kegiatan manusia yang mengakibatkan 

perubahan permukaan bumi yang semula 

hijau menjadi kering dan tandus sehingga 

mudah mengalami erosi adalah… 

a. Pembangunan pusat perbelanjaan

b. Pembangunan gedung-gedung sekolah

c. Pembuatan sengkedan 

d. Pembakaran hutan 

 

11. Eceng gondok memiliki akar lebat dan 

pendek bertujuan untuk ….. 

a. Mengambil oksigen dari udara 

b. Mempercepat penguapan 

c. Mengapung di air 

d. Menjaga keseimbangan agar tidak 

terbalik 

 

12. Berkas pengangkut yang berfungsi 

mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke 

seluruh tubuh adalah … 

a. Pembuluh floem 

b. Pembuluh xylem 

c. Pembuluh kayu 

d. Kambium 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

Bagian mata bernomor 4 pada gambar di 

samping berfungsi untuk …  

a. Menerima rangsang cahaya 

b. Mengatur cahaya agar jatuh tepat pada 

retina 

c. Mengatur banyaknya cahaya yang masuk 

ke mata 

d. Mengubah cahaya menjadi bayangan 

benda 

 

14. Udara masuk ke dalam rongga hidung, di 

dalam organ pernapasan ini terjadi proses ….

pada rantai makanan di atas 

c. Produsen 

d. Konsumen II 

Di bawah ini adalah manfaat tumbuhan bagi 

Kegiatan manusia yang mengakibatkan 

perubahan permukaan bumi yang semula 

tandus sehingga 

 

Pembangunan pusat perbelanjaan 

gedung sekolah 

Eceng gondok memiliki akar lebat dan 

 

Menjaga keseimbangan agar tidak 

Berkas pengangkut yang berfungsi 

mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke 

pada gambar di 

Mengatur cahaya agar jatuh tepat pada 

Mengatur banyaknya cahaya yang masuk 

Mengubah cahaya menjadi bayangan 

Udara masuk ke dalam rongga hidung, di 

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 sistem pencernaan di 

samping! 

 

 

 

 

 

Bagian X yang ditunjuk menghasilkan enzim 

renin 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peredaran darah kecil pada manusia secara 

berurutan ditunjukkan oleh nomor ….

a. 4 – 7 – 2 – 6 

b. 3 – 6 – 5 – 4 

c. 4 – 5 – 2 – 6 

d. 1 – 9 – 6 – 3 

 

17. Perhatikan gambar 

tulang lengan di 

samping!

Bagian yang bernomor 5 

adalah …..

a. Tulang pergelangan

b. Tulang 

c. Tulang hasta

d. Tulang lengan atas

z 

1 

2 

3 

4 

5 

Penyaringan udara pernapasan dari 

Penyesuaian suhu udara 

Pertukaran oksigen dengan karbon 

Pertukaran oksigen dengan uap air  

Perhatikan gambar sistem pencernaan di 

yang ditunjuk menghasilkan enzim 

renin yang berfungsi untuk …. 

Mencerna amilum menjadi gula 

Memecah lemak menjadi butiran lemak 

Mengendapkan protein susu menjadi 

Membunuh kuman penyakit yang 

terdapat pada makanan 

pada manusia secara 

berurutan ditunjukkan oleh nomor …. 

Perhatikan gambar 

tulang lengan di 

samping! 

Bagian yang bernomor 5 

adalah ….. 

Tulang pergelangan 

Tulang pengumpil 

Tulang hasta 

Tulang lengan atas 

x 

y 



18. Vitamin E yang banyak terdapat pada 

kecambah biji-bijian, berfungsi untuk ….

a. Mencegah osteoporosis 

b. Menghaluskan kulit 

c. Mencegah rabun senja 

d. Menjaga kesehatan gusi 

 

19. Ciri-ciri di bawah ini yang bukanbukanbukanbukan tanda

masa puber pada perempuan adalah….

a. Mengalami menstruasi 

b. Dada membidang 

c. Pinggul semakin lebar dan membesar

d. Tumbuh rambut di sekitar ketiak

 

20. Untuk mencegah penyakit TBC, bayi yang 

baru lahir  harus diberikan vaksinasi …

a. DPT   c. BCG 

b. Polio   d. Campak

  

21. Pemanfaatan perubahan wujud benda dari 

cair menjadi padat terdapat pada kegiatan ….

a. Peleburan baja 

b. Mengeringkan padi 

c. Pembuatan garam 

d. Mencetak gula merah 

 

22. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat 

kain adalah …. 

a. Serat   c. plastik

b. Lateks  d. kayu 

 

23. Pemasangan rel kereta dibuat renggang 

karena suhu tinggi pada siang hari 

mengakibatkan rel …. 

a. Melebar  c. memuai

b. memendek  d. menyusut

 

24. Berikut ini yang bukan cara perpindahan 

panas dengan radiasi adalah …. 

a. Menggoreng ikan 

b. Api unggun 

c. Menjemur pakaian 

d. Mengeringkan ikan 

 

25. Saat kiper menangkap bola kemudian 

memantul-mantulkan bola yang ditangkap ke 

tanah melibatkan gaya …… 

a. Gaya dorong dan gaya gesek 

b. Gaya tarik dan gaya gravitasi 

c. Gaya dorong dan gaya gravitasi

d. Gaya tarik dan gaya gesek 

 

26. Apabila terjadi tabrakan antara 

sepeda, lalu sepeda terpental jauh. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa …. 

 

X 

Vitamin E yang banyak terdapat pada 

bijian, berfungsi untuk …. 

tanda-tanda 

puber pada perempuan adalah…. 

Pinggul semakin lebar dan membesar 

Tumbuh rambut di sekitar ketiak 

Untuk mencegah penyakit TBC, bayi yang 

baru lahir  harus diberikan vaksinasi … 

 

d. Campak 

Pemanfaatan perubahan wujud benda dari 

cair menjadi padat terdapat pada kegiatan …. 

Bahan dasar yang digunakan untuk membuat 

c. plastik 

 

rel kereta dibuat renggang 

karena suhu tinggi pada siang hari 

c. memuai 

d. menyusut 

cara perpindahan 

Saat kiper menangkap bola kemudian 

mantulkan bola yang ditangkap ke 

  

Gaya dorong dan gaya gravitasi 

Apabila terjadi tabrakan antara mobil dan 

sepeda, lalu sepeda terpental jauh. Hal 

a. Gaya dapat mengubah berat benda

b. Gaya dapat mengubah bentuk benda

c. Gaya dapat mengubah arah benda

d. Gaya dapat mengubah daya benda

 

27. Ayu menggunakan gunting kuku untuk 

memotong kuku jari tangannya. Alat yang 

digunakan Ayu menggunakan prinsip kerja 

pesawat sederhana berupa ….

a. Katrol   

b. Pengungkit  

 

28. Sumber bunyi pada alat musik di 

bawah ini adalah …. 

a. Kayu 

b. Senar 

c. Rongga udara 

d. Membran 

 
29. Lantai kolam renang terlihat dangkal. Hal ini 

menunjukkan sifat cahaya …….

a. Dapat dibiaskan  

b. Dapat dipantulkan 

c. Menembus benda bening

d. Merambat lurus 

 

30. Alat – alat di bawah ini yang dapat mengubah 

energi listrik menjadi energi panas adalah ….

a. Bel listrik  

b. Bola lampu  

 

31. Salah satu sumber energi alternative 

adalah….. 

a. Minyak tanah  

b. Solar   

 

32. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Perhatikan gambar rangkaian listrik di atas

Jika lampu 3 dilepaskan, maka …

a. Lampu 1, 2 dan 4 mati

b. Lampu 1 dan 4 

sedangkan lampu 2 mati

c. Lampu 1 dan 2 

sedangkan lampu 4 mati

d. Hanya Lampu 4 saja tetap menyala

 

Gaya dapat mengubah berat benda 

Gaya dapat mengubah bentuk benda 

Gaya dapat mengubah arah benda 

Gaya dapat mengubah daya benda 

Ayu menggunakan gunting kuku untuk 

kuku jari tangannya. Alat yang 

digunakan Ayu menggunakan prinsip kerja 

pesawat sederhana berupa …. 

c. roda dan poros 

d. bidang miring 

Sumber bunyi pada alat musik di 

renang terlihat dangkal. Hal ini 

menunjukkan sifat cahaya ……. 

Menembus benda bening 

alat di bawah ini yang dapat mengubah 

energi listrik menjadi energi panas adalah …. 

c.  kompor listrik 

d.  kipas angin 

Salah satu sumber energi alternative 

c. panas bumi 

d. gas alam 

 

 

ar rangkaian listrik di atas. 

dilepaskan, maka … 

4 mati 

 tetap menyala, 

2 mati 

 tetap menyala, 

sedangkan lampu 4 mati 

tetap menyala 



33. Saat ini banyak pengrajin membuat gerabah 

sebagai hiasan. Jenis tanah yang cocok untuk 

membuat gerabah adalah tanah … 

a. Pasir   c. endapan 

b. Liat    d. vulkanik 

 

34. Gipsum merupakan salah satu jenis barang 

tambang nonlogam yang dapat dimanfaatkan 

untuk membuat bahan … 

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. Cermati beberapa jenis sumber daya alam 

berikut! 

1) Air   4) Batu bara 

2) Tembaga  5) Udara 

3) Hutan   6) Besi 

Kelompok sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor…. 

a. 1), 2), dan 3)  c. 2), 4), dan 6) 

b. 1), 3), dan 5)  d. 4), 5), dan 6) 

 

37. Planet terbesar dalam tata surya dan  terlihat 

cerah adalah …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bumi   c.  Yupiter 

b. Uranus   d.  Saturnus  

 

38. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini! 

1) Pergantian siang dan malam 

2) Gerak semu tahunan Matahari 

3) Perubahan musim 

4) Terlihatnya rasi bintang yang berbeda 

setiap bulannya 

5) Perbedaan kecepatan gravitasi di 

permukaan bumi 

Peristiwa yang terjadi akibat revolusi Bumi 

ditunjukkan oleh nomor….. 

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

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

 

39. Apabila posisi matahari, bulan dan bumi   

berada pada garis sejajar, maka peristiwa itu 

menunjukkan terjadinya …. 

a. Gerhana matahari  

b. Gerhana bulan 

c. Gerhana bulan sebagian 

d. Gempa bumi 

 

40. Perhitungan kalender Syamsiah didasarkan 

pada… 

a. Peredaran Bulan mengelilingi Matahari 

b. Peredaran Bumi mengelilingi Matahari 

c. Peredaran Bulan mengelilingi Bumi 

d. Perputaran Bumi pada porosnya  

*** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selalu Ada Jalan Untuk Sukses… 


