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Peringatan: 

Dokumen ini dibuat dan disebarluaskan di http://fatkoer.co.cc. Boleh digandakan bukan untuk 

tujuan komersial . 

Pengantar: 

Dokumen ini bernama prediksi UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) SD tahun 2009 

mata pelajaran IPA. Soal-soal dalam dokumen ini dibuat berdasarkan KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR 

SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) TAHUN PELAJARAN 2008/2009 (lampiran Permendiknas 

nomor 82 tahun 2008). Semoga Bermanfaat  

 

1.  Perhatikan  gambar bunga mawar dan kaktus di bawah!. Ciri khusus yang sama dimiliki oleh 

keduanya adalah…. 

A. Daunnya berduri 

B. Tumbuh di gurun 

C. Mempunyai bunga 

D. Tumbuhan langka 

 

.                                                                          

2. Hewan pada gambar di bawah yang digolongkan hebivora adalah…. 

A. 1, 2, 4 

B. 1, 2, 3 

C. 2, 3, 4 

D. 1, 3, 4 

 

    1   2            3                               4 

3.  Hewan pada gambar di bawah berkembangbiak dengan cara…. 

A. fragmentasi 

B. ovovivipar 

C. ovipar 

D. vivipar 

 

4. Tumbuhan mangga berkembang dengan cara…. 

A. cangkok 

B. Tunas 

C. Setek 

D. Merunduk 
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5. Pohon aren dapat dimannfaatkan unuk pembuatan…. 

A. minyak 

B. gula 

C. kertas 

D. garam 

6. Dampak negatif penggunaan bahan kimia yang berlebihan adalah . . . . 

A. penggunaan detergen yang dapat mencemari air 

B. penggunaan pestisida dapat membunuh tumbuhan 

C. penggunaan pupuk mematikan kupu-kupu 

D. penggunaan sabun mandi menjadikan kulit kering 

7. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuahan langka adalah…. 

A. Agar kita dapat memanfaatkan untuk kebutuhab ekonomi 

B. Agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah 

C. Agar kita dapat selalu berburu 

D. Agar dunia tetap indah 

8.  Kutu yang hinggap di tubuh hewan dan menghisap darah hewan yang dihinggapinya seperti 

kerbau, merupakan contoh dari simbiosis .... 

A. mutualisme 

B. komensalisme 

C. komunitasisme 

D. parasitisme 

9.  Jika di sebuah petakan sawah  yang ditanami padi terdapat ulat, burung, ular, katak, dan capung. 

Maka, akan terjadi rantai makanan sebagai berikut . . . . 

A. Padi dimakan Belalang dimakan Ular 

B. Padi dimakan Burung dimakan Katak 

C. Padi dimakan Belalang dimakan Burung 

D. Padi dimakan  Capung dimakan Katak 

10. Tumbuhan yang hidupnya sangat tergantung dari tumbuhan lain adalah…. 

A. Benalu 

B. Anggrek 

C. Mawar 

D. Putri malu 

11. Mawar melindung diri dari gangguan musuhnya dengan .... 

A. warna bunga menarik 

B. batang berduri 

C. bunga yang harum 

D. kelenjar madu 

 

 

 



http://fatkoer.co.cc, email: fatkoer@gmail.com halaman 3 

 

12.  Dari gambar cakar-cakar di bawah ini. Dari cakar-cakar tersebut yang berfungsi untuk 

mencekeram mangsa  adalah 

A. Cakar kakak tua 

B. Cakar ayam 

C. Cakar elang 

D. Cakar bebek 

 

 

13. Perhatikan gambar di bawah! Tulang rusuk ditunjukkan oleh nomor  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 

 

 

 

14. Bagian yang berfungsi untuk menyerap cahaya adalah nomor . . . . 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

15. Pada gambar paru-paru di samping, X berfungsi untuk 

A. menyaring kotoran   

B. keluar masuknya udara   

C. mengatur pertukaran udara   

D. penghubung udara yang masuk 

 

16. Alat pencernaan nomor 4 menghasilkan suatu zat yang disebut getah lambung, yang fungsinya 

untuk…. 

A. Memecah makanan agar mudah diserap oleh pembuluh darah 

B. Mendorong makanan  

C. Mengendapkan makanan 

D. Menyaring makanan 

 

 

 

Cakar kakak tua         cakar ayam           cakar elang            cakar bebek 
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17. Peredaran darah ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. 

Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang alirannya adalah…. 

A. Jantung – paru – jantung 

B. Jantung – seluruh tubuh – jantung 

C. Paru – seluruh tubuh – paru 

D. Seluruh tubuh – jantung – paru 

 

 

 

 

 

 

18. fungsi daun pada tumbuhan adalah 

A. Menyerap makanan 

B. fotosintesis 

C. mengolah makanan 

D. menyimpan cadangan makanan 

19. Zat berfungsi untuk menimbulkan energi atu tenaga terutama adalah…. 

A. Vitamin 

B. Mineral 

C. Protein 

D. karbohidarat 

20. Salah satu cara agar peredaran darah sehat adalah…. 

A. Makan makanan yang berlemak 

B. Olahraga teratur 

C. Tidur yang banyak 

D. Makan yang kenyang 

21. Benda yang dapat berubah wujud dari padat ke gas adalah…. 

A. Es batu 

B. Kapur barus 

C. Besi 

D. Emas 

22. Untuk menyolder alat elektronika, seorang tukang menggunakan timah yang dicairkan terlebih 

dahulu. Prinsip yang digunakan adalah perubahan wujud dari…. 

A. Cair ke padat 

B. Padat ke cair 

C. Padat ke gas 

D. Gas ke padat 
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23. Bila balon ditaruh ditempat panas, maka setelah beberapa saat balon itu meletus. Hal ini terjadi 

karena udara di dalam balon itu…. 

A. Menyusut 

B. Memuai 

C. Memanas 

D. Mencair 

24.  Selonjor besi dipanasi pada salah satu ujungnya. Maka ujung besi yang lain juga akan terasa 

panas. Peristiwa perpindahan kalor ini disebut…. 

A. Konduksi 

B. Konveksi 

C. Radiasi 

D. Isolasi 

25. Dari gambar di bawah, bagian yang merupakan isolator adalah…. 

A. Gagang 

B. Bagian bawah 

C. Kabel 

D. Lampu 

 

 

26. Bila kita menyalakan lampu, maka energi yang dihasilkan adalah…. 

A. Energi nuklir 

B. Energi panas 

C. Energi gerak 

D. Energi potensial 

 

27. Ketika berenang, kaki terlihat lebih pen dek. Ini menunjukkan bahwa cahaya .... 

A. dapat dipantulkan 

B. dapat dibiaskan 

C. menembus benda bening 

D. merambat lurus 

28. Berikut ini yang bukan enegi alternatif adalah…. 

A. Biodisel 

B. Energi matahari 

C. Bensin 

D. Biogas 

29. Berikut ini kelompok energi yang dapat diperbarui adalah…. 

A. Bensin, biogas, biodisel 

B. Biogas, biodisel 

C. Minyak tanah, solar, biodisel 

D. Bensin, solar, minyak tanah 
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30. Bila kita hendak menghentikan kendaraan yang sedang melaju, maka kita harus mengerem. Hal 

ini terjadi gaya…. 

A. Magnet 

B. Gravitasi 

C. Gesek 

D. Pegas 

31. Untuk memindah subuah batu, Anton menggunakan sebuah pengungkit. Pengungkit manakah 

yang memerlukan usaha terkecil? 

 

A.                                                                                          C 

 

 

B.                                                      D 

 

32. Salah satu alat untuk memotong kertas adalah gunting. Gunting merupakan contoh pesawat 

sederhana, yng dinamakan…. 

C. Pengungkit 

D. Katrol 

E. Bidang miring 

F. Pendorong 

33. Salah satu cara penghematan energi listrik adalah…. 

A. Menyalakan lampu seperlunya 

B. Menyalakan lampu di setiap kamar 

C. Menggunakan AC 

D. Menyeterika sedikit-sedikit  

34. Hasil tumbuhan di bawah ini yang dapat dibuat minyak adalah…. 

A. Kelapa 

B. Kedelai 

C. Kentang 

D. ketela 

35. Berikut ini yang dapat merusak sumber daya alam adalah…. 

A. Reboisasi 

B. Penebangan hutan 

C. Pembuatan saluran air 

D. Pembuatab kolam ikan 
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36. Tanah merupakan sumer daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Salah satu cara untuk 

melestarikan tanah adalah…. 

A. Memberikan pupuk dalam jumlah banyak 

B. Memberikan pengairan pada tanah gundul 

C. Membersihkan tanaman yang tumbuh di atasnya 

D. Melakukan reboisasi pada tanah gundul 

37. Gempa bumi dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Salah satu kerusakan 

yang ditimbulkan adalah…. 

A. Bangunan roboh 

B. Pohon tumbang 

C. Genangan air di mana-mana 

D. Aspal jalan terkelupas 

38. planet yang mempunyai cincin adalah…. 

A. Puto 

B. Yupiter 

C. Saturnus 

D. Venus 

39. Salah satu akibat dari rotasi bumi adalah…. 

A. Terjadinya siang dan malam 

B. Pasang surut air laut 

C. Perubahan cuaca 

D. Perubahan musim 

40. Gambar di bawah menunjukkan terjadinya …. 

A. Gerhana bulan 

B. Gerhana matahari 

C. Matahari cincin 

D. Bulan total 

41. Pada penanggalan masehi, jumlah hari pada bulan Maret adalah…. 

A. 28 

B. 29 

C. 30 

D. 31 


