TRY OUT PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
BIMBINGAN BELAJAR DURROTUT TARBIYAH
Jl. Gegerkalong Tengah No. 84 Bandung 40153 Tlp (022) 82000084
Website : www.bimbeldt.com
Email : durrotuttarbiyah@gmail.com
LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Nama Lengkap

: IPS
: IV (Empat)
: ……………………………..
: ……………………………..

A. Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar dengan cara memberikan
tanda silang (X) pada lembar jawab yang telah disediakan!
5. Kumpulan peta yang dibukukan disebut
...
a. Globe
b. Atlas
c. Peta
d. Simbol
e. Tematik

1. Gambar permukaan bumi pada bidang
datar atau kertas dengan skala
tertentu disebut...
a. Atlas
b. Gambar
c. Legenda
d. Peta
e. Skala

6. Bentuk kawah gunung dibawah
termasuk bentuk gunung api....

2. Untuk memperbesar atau memperkecil
gambar peta digunakan bantuan garis...
a. Koordinat
b. Lintang
c. Katulistiwa
d. Bujur
e. Horisontal

a.
b.
c.
d.

3. Simbol segitiga warna hitam atau
merah melambangkan ....
a. Laut
b. Gunung
c. Hutan
d. Danau
e. Lembah

ini

Strato
Maar
Perisai
Tameng

7. Gunung memiliki beberapa manfaat
antara lain, kecuali...
a. Gunung dapat dijadikan sebagai
tempat rekreasi,
b. Material letusan gunung api dalam
waktu lama dapat menyuburkan
tanah, pasirnya dapat untuk bahan
bangunan,
c. Gunung sebagai pengatur iklim dan
penyimpan air,
d. Gunung menjadi sumber bencana
e. Keluarnya magma menyebabkan
terangkatnya barang tambang ke
muka bumi.

4. Kegunaan dari skala diantaranya adalah
untuk ....
a. Memperbesar atau memperkecil
gambar
b. Mengetahui arti simbol
c. Mencermati daerah dataran tinggi
d. Mengartikan warna-warna pada peta
e. Mengartikan letak wilayah
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8. Gunung
Semeru
Provinsi...
a. Jawa Tengah
b. Jawa Timur
c. Jawa Barat
d. Sumatra
e. Kalimantan

terdapat

pada

c. Bakau
d. Mahoni
e. Madagaskar
14. Ulah manusia yang bisa menyebabkan
terjadinya banjir adalah ....
a. Menangkap ikan dengan air tuba
b. Membuang sampah di sungai
c. Penebangan hutan dengan reboisasi
d. Penambangan secara liar
e. Membuat sampah pada tempat
sampah

9. Daratan bergunduk-gunduk besar, luas,
memanjang dan tinggi disebut…
a. Gunung
b. Pegunugan
c. Pantai
d. Teluk
e. Sungai
10. Pakaian adat
Provinsi...

dibawah

15. Selat sunda diantara pulau ..... dan
pulau .....
a. Jawa dan Sumatra
b. Sumatra dan Kalimantan
c. Kalimantan dan Sulawesi
d. Lombok dan Sumbawa
e. Bali dan NTT

ini dari

16.

a.
b.
c.
d.
e.

Bali
NTT
Sumatra
Kalimantan
Papua

Rumah adat diatas termasuk pada
provinsi....
a. Sumatra
b. Kalimantan
c. Sulawesi
d. Jawa
e. Bali

11. Daerah permukaan bumi yang memiliki
ketinggian kurang dari 500 meter di
atas permukaan laut disebut....
a. Daerah Pegunungan
b. Dataran Rendah
c. Tanah Perbukitan
d. Dataran Tinggi

17. Sumber
daya
alam
yang
dapat
dibudidayakan atau
dikembangbiakkan
disebut….
a. SDA Dapat diperbaharui
b. SDA tidak dapat diperbaharui
c. Sumber daya manusia
d. Sumber daya buatan manusia
e. Sumber daya alam

12. Salah satu ciri kehidupan sosial
masyarakat perdesaan, yaitu ....
a. Mementingkan Kebutuhan Pribadi
b. Tidak Suka Mencampuri Urusan
Orang Lain
c. Senang Bekerja Sama
d. Disiplin Kerja Sangat Tinggi
13. Untuk menyelamatkan daerah pantai
ditanami hutan ....
a. Jati
b. Bambu

18. Berikut ini contoh sumber daya alam yang
dapat diperbaharui...
a. Hewan
b. Minyak bumi
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c. Gas bumi
d. Batu bara
e. Barang tambang

25. Barang-barang yang terkandung di
alam yang dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia
disebut ...
a. Sumber daya manusia
b. Sumber daya alam
c. Peternakan
d. Kerajinan
e. Perindustrian

19. Tanaman industri karet berada pada...
a. Jawa
b. Palembang
c. Riau
d. Jawa Barat
e. Jawa Tengah

26. Bentuk kawah gunung dibawah
termasuk bentuk gunung api....

20. Upaya untuk menjaga kelestarian
tanah di antaranya, kecuali...
a. Menjaga kesuburan tanah dengan
pemupukan,
b. Membuat
sengkedan
untuk
mencegah pengikisan tanah,
c. Menanam pohon-pohon di tanah
yang kosong, dan
d. Mencegah terjadinya polusi tanah.
e. Pemakaian air dengan hemat

ini

a. Strato
b. Maar
c. Perisai
d. Tameng
e. Gurung merapi

21. Sebagian besar kegiatan ekonomi
penduduk desa adalah ....
a. Guru
b. Karyawan
c. Pertanian
d. Perdagangan
e. Perindustrian

27. Danau merupakan genangan air yang
luas dan dikelilingi...
a. Daratan
b. Hutan
c. Perairan
d. Bukit
e. Pantai

22. Daerah hutan terluas di Indonesia,
yaitu...
a. Kalimantan
b. Maluku dan Papua
c. Bali dan Nusa Tenggara
d. Sumatra
e. Jawa

28. Keadaan udara didaerah dataran tinggi
adalah...
a. Panas
b. Dingin
c. Hangat
d. Sejuk dan dingin
e. Salju

23. Contoh sumber daya alam yang tidak
dapat diperbaharui adalah...
a. Minyak bumi
b. Hewan
c. Air
d. Tumbuhan
e. Bunga mawar

29. Di Provinsi Bali terdapat gunung....
a. Kerinci
b. Agung
c. Krakatau
d. Kelud
e. Semeru

24. Tanaman industri teh terdapat pada...
a. Gresik Jawa Timur
b. Bandung Jawa Barat
c. Banjarmasin, Kalimantan
d. Solo Jawa Tengah
e. Surabaya Jawa Timur

30. Cairan panas yang keluar dari perut
bumi saat gunung api meletus
adalah....
a. Lahar
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b.
c.
d.
e.

Lava
Magma
Pasir
Api

tiang atau bentuk panggung. Hal ini
dirancang untuk ...
a. Menghindari banjir dan gangguan
binatang liar
b. Menghindari udara dingin setiap
malam
c. Menghindari pasang naik air laut
d. Menghindari tanah yang mudah
amblas
e. Menghindari udara panas

31. Gempa bumi yang disebabkan
pergeseran lapisan batuan di dalam
bumi disebut gempa...
a. Vulkanik
b. Runtuhan
c. Tektonik
d. Tsunami
e. Gempa bumi

37. Berikut ini adalah perbuatan manusia
yang bisa menyebabkan terjadinya
banjir adalah...
a. Membuat terasiring di daerah
perbukitan
b. Membuat sampah disungai
c. Penebangan hutan dengan tebang
pilih
d. Penambangan secara berlebihan

32. Gunung yang termasuk jenis gunung
apik adalah....
a. Gunung Kelud
b. Gunung Tamboro
c. Gunung Muria
d. Gunung Tegak
e. Gunung Lawu
33. Gunung Semeru terdapat
Provinsi....
a. Sumatra Barat
b. Jawa Barat
c. Jawa Timur
d. Kalimantan Timur
e. Papua

38. Keterangan beberapa simbol pada peta
disebut...
a. Simbol
b. Skala
c. Legenda
d. Mata angin
e. Globe

pada

39. Gambar di samping
simbol....
a. Kota
b. Sungai
c. Gunung
d. Pelabuhan
e. Desa

34. Masyarakat
daerah
pegunungan
menanami daerahnya dengan...
a. Palawija
b. Tanaman bakau
c. Tanaman kaktus
d. Sayuran
e. Pohon mangga

merupakan

40. Kegunaan dari skala diantaranya
adalah untuk ....
a. Memperbesar atau memperkecil
gambar
b. Mengetahui arti symbol
c. Mencermati daerah dataran tinggi
d. Mengartikan warna-warna pada
peta
e. Mengartikan letak wilayah

35. Bencana alam yang bisa disebabkan
oleh kegiatan manusia adalah...
a. Tsunami
b. Angin topan
c. Gempa bumi
d. Banjir
e. Gunung meletus
36. Rumah-rumah di daerah rendah dan
sekitar hutan, rumah dibangun diatas
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