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LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
Kelas
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Nama Lengkap

: IPA
: IV SD
: ……………………………..
: ……………………………..

A. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar pada salah satu pilihan
jawaban dengan memberikan tanda silang (X)!
b. vestibule
1. Benda yang bergetar dapat
c. saluran setengah lingkaran
menghasilkan ....
d. daun telinga
a. Panas
7. Bagian telinga yang berfungsi
b. Bunyi
untuk mengumpulkan bunyi dan
c. Gaya
menyalurkannya ke telinga bagian
d. Lagu
tengah adalah.....
a.
b.
c.
d.

2. Berikut ini adalah contoh sumber
bunyi, kecuali ....
a. Gendang
b. Seruling
c. Kentongan
d. Senter
3. Satuan
untuk
menyatakan
banyaknya getaran tiap detik
adalah....
a. Volt
b. Meter
c. km/jam
d. Hz

daun telinga
saluran eustachius
koklea
gendang telinga

8. Perhatikan gambar di bawah ini!

4. Bunyi yang dapat didengar oleh
manusia aadalah...
a. Infrasonik
b. Supersonik
c. Audiosonik
d. ultrasonik

Bagian telinga yang ditunjukkan no.
4 adalah...
a. saluran setengah lingkaran
b. saluran setengah lingkaran
c. saluran eustachius
d. tingkap jorong

5. Agar tidak terjadi gaung dalam
ruangan biasanya dipasang...
a. peredam bunyi
b. AC
c. lampu
d. kaca

9. Berikut ini yang bukan termasuk
tiga tulang pendengaran adalah...
a. tulang martil
b. tulang landasan
c. tulang sanggurdi
d. tulang rawan

6. Koklea biasa disebut juga dengan....
a. rumah siput

10. Sumber energi utama bagi bumi
adalah …
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a.
b.
c.
d.

Gunung berapi
Matahari
Air
Angin

b. Memiliki serbuk sari
c. Memiliki cadangan makanan
d. Memiliki klorofil
18. Bagian bunga yang memiliki
fungsi sebagai alat kelamin jantan
adalah …
a. Putik
b. Benang sari
c. Kelopak
d. Mahkota bunga

11. Proses sampainya panas matahari
ke bumi terjadi secara…
a. Konduksi
b. Konvenksi
c. Radiasi
d. Interaksi
12. Ibu
menjemur
pakaian
menggunakan energi dari matahari
yaitu energi ....
a. Bunyi
b. Gerak
c. Makanan
d. Panas

19. Perhatikan gambar di bawah ini!

13. Pada zaman dahulu masyarakat
membuat api dengan cara ....
a. Menggesek-gesek air
b. Menggosok telapak tangan
c. Menggesekan dua batu
d. Menggosok tubuh hewan

Daun yang memiliki tulang
daun …
a. Menjari
b. Menyirip
c. Sejajar
d. Melengkung

14. Sumber energi
yang dapat
membuat kapal layar bergerak
adalah ..
a. Listrik
b. Angin
c. Air
d. Matahari

20. Dibawah ini merupakan jenis akar..

a.
b.
c.
d.

15. Negara yang dikenal sebagai
Negara kincir angin adalah …
a. Inggris
b. Jepang
c. Belanda
d. Amerika

tunggang
serabut
menjari
sejajar

21. Hewan-hewan pemakan tumbuhan
disebut juga …
a. Herbivora
b. Karnivora
c. Omnivora
d. Insektivora

16. Berikut ini , bagian yang berfungsi
sebagai penyerap air dan mineral
ialah …
a. Batang
b. Daun
c. Akar
d. Buah
17. Daun
merupakan
tempat
melakukan fotosintesis karena…
a. Memiliki tulang daun

22. Contoh hewan herbivora adalah …
a. Singa
b. Sapi
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c. Katak
d. Ayam

d. Diberikan makanan
untuk kucing

khusus

23. Salah satu contoh burung pemakan
biji adalah …
a. Burung kolibri
b. Burung gagak
c. Burung pipit
d. Burung bangau

29. Hubungan antara dua makhluk
hidup disebut …
a. Simbiosis
b. Metamorfosis
c. Herbivora
d. Insektivora

24. Omnivora merupakan jenis hewan
pemakan …
a. Serangga
b. Hewan dan tumbuhan
c. Tumbuhan
d. Hewan

30. Contoh hubungan antar makhluk
hidup yang saling menguntungkan
adalah…
a. Bunga dan kupu-kupu
b. Ikan hiu dan remora
c. Tali putri dan inangnya
d. Anggrek dan pohon mangga

25. Berikut ini, tahapan metamorfosis
sempurna yang benar adalah…
a. Telur pupa larvadewasa
b. Pupalarva dewasa telur
c. Telurlarva pupa dewasa
d. Larva telur pupa dewasa
26. Hewan
yang
mengalami
metamorfosis
tidak sempurna
adalah ..
a. Kupu-kupu
b. Kecoa
c. Katak
d. Nyamuk
27. Berikut ini yang menunjukkan
tahapan yang benar mengenai daur
hidup kucing adalah..
a. Telur -larva- pupa- dewasa
b. Telur - nimfa- dewasa
c. Telur- muda-dewasa
d. Bayi- muda-dewasa
28. Jika kucingmu terserang penyakit
menular, yang harus kamu lakukan
ialah …
a. Membawanya ke dokter
b. Dibiarkan begitu saja
c. Digabungkan dengan kucing
lain agar tidak kesepian

3

