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A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat!
1. Bergerak adalah salah satu dari ....
a. Ciri makhluk hidup
b. Makanan makhluk hidup
c. Kelemahan makhluk hidup
d. Tugas makhluk hidup

terhindar dari dampak buruk dari
sikap tubuh yang salah, kecuali ...
a. punggung selalu dalam posisi
tegak ketika duduk
b. membawa beban yang terlalu
berat di punggung
c. punggung selalu dalam posisi
tegak ketika berdiri
d. membawa beban yang seimbng
sebelah kiri dan kanan

2. Organ gerak pasif pada hewan
adalah ....
a. Otot
c. Gigi
b. Tulang
d. Daging
3. Contoh hewan yang bergerak dengan
cara melompat adalah ....
a. Katak dan kerbau
b. Kelinci dan harimau
c. Burung dan bebek
d. Kanguru dan katak

8. Gangguan pada tulang belakang
dengan
tulang
belakang
membengkok ke kiri dan kanan
disebut ....
a. Kifosis
c. Skoliosis
b. Lordosis
d.Osteoporosis

4. Otot sebagai organ gerak menempel
pada ....
a. Gigi
c. Kulit
b. Darah
d. Tulang

9. Di bawah ini adalah bagian tubuh
yang membantu manusia untuk
bergerak, kecuali ….
a. Tulang
c.Sendi
b. Otot
d.Kulit

5. Rangka tersusun oleh …
a. tulang dan daging
b. tulang dan otot
c. tulang dan kulit
d. tulang yang bersambungan

10. Nama tulang ditunjukkan oleh tanda
panah adalah..
a. Tulang pengumpil
b. Tulang hasta
c. Tulang lengan atas
d. Tulang pergelangan tangan

6. Rangka badan melindungi organ …
a. paru-paru
c.mata
b. otak
d.hidung
7. Berikut ini cara-cara membiasakan
sikap tubuh yang benar agar
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11. Penyakit tulang yang ditandai
dengan keroposnya tulang disebut …
a. Rakitis
c. Polio
b. Osteoporosis
d. Skoliosis

b. Insang

21. Alat peredaran darah yang berfungsi
untuk
memompa
darah
adalah.............
a. Jantung
c. arteri
b. Vena
d. pancreas

12. Kelainan pada tulang belakang yang
menyebabkan
tubuh
menjadi
bungkuk adalah . . .
a. Lordosis
c. Skoliosis
c. Kifosis
d. osteoporosis

22. Tekanan darah tinggi disebut juga
dengan..
a. Leukimia
c. Hipertensi
b. Anemia
d. Hipotensi

13. Otot yang berfungsi untuk memompa
darah ke seluruh tubuh adalah …
a. Otot Polos
c. Otot Jantung
b. Otot Lurik
d. Otot rangka

23. Anemia
adalah
kekurangan…
a. Sel darah putih
b. Sel darah merah
c. Plasma darah
d. Keping darah

14. Kelainan yang menyebabkan otot
menjadi kejang-kejang adalah …
a. Atrofi
c. Tetanus
b. Hipertrofi
d. Fisura

pada

penyakit

24. Urutan sistem pencernaan yang
benar adalah …
a. Mulut-tenggorokan-lambungusus halus- usus besar-anus
b. Mulut-kerongkongan-lambungusus besar-usus halus-anus
c. Mulut-kerongkongan-lambungusus halus-usus besar-anus
d. Mulut-kerongkongan-usus halususus besar-lambung-anus

15. Organ-organ di bawah ini termasuk
alat pernapasan, kecuali ....
a. Hidung
c. Kerongkongan
b. paru-paru
d. Trakea
16. Pertukaran udara
terjadi di dalam ....
a. bronkiolus
b. bronkus

d.Trakea

manusia

c.trakea
d.Alveolus

17. Penyakit pada darah yang bisa
diwariskan orang tua kepada
anaknya adalah............
a. Anemia
c. Hipertensi
b. Leukimia
d. Hemofilia
18. Perhatikan gambar di bawah ini !
Yang ditunjukkan oleh
huruf d adalah …
a. Trakea
b. Kerongkongan
c. Bronkus
d. Diafragma
19. Jantung manusia terletak pada...........
a. Rongga dada agak sebelah kanan
b. Rongga dada agak sebelah kiri
c. Rongga perut sebelah kiri
d. Rongga perut sebelah kanan
20. Katak yang masih berbentuk berudu
bernafas dengan…
a. Paru-paru
c.Kulit
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25. Dibawah ini merupakan organ pada
sistem pencernaan,kecuali …
a. Kerongkongan
b. Lambung
c. Usus
d. Tenggorokan
26. Penyakit pada pencernaan yang
mengakibatkan sulit buang air besar
adalah …
a. Diare
b. Sembelit
c. Sariawan
d. Maag
27. Makanan
yang
bagus
untuk
melancarkan pencernaan adalah yang
mengandung…
a. Serat
b. Karbohidrat
c. Kalsium
d. Vitamin

28. Interaksi antar makhuk hidup dan
benda-benda tak hidup disebuah
lingkungan disebut…
a. Populasi
b. Komunitas
c. Ekosistem
d. Rantai Makanan
29. Ular, tikus dan padi berada di
ekosistem..
a. Darat
b. Sawah

c. Laut
d. Air tawar
30. Dibawah ini kegiatan yang dapat
merusak keseimbangan ekosistem
adalah…
a. Mengeruk sampah di sungai
b. Tebang pilih
c. Membuang
sampah
pada
tempatnya
d. Menangkap ikan dengan bom
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