
Prediksi UASBN SD / MI  IPA – 2010 ----------http://jumali264.wordpress.com 1 

PREDIKSI UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) SD / MI 

TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas : 6 (Enam) 

Hari / tanggal : ....................................... 

Waktu : 120 menit  

 

 

I. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada lembar jawaban yang benar ! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

 

Kedua binatang pada gambar di atas memiliki 

ciri khusus .... 

a. dapat mengubah warna kulitnya 

b. memiliki pendengaran yang tajam 

c. dapat memutuskan ekornya dalam keadaan 

bahaya 

d. mempunyai perekat pada telapak kakinya 

2. Perhatikan beberapa jenis hewan berikut ! 

1) Kijang 3) Kerbau 

2) Kelinci 4) Belalang 

Hewan-hewan di atas digolongkan dalam satu 

kelompok berdasarkan .... 

a. alat geraknya c. penutup tubuhnya 

b. bentuk tubuhnya d. jenis makanannya 

3. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak 

dengan ....  

a. stek batang c. batangnya 

b. akar tinggal d. stek daun 

4.  

 

1) 2) 

 

 

 

3) 4) 

 

 

Hewan yang berkembang biak secara vivipar 

adalah .... 

a. 1, 2 c. 2, 4 

b. 1, 4 d. 4, 5 

5. Perburuan ikan paus oleh manusia untuk 

diambil .... 

a. minyak dan tulangnya 

b. sirip dan tulangnya 

c. kulit dan dagingnya 

d. minyak dan dagingnya 

6. Gading gajah banyak diburu orang, 

akibatnya .... 

a. populasi gajah menurun 

b. populasi gajah naik 

c. gajah tetap hidup 

d. habitat gajah rusak 

7. Tempat untuk melindungi hewan dan 

tumbuhan tertentu supaya jangan sampai 

punah disebut .... 

a. cagar alam c. kebun binatang 

b. suaka marga satwa d. taman safari 

8. Benalu yang menempel pada tumbuhan lain 

adalah contoh simbiosis .... 

a. komensalisme c. parasitisme 

b. mutualisme d. metabolisme 

9. Berdasarkan rantai makanan di atas yang 

berperan sebagai konsumen tingkat II adalah ... 

a. padi c. ular  

b. tikus d. elang 

10. Kantung semar tumbuh di daerah rawa-rawa 

yang miskin oksigen. Untuk memenuhi 

kebutuhan nitrogen maka tumbuhan tersebut 

menyerap .... 

a. air hujan c. mineral dan air 

b. mineral dalam tanah d. cairan pada serangga 

11. Pohon jati menggugurkan daunnya pada 

musim kemarau bertujuan untuk .... 

a. meringankan beban pohon 

b. mengurangi penguapan 

c. adaptasi 

d. memudahkan reboisasi 

12. Bentuk kaki burung yang sesuai untuk 

memanjat yaitu .... 
 

a.  c.  

 

 

 

 

 

b. d.  

 

c. 

d. 
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13. Yang ditunjukkan oleh 

gambar, nomor 2 

berfungsi untuk .... 

a. melindungi syaraf 

pusat 

b. menguatkan tubuh 

c. melindungi paru-paru 

dan jantung 

d. membantu menegakkan tubuh 

14. Pada proses pernafasan, penukaran O2 dan 

CO2 pada .... 

a. bronkus c. brokiolus 

b. pleura d. alveolus 

15. Bagian mata yang 

ditunjukkan oleh gambar, 

nomor 5 berfungsi .... 

a. mengatur banyaknya 

cahaya yg masuk ke mata 

b. meneruskan dan  

memfokuskan cahaya 

c. menghasilkan air mata 

d. melindungi bola mata agar tetap basah 

16. Bagian jantung yang bertugas mengedarkan 

darah ke seluruh tubuh adalah .... 

a. serambi kanan c. serambi kiri 

b. bilik kanan d. bilik kiri 

17. Sel darah putih (leukosit) berfungsi untuk .... 

a. membekukan darah 

b. mengangkut sari-sari makanan 

c. membunuh kuman penyakit 

d. mengikat oksigen 

18. Perhatikan gambar berikut ! 

Proses pencernaan 

makanan secara 

mekanik terjadi pada 

bagian alat pencernaan 

nomor .... 

a. 1   c. 3  

b. 2  d. 4 

19. Tempat berlangsungnya fotosintesis dan 

pernafasan pada tumbuhan adalah fungsi dari .... 

a. akar b. daun c. bunga d. batang 

20. Buah dan sayur merupakan sumber makanan 

yang berguna sebagai .... 

a. Pengatur suhu tubuh 

b. Pengganti sel-sel tubuh yang rusak 

c. Pengatur dan pelindung tubuh 

d. Sumber cadangan makanan 

21. Cermati gejala berikut ! 

1) perut buncit 2) wajah pucat 

3) sering batuk-batuk 4) badan lesu dan lelah 

Gejala yang ditunjukkan nomor 2 dan 4 

menderita .... 

a. cacingan c. TBC 

b. anemia d. leukemia 

 

22. Kapur barus yang ada di dalam almari lama-

lama akan habis, hal ini merupakan 

peristiwa .... 

a. pengembunan c. penyubliman 

b. penguapan d. pembekuan 

23. Pemanfaatan perubahan wujud gas menjadi 

cair yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

adalah .... 

a. Pembuatan es c. peleburan besi 

b. Terjadinya hujan d. penggunaan kamper 

24. Ban sepeda yang dipanaskan terus-menerus 

akan meletus karena .... 

a. Udara dalam ban memuai 

b. Udara dalam ban menyusut 

c. Ban semakin tipis 

d. Udara dalam ban bergerak 

25. Untuk mengurangi rasa dingin, saat kita 

berkemah membuat api unggun. Perpindahan 

panas pada peristiwa tersebut terjadi secara .... 

a. konduksi c. radiasi 

b. konveksi d. isolasi 

26. Penggunaan alat seperti 

pada gambar di 

samping terjadi 

perubahan bentuk 

energi listrik 

menjadi .... 

a. panas c. cahaya 

b. kimia  d. gerak 

27. Usaha untuk menghemat energi bahan bakar 

diantaranya dengan cara .... 

a. memperlancar arus kendaraan di jalan raya 

b. menggunakan kendaraan bermotor 

seperlunya 

c. menekan jumlah kendaraan bermotor 

d. mengurangi kecepatan saat kita berkendara 

28. Contoh energi alternatif adalah .... 

a. angin, listrik, dan bensin 

b. air, angin dan matahari 

c. matahari, listrik dan air 

d. angin, listrik dan air 

29. Peragaan gambar di bawah ini menunjukkan 

sifat cahaya .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Cahaya merambat lurus 

b. Cahaya dapat dipantulkan 

c. Cahaya menyebar 

d. Cahaya menembus benda bening 
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30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas, kelompok sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui ditunjukkan 

oleh nomor .... 

a. 1, 3 dan 5 c. 1, 3 dan 6 

b. 2, 4 dan 5 d. 2, 3 dan 6 

31. Bila kita mengangkat benda kemudian 

dilepaskan maka benda itu akan jatuh ke lantai. 

Hal itu terjadi karena adanya .... 

a. gaya magnet c. gaya listrik 

b. gaya pegas d. gaya gravitasi 

32. Penjahit hendak menjahit pakaian. Kain yang 

sudah diukur mula-mula dipotong. Jenis 

pesawat sederhana yang digunakan untuk 

memotong kain adalah .... 

a. pengungkit c. katrol 

b. bidang miring d. roda dan poros 

33. Di bawah ini adalah contoh sikap untuk 

menghemat energi listrik yaitu .... 

a. Menyalakan lampu di siang hari 

b. Mematikan lampu bila tidak digunakan  

c. menyalakan kulkas untuk menyimpan air 

putih 

d. menyetrika baju yang akan dipakai 

34. Sumber daya alam yang pemanfaatannya 

sesuai adalah .... 

a. Tembaga untuk membuat panci 

b. Serat kayu untuk membuat kertas 

c. Serat kapas untuk membuat makanan 

d. Getah karet untuk bahan kosmetik 

 

35. Di bawah ini adalah usaha-usaha untuk 

melindungi dan melestarikan sumber daya 

alam, kecuali .... 

a. Mengadakan reboisasi 

b. Mengadakan cagar alam 

c. Mendirikan suaka marga satwa 

d. Mengekspor jenis-jenis hewan 

36. Bencana longsor dan banjir lebih banyak 

disebabkan oleh .... 

a. Penduduk yang membuang sampah tidak 

pada tempatnya 

b. Pembangunan jalan kota yang semakin 

lebar 

c. Terjadinya perambahan hutan dan 

penebangan liar 

d. Adanya urbanisasi secara besar-besaran 

37. Planet yang paling dekat dengan bumi dan 

terlihat jelas seperti bintang di ufuk timur 

adalah .... 

a. merkurius c. venus 

b. Mars d. yupiter 

38. Pergantian siang dan malam terjadi akibat .... 

a. Peredaran bulan mengelilingi matahari 

b. Peredaran bumi mengelilingi matahari 

c. Perputaran bulan pada porosnya 

d. Perputaran bumi pada porosnya 

39. Amatilah gambar berikut ! 

 

 

 

 

 
 

Gambar di atas menunjukkan terjadinya 

gerhana .... 

a. bulan c. matahari 

b. bumi d. bulan dan matahari 

40. Tahun kabisat pada sistem penanggalan 

masehi / syamsiah berumur .... 

a. 345 hari c. 365 hari  

b. 355 hari d. 366 hari 

 

 

No Sumber Daya Alam 

1 Emas 
2 Tanah 
3 Batu bara 
4 Air 
5 Udara 
6 Aluminium 

 

- - - - -   ☼   - - - - - 


