ULANGAN TENGAH SEMESTER I
Tahun Pelajaran 2011 - 2012
LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
Kelas
Hari, tanggal
Waktu

: IPA
: II ( Dua )
:………………………
: 2 x 35 menit

Nama
No. Peserta
Nomor
Prf. Guru

: ........................................
: …...…………………….
: ...……………………….
: ...……………………….

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a , b, atau c di depan jawaban yang
tepat !
1. Hewan yang dapat berenang adalah jenis ………
a. serangga
b. ikan
c. unggas
2. Hewan berikut yang termasuk jenis unggas adalah ……
a. semut
b. kadal
c. ayam
3. Ular dapat berjalan karena memiliki ……..
a. kulit
b. otot perut
c. kaki
4. Jenis ikan yang tidak memiliki sisik adalah ikan ……..
a. lele
b. mujair
c. koi
5. Jenis burung yang tidak dapat terbang adalah burung ………
a. gagak
b. burung hantu
c. pinguin
6. Makanan kambing adalah ……….
a. biji padi
b. daging
c. rumput
7. Hewan yang termasuk kelompok serangga adalah …………..
a. kupu-kupu dan ulat
b. belalang dan bekicot
c. nyamuk dan capung
8. Menggonggong adalah suara yang dikeluarkan oleh ……..
a. harimau
b. kuda
c. anjing
9. Singa termasuk hewan ……….
a. jinak
b. buas
c. peliharaan
10. Bagian tumbuhan yang biasanya di dalam tanah adalah …
a. batang
b. ranting
c. akar
11. Buah yang rasanya pedas adalah buah dari pohon……….

a. pepaya
b. cabe
12. Ulat
Kepompong
…………..
a. katak
b. kupu-kupu
13. Urutan pertumbuhan yang benar adalah ……
a. biji kacang
tanaman baru
kecambah
b. kecambah
biji kacang
tanaman baru
c. biji kacang
kecambah
tanaman baru
14. Tanaman yang bisa di cangkok adalah pohon ………
a. jagung
b. bambu
15. Kambing berkembang biak dengan cara ………
a. beranak
b. bertelur

c. tomat
c. telur

c. mangga
c. menyusui

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Ular adalah hewan yang berjalan menggunakan ..
2. Taji dimiliki oleh ayam ……..
3. Bagian tubuh gajah yang berguna untuk mengambil makanan adalah ……..
4. Bagian tumbuhan yang berbau harum adalah ……
5. Kepompong akan berubah menjadi ……….

