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

: IPA
: IV ( Empat )
:………………………
: 2 x 35 menit

Nama
No. Peserta
Nomor
Prf. Guru

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

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a , b, c atau d di depan jawaban yang
tepat !
1. Organ tubuh yang melindungi paru-paru dan jantung adalah rangka………
a. tangan
c. kaki
b. badan
d. kepala
2. Pada bagian tulang dada yang berbentuk cekung merupakan tempat
melekat tulang-tulang …………….
a. punggung
c. rusuk
b. leher
d. bahu
3. Tulang leher terdiri dari …. ruas
a. 4
c. 7
b. 5
d. 8
4. Sambungan tulang yang tidak dapat digerakkan terdapat pada …….
a. pergelangan kaki
c. tulang kepala
b. tulang leher
d. pergelangan tangan
5. Yang termasuk rangka anggota gerak adalah ………
a. tulang lutut dan dada
c. tulang lengan dan tungkai
b. tulang tungkai dan kaki
d. tulang lengan dan kepala
6. Yang termasuk sendi pelana adalah ………..
a. tulang pertama pergelangan tangan
b. tulang lengan atas dengan gelang bahu
c. tulang paha dengan tulang panggul
d. ruas-ruas jari-jari
7. Salah satu penyakit akibat kekurangan vitamin D adalah …………
a. kaki bengkok
c. rematik
b. rabun ayam
d. sariawan

8. Kepanjangan THT adalah ………..
a. Tungkai hidung dan tenggorok
b. Tenggorokan, hidung dan telinga
c. Telinga, hidung, tungkai
d. Telinga, hidung, tenggorokan
9. Yang bukan termasuk penyakit kulit adalah ….
a. kudis
c. trakoma
b. panu
d. eksim
10. Lidah merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan ….
a. suara
c. bau
b. rasa
d. suara
11. Fungsi iris adalah ……….
a. menangkap cahaya dari luar
b. memberi warna mata
c. memperindah mata
d. meneruskan cahaya yang masuk ke mata
12. Bagian lidah yang bisa merasakan manis adalah ……….
a. bagian depan
c. bagian tengah
b. bagian belakang
d. bagian samping
13. Salah satu fungsi batang pada tumbuhan adalah …………
a. tempat penyerbukan
b. menyerap air dari tanah dibawa ke atas
c. tempat proses fotosintesis
d. sebagai jalan pengangkutan zat dari akar ke atas
14. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dari dalam tanah
adalah………
a. akar
c. batang
b. bunga
d. daun
15. Bentuk daun pada mangga adalah ……..
a. sejajar
c. menjari
c. melengkung
d. menyirip
16. Tumbuhan yang mempunyai biji dikotil adalah ………
a. jambu, mangga, rambutan
b. mangga, kelapa , daun
c. padi, kelapa, jagung
d. jambu, jagung, mangga
17. Daun berwarna hijau karena mengandung ………..

a. oksigen
c. karbondioksida
b. klorofil
d. air
18. Kerbau adalah pemakan tumbuhan. Kebau disebut hewan ……….
a. vivipar
c. herbivora
b. karnivora
d. omnivora
19. Kelompok hewan berikut yang termasuk karnivora adalah …………
a. gajah, ayam, kera
b. ayam, beruang, dan kera
c. jerapah, kucing dan anjing
d. harimau,ular dan serigala
20. Kelainan tulang belakang bengkok ke belakang disebut …………
a. kifosis
c. lordosis
b. skoliosis
d. osteoporosis

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Orang yang tidak dapat mendengar disebut ………………
2. Sendi yang memungkinkan gerakan ke dua arah seperti orang yang
menunggang kuda dinamakan sendi ……….
3. Sambungan yang memungkinkan tulang dapat digerakkan hanya satu arah
disebut sendi …..
4. Fungsi rangka selain memberi bentuk tubuh adalah …….
5. Tulang paha merupakan tulang ……… pada rangka manusia.
6. Akar dibedakan menjadi dua yaitu akar ……….dan akar………..
7. Contoh tumbuhan yang berakar serabut adalah ………. dan …………
8. Contoh tumbuhan yang berakar gantung yaitu ……
9. Bunga terdiri dari tangkai, kelopak, mahkota, ………… dan ……….

10. Putik merupakan bagian bunga yang berperan sebagai …………….
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat !
1. Berikan 2 contoh hewan herbivora !
2. Apa akibat kekurangan zat yodium ?
3. Mengapa manusia bisa berdiri tegak ?
4. Sebutkan fungsi tulang !
5. Bagaimana gerakan pada tulang leher ?

