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

: IPA
: VI (Enam)
:………………………
: 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. Setiap hewan memiliki ciri-ciri khusus yang berhubungan dengan …….
a. tingkah lakunya
c. lingkungannya
b. warna tubuhnya
d. cara bergerak
2. Bebek dapat berenang di air dengan menggunakan ………..
a. kepakan sayap
b. selaput kulit pada sela-sela kaki
c. ekor
d. sayap dan ekor
3. Ciri-ciri berikut yang menandai masa pubertas pada laki-laki adalah …….
a. tinggi dan berat badan bertambah
b. pinggul dan suara membesar
c. tumbuh kumis dan suara lebih berat
d. mengalami menstruasi
4. Penyerbukan atau persarian adalah …
a. jatuhnya serbuk sari di kepala putik
b. jatuhnya mahkota bunga ke tanah
c. kepala putik jatuh mengenai kepala sari
d. kepala sari jatuh mengenai serbuk sari
5. Tumbuhan yang memakan serangga bertujuan memenuhi kebutuhan ……
a. oksigen
c. hidrogen
b. nitrogen
d. air
6. Posisi kelelawar pada saat tidur adalah ……..
a. bergantung dengan berat badan terbalik
b. bergantung sambil mendengkur

c. berdiri dengan sayap yang menutupi tubuhnya
d. bergantung dengan sayap membentang
7. Geragih adalah ……….
a. akar yang menjalar di atas permukaan tanah
b. akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan
c. batang yang berubah menjadi akar
d. akar yang menjalar di permulaan batang
8. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak disebut…….
a. ovipar
c. ovovivipar
b. vivipar
d. ovivivopar
9. Burung hantu punya kelebihan di bandingkan dengan burung lainnya yaitu
………..
a. geraknya sangat cepat
b. kemampuan melihatnya pada malam hari yang luar biasa
c. merupakan hewan yang aktif pada siang hari
d. makannya berupa buah-buahan
10. Supaya aman dari pemangsa di waktu tidur maka kalelawar ……
a. tinggal di hutan
b. tinggal di tempat tinggi
c. tinggal di tempat yang lembab dan tinggi
d. tinggal di atas pohon
11. Anjing pelacak sering di pakai polisi untuk membantu mencari jejak
penjahat karena mempunyai …….
a. daya penciuman tajam
c. kemampuan lari cepat
b. lidah yang selalu menjulur
d. senang terhadap daging
12. Wilayah yang melindungi hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya
disebut ….
a. suaka marga satwa
c. kebun binatang
b. cagar alam
d. kebun raya
13. Contoh perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah ….
a. melakukan penghijauan
c. melakukan penanaman hutan
b. membuat sengkedan tanah
d. melakukan pembakaran hutan
14. Ular piton mempunyai tubuh yang lentur dan otot yang kuat, berfungsi ……
a. untuk memanjat pohon
c. menakuti mangsa
b. membelit mesin
d. berjalan melata
15. Mentruasi pada perempuan menampakkan bahwa ………….
a. usia tambah
c. mengalami kehamilan
b. berfungsinya alat reproduksi
d. pendarahan alat pencernaan

16. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri diantaranya
adalah ………..
a. hydra
c. serangga
b. protozoa
d. kucing
17. Contoh tumbuhan yang memiliki bau busuk adalah …….
a. anggrek
c. petai
b. melati
d. reflesia arnoldi
18. Teratai dapat terapung di atas air karena ………
a. daunnya berbentuk pinggang
b. tangkai daunnya menjalar
c. akarnya panjang
d. akarnya tertanam dalam lupur
19. Kantong semar merupakan jenis tumbuhan ………
a. pemakan sesama tumbuhan
c. air
b. menjalar
d. pemangsa serangga
20. Ciri khusus bunga putri malu adalah ………
a. daunnya terapung di atas air
b. daunnya mengatup bila disentuh / mendapat rangsangan
c. batangnya besar dan lebar
d. akarnya panjang dan menjalar kemana-mana

ini disebut ……….
7. Untuk bertahan hidup di gurun unta menyimpan cadangan makanan dan
minuman pada ………..
8. Mengapa anjing salah satu hewan yang dimanfaatkan manusia untuk
menyelesaikan masalah kejahatan ?………….
9. Mengapa kelelawar dapat terbang dan mencari makanan pada malam yang
gelap ?.............
10.Teratai merupakan contoh tumbuhan yang dapat hidup di air. Oleh karena
itu daun teratai ……………..
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat !
1. Apa yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif alami ?

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
2. Apa yang dimaksud dengan terumbu karang ?
1. Makhluk hidup memiliki ciri khusus dengan tujuan …….
3. Tuliskan tiga contoh perubahan tubuh wanita pada masa pubertas !
2. Kantong semar dan tumbuhan kejora menangkap serangga karena
4. Dengan cara apakah cecak dapat menyelamatkan diri dari serangan
serangga mengandung banyak ………
musuhnya ?
3. Pinggul membesar pada perempuan pada saat puber kelak akan sangat
5. Bila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari tumbuhan lain tetapi
membantu ………
tidak sejenis disebut penyerbukan ?
4. Pupuk yang berasal dari kotoran ternak disebut ………….
5. Tumbuhan pisang berkembang biak dengan membentuk ……….
6. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya dengan lingkungannya peristiwa

