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SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER II 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
KELAS V 

 
I. Pilihlah salah satu jawaban a, b, c atau d yang dianggap paling benar ! 

  
1. Di antara benda-benda berikut yang dapat ditarik magnet yaitu . . . . 

           a. kain  b. Peniti c. Kertas  d. Gelas 
       
      2.  Kekuatan gaya magnet adalah .... 

a. makin dekat ke ujung makin besar  b. paling kecil kutub magnet 
c. paling besar di bagian tengahnya  d. sama di semua bagian 
 

      3.  Kompas menggunakan magnet .... 
a. batang   b. Tabung  c. Jarum  d. U 

       
      4. Berikut ini cara membuat magnet,kecuali .... 

a. digosok  b. Dipukul  c. Diinduksi  d. Elektromagnet 
       
     5. Benda akan menimbulkan gaya gesek yang besar bila memiliki permukaan . . . . 

a. halus b. Rata  c. Kasar d. licin 
 
    6. Pemberian oli pada mesin bertujuan untuk .... 

a. memperbesar gaya gesek  b. memperkecil gaya gravitasi 
 c. memperkecil gaya gesek  d. memperbesar gaya otot  
 

   7. Orang dapat berjalan di atas lantai tanpa tergelincir. Hal ini terjadi karena .... 
a. antara telapak kaki dan lantai ada gaya gesekan 
b. lantai permukaannya licin 
c. manusia memiliki berat 
d. kaki memberikan gaya dorong pada lantai 

    
8.  Selembar kertas dan sebuah buku dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Peristiwa yang  

akan terjadi yaitu . . . . 
   a. kertas lebih dahulu mencapai tanah karena lebih berat 
   b. kertas lebih dahulu mencapai tanah karena lebih ringan 
   c. buku lebih dahulu mencapai tanah  karena lebih berat 
   d. buku dan kertas sampai di tanah bersamaan  

 

9.  Berikut ini yang tidak menggunakan prinsip kerja tuas adalah…. 
       

a.                                      c. 
 
 
 
 
   b.    d. 
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10. Kamu akan memindahkan tong besar ke dalam bak truk. Alat yang kamu perlukan adalah 

.... 
   a. katrol   b. bidang miring  c. linggis  d. gerobak pasir 
 
11. Benda berikut yang dapat ditembus  cahaya adalah …. 
    a. air keruh              b. kaca dilapisi perak  c. buku tipis     d. Udara 
 
12.  Cermin yang digunakan pada kaca spion mobil atau motor adalah .... 
     a. cermin datar   c. cermin cembung 
     b. cermin cekung       d. cermin rias 
 
13. Baju warna hitam yang kamu gunakan di siang hari bersifat ... . 
    a. memantulkan cahaya matahari       b. menyerap cahaya matahari  
    c. membiaskan cahaya matahari       d. mencolok mata 
 
14. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air kelihatan patah karena cahaya 

mengalami …. 
     a. pemantulan   c. perambatan 
     b. pembiasan   d. Perenggangan 
 
15. Sejenis teropong yang digunakan pada kapal selam disebut …. 

a. kamera    c. mikroskop 
b. teleskop    d. Periskop 

 
16. Batuan ... terbentuk dari pembekuan magma dan lava. 

a. beku   c. endapan 
b. sedimen   d. Malihan 

 
17. Tanah berasal dari ... . 
    a. batuan yang mengeras   c. pelapukan batuan 
    b. batuan yang berubah   d. perubahan wujud batuan 
 
18. Air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya .... 
    a. daur air  b. Lautan c. Danau d. sumber mata air 
 
19. Di bawah ini merupakan salah satu cara menghemat air adalah .... 

a. menggosok gigi dengan air secukupnya 
b. menyiram bunga dengan banyak air 
c. menggunakan air untuk bermain-main 
d. mencuci kendaraan yang masih bersih 
 

20. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air adalah,kecuali .... 
a. membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan 
b. menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari 
c. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain 
d. Membuang sampah pada tempatnya 
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II. Isilah titik- titik dibawah ini dengan  

21. Jika dua buah magnet yang kutubnya sama didekatkan akan saling. . . 
22. Para astronot dapat melayang-layang di angkasa karena tidak ada gaya .... 

23. Fungsi utama katrol tetap adalah. . . 
24. Jika pensil dimasukkan ke air, pensil terlihat patah, hal ini dikarenakan adanya. . . … 

cahaya 
25. Lapisan tanah yang subur bagi tumbuhnya tanaman dinamakan. . . . 
26. Lapisan bumi yang paling tebal adalah lapisan. . .  bumi 
27. Air di permukaan bumi mengalami penguapan karena mendapat. . .  
28. Air di bumi selalu tersedia karena adanya . . . 
29. Penebangan pohon dihutan secara liar dapat menyebabkan terjadinya. . . 
30. Reboisasi adalah . . . 
 

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan uraian singkat ! 

31. Sebutkan cara- cara untuk membuat magnet? 

32. Sebutkan 3 contoh pengungkit yang biasa kamu jumpai dirumah ! 

33. Sebutkan 3 sifat dari cahaya ! 

34. Bagiaman proses terjadinya daur air ? 

35. Sebutkan 3 usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir dan tanah longsor ! 

 


