
ULANGAN KENAIKAN KELAS
IPA KELAS 4

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf A,B,C dan D pada jawaban yang benar !

1. Perhatikan gambar di bawah ini !

Gaya yang dilakukan pada lomba seperti pada gambar  di atas adalah . . . .
a. dorongan c. tarikan
b. dorongan dan tarikan d. dorong mendorong

2. Kegiatan di rumah yang melakukan dorongan dan tarikan adalah . . . .
a. menyapu lantai c. menyemprot debu dengan air
b. membuka dan menutup pintu d. mengangkat barang

3. Bola tenis yang kamu lemparkan ke dinding akan memantul kembali, hal ini menggambarkan bahwa 
dinding . . . .

a. menambah kecepatan gerak c. mengubah arah gerak benda
b. mamantulkan benda d. mengubah bentuk bola

4. Benda yang dihasilkan dari pekerjaan menekan dan menarik adalah . . . .
a. kursi  c. meja
b. guci  d. keranjang

5. Kegiatan yang tidak memanfaatkan sinar matahari adalah . . . .
a. menjemur hasil cucian c. membuat garam dari air laut
b. menyetrika baju d. menghangatkan badan

6. Mendidihkan air di atas kompor menggunakan sumber energi panas dari . . . .
a. matahari c. api
b. minyak tanah d. air

7. Alat-alat berikut menghasilkan energi panas, kecuali . . . .

a.  c. 

b. d. 
8. Alat berikut yang digunakan untuk mengukur suhu adalah . . . .

a. barometer  c. hygrometer
b. termometer d. tensimeter

9. Sumber energi panas di alam yang tidak akan habis adalah . . . .
a. minyak bumi c. bensin
b. batu bara d. sinar matahari

10. Di negeri Belanda, angin sejak dulu dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk . . . .
a. perahu layar c. memutarkan kincir



b. menjemur pakaian d. penyejuk ruangan



11. Pesawat yang menggunakan tekanan udara pada awal gerakannya adalah . . . .
a. mobil c. kapal terbang
b. speedboat d. roket

12. Bunyi terjadi karena benda . . . .
a. didorong c. dipanaskan
b. bergetar d. didinginkan

13. Perhatikan gambar berikut !

Dari gambar kegiatan tersebut  terbukti bahwa bunyi dapat merambat melalui . . . .
a. benda cair c. benda padat
b. udara d. gas

14. Alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek yaitu . . . .

a. c. 

b.  d. 
15. Berikut ini alat-alat musik dari bambu, kecuali . . . .

a. angklung c. suling
b. tamborin d. kolintang

16. Pada saat pasang naik di pantai tampak . . . .
a. air laut menjorok ke laut sehingga pantai lebih lebar
b. air laut menjorok ke laut sehingga pantai lebih sempit
c. air laut mendekati daratan sehingga pantai lebih sempit
d. air laut menjorok ke daratan sehingga pantai lebih lebar

17. Perhatikan gambar berikut !

Kenampakan bulan seperti tersebut dinamakan . . . .
a. bulan purnama c. bulan baru
b. bulan setengah d. bulan sabit



18. Perhatikan gambar berikut !

Angin yang tampak pada gambar disebut angin . . . .
a. sepoi-sepoi c. tornado
b. badai d. puyuh

19. Suatu daerah tampak penuh dengan air. Rumah, sawah, sekolah terendam air, keadaan ini 
disebut . . . .

a. erosi c. gempa
b. banjir d. badai

20. Perhatikan gambar berikut!

Pembentukan pantai seperti pada gambar akibat terjadinya . . . .
a. erosi c. badai
b. abrasi d. pasang naik

21. Perhatikan gambar berikut !

Penataan sawah dibukit seperti pada gambar disebut . . . .
a. irigasi c. erosi
b. reboisasi d. terasering

22. Jika kamu melihat suatu gunung yang tampak cokelat, tidak ada lagi pohon-pohon 
untuk menyerap air hujan yang turun. Yang akan kamu sarankan adalah pemerintah harus 
melakukan . . . .

a. transmigrasi c. irigasi
b. reboisasi d. urbanisasi

23. Untuk mencegah terjadinya banjir di lingkungan rumahmu, sebaiknya melakukan hal-hal 
berikut, kecuali . . . .

a. membersihkan selokan-selokan dari sampah
b. memperbaiki aliran air selokan agar tidak mampat
c. memberantas rumah-rumah liar di bantaran sungai
d. membuang sampah ke sungai-sungai

24. Hasil yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat dari minyak bumi adalah . . . .
a. bensin c. minyak mentah
b. mineral d. kayu putih

25. Yang bukan merupakan sumber daya alam laut adalah . . . .
a. ikan laut c. mangrove
b. terumbu karang  d. mutiara





26. Pengambilan terumbu karang dapat merusak lingkungan dan sumber daya alam laut sebab 
terumbu karang . . . .

a. merupakan tanaman laut yang dapat dimakan oleh ikan
b. tempat berlindung ikan kecil agar tidak dimakan ikan-ikan besar
c. menghasilkan pemandangan yang indah
d. mengurangi abrasi oleh air laut

27. Kependekan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air  .adalah . . .

a. PLTG c. PLTA
b. PLTU d. PLTN

28. Bahan pembuat pensil adalah . . . .
a.grafit  c.batu 
b. arang d. kayu

29. Dampak dari penebangan hutan yang sering terjadi di Indonesia, yaitu bencana . . . .
a. gunung meletus  c. banjir bandang
b. gempa bumi d. kekeringan

30. Perhatikan daftar bahan-bahan berikut
1. minyak tanah  5. Telur ayam
2. LPG  6. kayu
3. Beras 7. Besi
4. sayur-saruran  8. Batu kapur
Bahan yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah 

nomor . . . .
a. 1 , 2, 3, 5  c. 1, 2, 7, 8
b. 3, 4, 5, 6 d. 3, 4, 6. 8

31. Pasang surutnya air laut dipengaruhi oleh grafitasi….
a.bumi c. bulan
b. matahari d. meteor.

32. Penanaman pohon bakau disekitar pantai bertujuan untuk mencegah….
a.abrasi c. erosi
b. reboisasi d. banjir

33. Berikut adalah cara mencegah kerusakan pada lingkungan, kecuali….
a. membuat cagar alam c. menangkap ikan dengan peledak
b. melakukan tebang pilih d. tidak membuang sampah sembarangan

34. Salah satu cara menjaga kerusakan pada ekosistem laut adalah….
a. membuang limbah pabrik di laut c. menangkap ikan dengan peledak
b. menanam hutan bakau di pantai d. memburu trumbu karang untuk dijual

35. Benda di bawah ini yang paling mudah didaur ulang adalah….
a. besi c. kaca
b. plastic d. kertas

II. Isilah titik – titik di bawah ini !

1. Alat pengukur gaya adalah ….

2. Perhatikan gambar di bawah ini!



 
Bola yang ditendang merupakan bentuk dari sifat gaya ….

3. Ban diberi alur bertujuan untuk memperbesar gaya …. 
4. …..adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli.
5. Sumber energi alternatif sebagai pengganti penerang di siang hari adalah …. 
6. Kelelawar dijadikan sebagai obat penyakit …...
7. Erosi mengakibatkan tumbuhan tidak dapat tumbuh subur, karena…. 
8. Damar berfungsi untuk …..tinta terserap ke dalam serat.
9. Di Indonesia terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim….
10.Pasang surut air laut disebabkan oleh ….

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!

1. Sebutkan 3 faktor-faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda !
2. Apa yang dimaksud dengan gaung dan gema?
3. Apa keuntungan terjadinya pasang surut air laut ?
4. Di Indonesia dikenal beberapa angin kencang yang merugikan. Sebutkan nama anginnya dan 

tempat kejadiannya!
5. Sebutkan 3  cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam! 


