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NAMA

ASAL SEKOLAH:
KABUPATEN/KOTA:

Petunjuk Umum

aJ.

4.

5.

silakan berdoa sebelum mengerjakan soar, semua alat komunikasi dimatikan.
Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal Sekolah ddn Kabuoaten/tr(ota Sekolah) secara
Iengkap pada setiap haraman dalam berkas soar dan rembarjawaban Anda.

apapun selama ujian

6' Anda hanya diperkenankan menggunakan arat furis beserta kertas yang terah
disediakan.

Anda tidak dipcrkcnankan bcrciskusi dcngan siapapun scrama ujian bcrlangsung.
Beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban yang Anda anggap
paling benar patla Lembar Jawaban yang Lelah dirediakan.
Apabila Anda ingin mengubah jawaban Anda, rirgkarilah huruf yang Anda jawab
sebelumnla, lalu beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban yang
Anda anggap paling benar.

10. Anda akan mendapatkan 4 poin untuk setiap jawaban
setiap jawaban yang salah, dan 0 poin untuk pertanyaan

11. Berkas soal dikembalikan ke panitia.

12. Apabila ada hal-hal yang kurang .,elas atau
bertanya kepada pengawas ujian.

perlu ditanyakan, silakan langsung

l.

2.

Tes ini terdiri dari 40 soal.

Waktu yang dibenkan 90 menit
Anda dilarang membawa clan menggunakan alat elektronik
berlangsung.

7.

8.

9.

yang benar, -1 poin untuk

yang tidak terjawab.
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NAMA :

ASALSEKOLAH; KABUPATEN/KOTA:

l. Manakah di antara alat ukur di bawah yang dapat digunakan jika kita ingin

mengukurvolume benda yang berbentuk bulat sempuma?

A. Jangka sorong, ndracapegas dan penggaris.

B. Mikrometer sekrup, meteran tali dan gelas ukur.

C. Neraca lengan, termometer dan gelas ukur.

D. Barometer, termometer dan odometer.

E. Neraca pegas, jangka sorong dan gelas ukur

Air dapat berwujud cairan, padatan maupun gas. Manakah di antara gambar di

bawah ini yang menunjukkan susunan atom saat dipanaskan hingga suhu 100"C

hingga berwnjud uap air?
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J.

NAMA

ASALSEKOI.AH: KABUPATEN/KOTA:

Jika kita duduk di lantai yarg dingin,'maka lama kelamaan lantai yang kita duduki

akan terasa lebih hangat dari pada lantai di sekitarnya. Mengapa ini bisa terjadi?

A. Karena ada perpindahan panas dari lantai ke tubuh kita.

B. Karena adaperpindatran paras dari lantai yaflg ada di sekitarnya ke lanui
yang kita duduki.

Karena tubuh kita lebih dingin dari pada lantai.

Karena panas dari tubuh kita berpindah ke lantai yang kita duduki.

Karena ada perpindahan panas dari lantai yang kita duduki ke lantai di

sekitarnya.

Lilin malam (plastisin) ditempelkan pada salah satu ujung dari batang besi dan

tembaga yang memiliki panjang sama. Ujung lain dari batang-batang logam

tersebut dipanaskan oleh sebuah sumber api. Pada logam manakah lilin malam

lebih cepat jahrh karena terpanaskan ?

C.

D.

E.

4.

5.

6.

besi Plastisin' temba*a plastisin

ffiffi
1

A. Besi, karena daya hantar panas besi lebih besar dari pada tembaga.

B. Tembaga, karena daya hantar panas tembaga lebih besar dari pada bcsi.

C. Besi, karena daya hantar panas besi lebih kecil dari pada tembaga.

D. Tembaga, karena daya hantar panas tembaga lebih kecil dari pada besi.

E. Lilin malam jatuh secara bersamaan, karena daya hantar panas besi dan

tembaga sama besar.

Manakah di antara pilihan peralatan berikut yang mengubah energi listrik menjadi

energi gerak?

A. Setrika dan pemanas air
B. Kereta listrik dan kipas angin

C. Televisi dan mobil listrik
D. Radio dan telefon genggam

E. Kulkas dan mesin cuci

Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain.

Sel surya pada umumnya merupakan suahr perangkat yang menggunakan prinsip

itu yaitu mengubah ... menjadi energi....

A. listrik menjadi kinetik
B. listrik rnenjadi cahaya

C. cahaya menjadi potensial

D. cahaya menjadi listrik
E. cahaya menjadi panas

Halaman 3 dari f4



NAMA :

ASAL SEKOLAH:

7.

KABUPATEN/KOTA:

Saat ini manusia banyak bergantung pada penggunaan minyak bumi sebagai

sumber energi, misalnya untuk kendaraan dan pembangkit listrik. Selain polusi
yang ditimbulkan, harga minyak bumi juga scmakin tinggi. Olch karcna iru
pemanfaatan sumber energi alternatif sedang dikcmbangkan. Mana di antara

pilihan berikut yang termasuk sumb:r energi alternatif?

A. air, batubara, dan matahari

B. air dan gas

C. angin dan matahari

D. gas dan batubara

E. angin, matahari,batu bara

Pesawat sederhana sering digunakan untuk mernudahkan pekerjaan manusia.

Manakah yang tidak dilakukan pesarvat sederhana?

A. Memperbesar gaya

B. mengurangi usaha

C. mengubah arah gaya

D. mengurangi gaya

E. menyalurkan gaya

Jika sebuah benda menempuh jarak 5 m dala"n 2 detik, maka lajunya adalah 2,5

m/detik. Sebuah mobil bergerak dengan laju 10 m/detik dalam waktu 15 detik.
Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut.

A. 100 meter
B. 150 meter

C. 50 meter
D. 10 meter
E. 200 meter

9.
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Andr-inn qprlenrr n'r*'rnh=nr{inrylr:rr" hrrnt lreneq riprrrrn hqret hesi Ie--*-"'o ^---------'----o----- ^--'r-- ----ar---
menggantungkan kapas dan besi di ujung-ujung sebuah timbangan lengan.

fulanukah tli afital'a piiiliau bcrikui yarlB riiurrrbcrikari gartrbar'an yartg tupat
..-.-...--.-.---..: -- ._-....t-.. .- .r.'r..1 ..t.. -.. r.-.t--'..-.-.!lllEr.lt,Gll.u Pgr t,uu4.u.l rrurB rxr.u\uA.ul "fluu.r i (u.t I

(m)

r nn ^- 3 L--:
100 cmr k4as

A. II dan III
t\ at 1D. rr sa]a
r< rvr ....:.-v. ur D.ua

D" I dan IV
E. I dan II

Manakah dari pemyataan berikut yang salah?

A. Pada beutlu yaug diiiun, iiriak ada gaya yiurg bekcrja padiruya
!'! .^.,-.., .!.-----: ---.---.-.-!-.,.r- !-.---;--!. :r-.,,- !.-,J. \r4y4 (JAPalr urguE,uuatll LrEllrur\ u(,ur.rd

C. Ga.va dapat mengrthah arah gerak henda

D. Gaya yang diberikan pada suatu benda dapat mengubah energi benda

E. Gaya hanya dapat digunakan untuk menarik benda

.!-..!...!- ....-..= --!--.,- ,.--1...!: :-'!... ! .,r..1.- ..r---.--- , .!: !..!...:!...- !.,_.-..__ !._.r..!- ,.r. _.rr'P4r\.ur y^rrE -^anl L(,rJ4ur Jr .l ^uruu ul4rd rrrdEll(,r arrUc^aiJ\.ilr uEfrgain iiiiiiiD iiaiiia
magnet yang lain...

A. tolak-menolak
B. tarik-menarik
C'. saling merolak kenrudiau saling urenari-k

trr-r. Ar;uual utotsrtt't r,t\r.1l\ dNdrl uur6uldr\
E. kedua magnet hergerak hersama-sama kesahr arah

(ID

-fr4( il&tttl*4I ll s+rr
F'-r Ii l0UEkar,as
l,lt

00 g bcsi ll

-l_

AIlll N
fi ii ioo..'r
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NAMA

raa! ant-r^! l!l

"rJ.ttr- 
J.trI\t.lJAfl;

!-t r n! tn r 4Fa! !tr,4c Il\raDUrAt Err/ l\L, r A:

13. Eu:pat buah lampu identik dis,:s''::: dal's::r rangkaien listnk dgn d&ub,:ngka!!

dengan sebuah baterai seperti tampak pada gambar disamping. Tentukan lampu-

lampu manakah yang akan dialiri arus yang sama bcsamya.

Lan;u I LeuEl z
,-:::a

-'>a'

I '-\
I-ttsilsfa{l

-

\1 

-r

/\ I
I

, "*,,r 1

-;::::F-- .

)<

A. Lampu 1 dan 2

B. Lampu 3 dan 4
? Y ._-----. .t .r.-- ,li,. La.lrrPu.4 uau.l't

D. Lampu I dan 3

E. Semua lampu

14. Dua buah cermin datar dilekatkan pada bagian tepinya sehingga permukaan

cerrnin membentuk sudut siku-siku. Sebr'rkas cahaya mengenai cermin pertama
,-.------.t:--- --...-,---r-.! ---.--"-..*-.: .--=-.-:-- r--,!..-' '!'-----.,.! - ':--"- ""--'- !:--"-r..!r"-*iibiliuiiliili mitil-riiilLiii mcii8Cxai tElllfilt iiCUUa. i rrrrlr4!4, Dur4r ,4uE urP.ururr.ur

cermin kedua sejajar dengan sinar yang datang mennju cermin pertama. Rerapa

derajatkah sudut dataitg cahaya pada cermin pertama?

A. l0
B. 30
t- nE\,. ,J

D. 60

E. 90

15. Adanya pergeseran kerak bumi dapat menyebabkan terjadinya bencana alam....

A. tanahlongsor
!-} L--_::--lJr. u(urJrr

C. gempa tektonik
D. gempa vulkanik
E. angin puting beliung

I

a*"n*rl\-/
l"
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NAMA

r^l? d-?-t6: -ll!.tlJflL J.DI\LrIJfl.n;

16. Perhatik+" peuampeng brurd di bar.,vah ini.

!-r -{ nt !t I rF!-! Jrf 4r tr\,l.DUrAl Err/ r\u r .tr:

Tr4anakah pern;rataan vang henar'!

A. Lapisan kerak berwujud gas.

13. Lapisan inti dalam berwujud padatan.
?a ?..--:....- ---.--r--1 r.--.1:--i -t..--i ! ".------ --..i--U. i-aPisiin fi-iiilllari Lcrurrl u4ll ruB,alll L,4rl.

D. Lapisan inti luar terbuat dari logam padatan.

E. Lapisan mantel terdiri dari logair padat

17. Pemanfaatan sumber daya alam saat ini banyak menggunakan teknologi sebagai

bentuk penerapan sains. Manakah dari pernyataan dibawah ini yang bukan
---.------.-t...- .-.---r..f- --.-.-.-.-f..t-,..- .-.----L.-- t... -- -.t.---- - ----.---n'.r1..--- l-!.- '1--in-.relupiiiiii.I-r i;Uiiiuii pcil8iiiiiitiifi SiiillDef Uaya aiiarll yaii-rB rlrcrilduraallr.ut I't^luruEr

untuk kebutuhan manusia
:

A. Pengolahan kayu menjadi kertas

B. proscs pcngawctan makanan
t- ---=t-.------- L.---...- r:.--rJ. Pt;r Lrrx rr4l-l lrEw4rl ll.lr

D. pemintalan kapas menjadi benang dan kain

E. pemanfaatan bioteknologi pada baharr pangan

SELEKSI KSM 2013 TINGIa{T IA{B/I(OTA ' MADnT{SAH IBTIDAIYAII

:-..ra- I,Ef
3000 9C'. .;.r:.',r::ii:,:
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NAMA :

A a .! ! -nran! -! r!AJ?IL J.trr\lJrJ.atl.t;
!- I st!h arFt! ..!t^-6 I
r -rt.DUrA r Err/ I\U r .tr:

18. Salah satu manfa4t dari Bulan sebegai srtelit slasi Bumi adala.h sehagai pet'rnjuk

waktu. Manusia dapat menyusun kalender berdasarkan bentuk-bentuk Bulan yang

tampak dari Bumi tiap harinya. Bcrikut ini adalah gambar yang mcnunjukkan
,.--.-.- n-...- -.--.-*----1..-- t'!--t.,- .-.-!------. .-.-r -. L- -l---lal!E-ld.)E Pgll4rrll.|d^.arr J.'lllallr Dglarltla S4itl Ul,rldrl.

Pada posisi manakah bulan berada saat terjadinya pasang perbani?

A. Posisi A
T! tt,-..:.-: n_t-r. f t srsl D

C. Posisi C

D. Posisi D
E. Posisi E

Rasi bintang adalah kumpulan bintang yang membentuk fonriasi teftentu.

Posisinya di langit pada malam hari dapat diguuakan untuk menentukan arah. Rasi

bintang pari/gubuk penceng dapat digunakan sebagai penunjuk arah ...

A. utara

B. tinrur
r- -.-t-r---\-- sutaiali

D. barat

E. timur laut

Kita sering melihat benda yang terbuat dari besi mdadi berkarat (mengalami

pelapukan). Manakah di antara pilihan berikut yang termasuk tindakan yang
.l:t.-l---l-.-- ----a--l- --.--...-.-..L r.---:.-.r:-^--.- -.--l-.--.-r----Orlllall,Lrl\alr ulr lurr rutiur/gts,au tgrJ al.r.txj/a Psr ll.au auur J

A. menyimpan benda yang terbuat dari besi di tempat yang panas

B. melapisi pernrukaan besi dengan rninyak

C. melapisi pernrukaan besi dengan air
D. membungkus benda yang terbuat dari besi menggunakan plastik yang

r:.t--!. ------.-.Llu4r\ raP4L

E. menyimpan bcnda yang tcrbuat dari bcsi di tcmpat yang lcmbab

19.

20.

SELEKSI KSM 2013 TINGKAT KAB/KOTA . M,ADRASAH II}TIDAIYAH Halaman I dari 14



NAMA

AJAL Ji]iiui"Aii:
!r I 4!:i !- +li..! ,!.t:-_-t :I\,,tDUT.tlI DI!'/AL'T,l:l:

,t t-ir;-I-id mnlrhirrlr hirirrn ndniqh qrh:rari henft!t'-----o---
I .Bernafas membutuhkan oksigen

2'Melalnrkan fotosintesis

3.oergerakaictit

4.menyemp energy matahari secara langsung

{'in m:a:!r::h '.rrnr ditnililri nleh h+t'-'en'l
!ili ffi j+::l irii^i..u viv^.

A.1 dan 2

B. 1dan3
C.2 dan 3

D,2 fiqn4
E. i <ian +

Dari data-data dibawah ini,22.

! hrlrt k+rni

2. cacing tanatl

3.cahaya matahari
.f !-, ------- .-- -.t :-7-..-'..r.urruE.r ulata.u.uI

i Errrnnrrt r.':rinh' r__ Q?''

6. Pecahan kaca

7. Rumput teki
o .?.-.- .-t--
o. I .ul4ll

Manakah yang merupakan komponen brotik'l
A. 1,2,3, dan 4

B. l, 3,7 dan 8
(1 'l L A .{orQ'v. L, a, v, i'.daU U

D.2,4,5, dan 7

8.2,3,5, dan 5

23. Perhatikan diagram rli atas dengan hati-hati, huruf manakah yang menunjukkan

ciri-ciri dari ayam ?

,l'

I
--.-..{+

\P

,*1.-,-----". i:i;':*::.'i

I

-l

R "---+--, Blln P.t 6co*.n r rar{
6?rnrpas d"nfrn paru-paru

A.X
B,Z
C.Y
D.Q
E.P

Halaman 9 dari 14



24.

NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

Perbedaan dasar antara amfibi dan reptil adalah

A. Amfibi hidup di air dan daratan sedangkan reptile menghabiskan seluruh

hidupnya di daratan

B. Amfibi menggunakan jantrrng sebagai organ untuk peredaran darah

sedangkan reptil tidak

C. Amfibi menggunakan telur unh'k berkembang biak sedangkan reptile

tidak
D. Amfibi merupakan hewan berdarah dingin sementara reptil adalah hewan

berdarah paras karena mereka dapat dan banyak ditemukan di daerah

gurun

E. Amfibi memiliki kulit halus dan tidak bersisik sedangkan reptile

memiliki kulit tubuh kasar dan bersisik

Burung pipit ini memakan salah satu dari makluk hirlup dibawah ini dalam rantai

makanan.
o Ulat
. TuPai

o Pohon

. Kupu-kupu

(l)dan (2)

A. ulat dan pohon

B. tupai dan rusa

C. pohon dan ruPai

D. tupai dan rusa

E. pohon dan ulat

26. Salah satg hukum yang umum digunakan di dunia biologi adalah hukum 10%

dimana hanya 10% dari cncrgi yang tcrdapat pada tingkatan trofik lcbih rcndah

akan dialirkan ke tingkat trofik di atasnya. Bila diketahui suatu rantai makanan

terdiri dari rumput ) kelinci ) rubah ) elang, berapakah energi dari rumput

yangdibutuhkan untuk mendapatkan 10 kg elang?

A. l0 kg
B. 100 kg

C. 1000 kg

D. 10000 kg

E. 100000 kg

25.

Halaman 10 dari 14



27.

28.

NAMA

ASAL SEKOT.AH: KABUPATEN/KOTA:

Salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yang menghasilkan keturunan
dcngan sifat bcragam adalah...

A. Geragih

B. Cangkok

C. Tunas

D. Biji
E. Stek

Dunia tumbuhan saat ini dikuasai oleh tr,rmbuhan angiospermae. Tumbuhan ini
terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu dikotil dan monokotil. Hal yang

membedakan kedua jenis tanaman ini tersebut di bawah ini, kecuali
A. Jumlah keping biji
B. Jumlah organ pada bunga

C. Jenis buatr yang dihasilkan
D. Sistem akar yang dimiliki
E. Sistem pembuluh yang dimiliki

29. Proses fotosintesis membutuhkan komponen berikut ini, kecuali
A. Air
B. Karbon dioksida

C. Cahaya

D. Oksigen
E. Klorofil

30. Salah satu hewan yang diceritakan di Al-Quran adalatr lebatr yang dinyatakan
sebagai salah satu hewan paling berguna karena peran mereka dalam
menghasilkan madu. Madu sendiri merupakan produk fermentasi dari larutan gula
yang dikumpulkan oleh lebah. Umumnya mereka mengambil larutan gula ini dari
alam. Berikut adalah sumber-sumber larutan gula yang dihasilkan oleh tumbuhan,

kecuali
A. Honey dew

B. Nektar
C. Getatr

D. Sari buah

E. Buah busuk

Halaman lf dari 14



NAMA

ASAISEKOLAH;
KABUPATEN/KOTA:

31' Hasil penelitian terhadaP daun dari tanaman A dan B disajikan pada tabel berikut :

Ciri-ciri
Tanarnan

A B

Letak stomata fidaiaun Permukaan atas Permukaan bawah

Akar Pendek paluang

Lapisan lilin pada daun I rclak ada ada

sesuai dengan hasil penelitian tersebut, maka kemungkirran berikut yang benaradalah....

A. Spesies A hidup di air
B. Spesies B hid.rp di gurun
C. Spesies A dan B pasti adalah tumouhan dikotil
D. Spesies B memiliki permukaan daun lebar
E. Spesies A memiliki permukaan daun kecil

32' Sebagian besar masyarakat Indonesia sering mendapatkan masalah pencernaanpada saat meminum susu. Hal tersebut aisebibkan tia'at teroap;;ffi tektinyang berfirngsi unhrk mencernakan lali:tosa yang terd4pat pada susu. Berdasarkaninformasi tetsebut, dibagian sistem pencernaan manakah kemungkinan masalah initerjadi?

A. 1

8.2
c.3
D.4
E.5

33' sala' satu komponen penting bagi tubuh ma-rusia adalah
pernyataan berikut yang bukan merupakan fungsi hrlang adalah

A. Lokasi utama jaringan syaraf tubuh
B. Melindungi organ_organ dalam tubuh
C. Mempertahankan dan membentuk postur hrbuh
D. Lokasi pembentukan sel_sel daratr merah
E. Tempat menempelnya jaringan gerak

tulang. Di antara

[fnfaman 12 darj 14



35.

35.

37.

NAMA

ASAL SEKOI-AH: KABUPATEN/KOTA:

34. Pada sistem peredaran darah manusia, proses penggantian oksigen dan karbon

dioksida tcrjadi pada

A. Alveoli
B. Alveolous
C. Aorta Pulmonalis

D. Vena Pulmonalis

E. Trankea

Salah satu penyebab orang menjadi mabuk laut berkaitan dengan stnrktr.r yang

menjaga kesetimbangan tubuh di dalam telinga. Struktur tersebut adalah

A. Gendang telinga

B. Rongga telinga

C. Tabung Eustachian

D. Rumah siput

E. Daun telinga

Belakangan ini merebak penyakit flu burung yang menyerang manusia, yang

ditandai dengan demam, batuk dan sesak napas. Penyakit ini disebabkan oleh

virus. Berikut ini adalah ciri dari virus yang benar :

A. Dapat hidup di lingkungan abiot,k.

B. Dapat bergerak bebas .

C. Hanya hidup dalam janngan yang hidup.

D. Dapat disembuhkan dengan antibiotik.
E. Hanya menyerang hewan dan manusia .

Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda$eda ynng berfungsi unhrk

meningkatkan kelulushidupannya. Salah satu dari daur hidup tersebut adalah

metamorfosis. Metamorfosis terbagi meqjadi metamorphosis sernpurna dan tidak

sempurna dimana metamorfosis sempurna melibatkan masa tertenhr dimana

hewan membentuk pupa&okon. Di antara hewan di bawah ini, manakah yang

memiliki daur hidup berupa metamorphosis sempurna?

A. Kecoak
B. Ikan
C. Tikus
D. Semut

E. Ulat sutera

SELEKSI KSM 2013 TINGKAT KAB/KOTA. MADRASAH IBTIDATYAII Halaman 13 dari 14



NAMA

ASALSEKOI"AH: KABUPATEN/KOTA:

38. Kebiasaan dibawatr ini berdampak buruk bagi kesehatan organ tubuh.

I. Minum minuman bcralkohol

II.Makan makanan kurang serat

III.Merokok

Organ manakah yang akan rusak akibat kebiasaan buruk diatas?

39. Salah satu masalah lingkungan utama d,i dunia adalah peningkatan kadar COz di
atmosfer. Kondisi ini menyebabkan rneningkatnya efek rumah kaca di dunia.

Berikut ini yang merupakan imbas dari peningkatan efek rumah kaca di dunia,

kecuali
A. Penyebaran penyakit demam berdarah akan meluas

B. Terancamnya kehidupan benrang kutub pada lempengan es antartika

C. Scmakin mcluasnya padang rumput di dunia

D. Semakin tingginya kasus kanker kulit di dunia

E. Perubahan pada perilaku hewan yang hidup di daerah temperata

40. Siklus hujan ditunjuldmn seperti gambar di bawatr. Apa nama peristiwa

ditunjukkan oleh hurufP o
yang

_ ;*-."'.* atrfan

A. Evaporasi

B. Kondensasi

C. Filtrasi
D. Presipitasi

E. Respirasi

n
{}'Vo- bukit

i'\

t "-* 
*-;'h'

; .i ,- sunqai

C
.,'

i:*;*6661;

,A
]j

Hati Usus Paru -oaru
A I m II
B I tr m
C u m I
D m I II
E m II I
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