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Mapel   : IPA     
Tahun Ajaran  : 2014/ 2015 
Kelas/ Semester : 5 /1   
Tema 1   : Benda-benda di lingkungan Sekitar 
Muatan KD  : 3.4 ; 4.7  
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Kelas   : V 
 
Kerjakan soal-soal berikut ini! 
 
1. Zat yang paling banyak terkandung dalam udara adalah . . . 

a. uap air                 c. oksigen            
b. karbondioksida      d. nitrogen 

 
2. Berikut ini bukan sifat gas adalah . . . 

a. volum tetap          c. colume tidak tetap         
b. dapat dimampatkan     d. bentuk sesuai dengan wadahnya 

 
3. Benda cair bentuknya berubah ubah sesuai dengan . . . 

a. isinya            c. wadahnya           
b. volumnya             d. tekannya 

 
4. Benda benda dibawah ini termasuk zat padat, yaitu . . .      

a. minyak, buku, dan penghapus      c. kayu, kaca, dan minyak    
b. air, kayu dan papan tulis  d. batu, kapas dan kertas 

 
5. Perubahan wujud air menjadi es disebut . . . 

a. Membeku  b. Mencair c. Mengembun  d. Menguap  
 
6. Benda cair yang tenang permukaannya selalu . . . 

a. Miring  b. Tegak c. Datar   d. Rata  
 
7. Perubahan wujud benda gas menjadi benda cair disebut . . . 

a. Kondensasi  b. Disposisi c. Mengapur  d. Menyublim  
 
8. Lilin di dalam gelas lama lama akan padam karena kehabisan . . . 

a. karbon dioksida b. Nitrogen c. Freon  d. Oksigen  
 
9. Proses perubahan uap iar langsung menjadi air disebut…. . . 

a. membeku              c. sublimasi 
b. menguap  d. mengembun 

 
10. Kamar mandi menjadi harum karena adanya kamper. Perubahan pada kamper disebut . . . 

a. mencair   c. membeku         
b. menyublim  d. mengkristal 

 
11. Pada malam hari suhu udara sangat dingin sehingga uap air berubah menjadi mebun, peristiwa ini 

menyebabkan  . . . 

 



a. Daun mengering          c. kabut 
b. Terjadi hujan             d. gas 

 
12. Peristiwa perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula adalah . . .      

a. Lilin yang dibakar dan dibekukan kembali 
b. Kayu yang dibakar dan didinginkan    
c. Kain yang dibakar dan didinginkan 
d. Kertas yang dibakar dan didinginkan 

 
13. Peristiwa perubahan wujud benda yang tidak  dapat kembali kebentuk semula adalah. . . 

a. Tekur yang direbus dan didinginkan 
b. Plastik yang dipanaskan dan didinginkan 
c. Kayu yang dibakar dan didinginkan 
d. Karet yang dibakar dan didinginkan 

 
14. Agar besi tidak mudah mengalami perkaratan maka dilakukan… 

a. pengelasan  b. Pembakaran  c. Pengecatan  d. Pemahatan   
 
15. Berikut adalah bukan salah satu perubahan yang dialami benda yaitu. . . 

a. pelapukan  b. Perkaratan  c. Pembusukan d. Pengecetan  
 
16. Agar makanan tidak cepat mengalami pembusukan maka dilakukan... . . 

a. Pemuaian  b. Peragian  c. Pengawetan  d. Penjamuran  
 

17. Penebangan hutan yang tak terkontrol bias menyebabkan, kecuali. . . 
a. Hilangnya tempat tinggal para hewan 
b. Tanah longsor didaerah tinggi 
c. Gersangnya tanah hutan 
d. Meningkatnya jumlah populasi hewan 

 
18. Salah satu cara untuk melestarikan alam adalah, kecuali… 

a. Membuat taman margasatwa  c. Membangun hutan lindung 
b. Memperbanyak perburuan hewan  d. Mengurangi pengeboran    

 
19. Berikut hewan yang dilindungi di Indonesia adalah. . . 

b. Koala  b. kambing  c. Orang Utan  d. Ayam   
 
20. Kabut asap kebanyakan disebabkan oleh, kecuali... . . 

b. Pembakaran hutan    c. Asap kendaraan tak terkendali 
c. Asap pabrik     d. Kegiatan memasak rumah tangga  

Essay 

21. Sebutkan macam-macam perubahan wujud benda beserta contohnya! 
a. Penguapan 
b. Penyubliman 
c. pengkristalan 

22. Jelaskan cara untuk mencegah terjadinya pelapukan, perkaratan dan pembusukan! 

23. Sebutkan 3 cara manusia melestarikan alam! 

24. Apa arti perubahan wujud fisika dan perubahan wujud kimia! Berikan contonya satu persatu 

25. Sebutkan 2 alasan mengapa manusia harus menghemat penggunaan Bahan bakar minyak/gas ? 
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