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I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d  di depan pilihan jawaban yang paling tepat! 

1. Ada beberapa sifat benda. 
(i) Dapat dimampatkan. 
(ii) Bentuk sesuai wadahnya. 
(iii) Tidak dapat mengalir. 
(iv) Ukurannya tetap. 
Dari sifat-sifat di atas yang merupakan sifat-sifat benda padat adalah . . . . 
a. (i) dan (ii)     c. (i) dan (iv) 
b. (ii) dan (iv)    d. (iii) dan (iv) 

2. Kelompok benda berikut yang mempunyai wujud sama dengan minyak tanah yaitu . . . . 

a. gula, kecap, dan madu   c. terigu, minyak goreng, dan sirop 
b. sirop, kecap, dan air   d. bensin, solar, dan uap air 

3. Es batu yang mencair merupakan contoh peristiwa perubahan wujud dari . . . . 

a. padat ke gas    c. cair ke gas 
b. padat ke cair    d. cair ke padat 

4. Peristiwa penyubliman terjadi pada . . . . 
a. es berubah menjadi air 
b. besi cair berubah menjadi besi batangan 
c. uap kamper berubah menjadi kamper 
d. uap air berubah menjadi titik-titik air 

5. Pada pagi hari yang dingin kita sering melihat kabut. Terbentuknya kabut tersebut karena adanya 

peristiwa . . . . 

a. menguap      c. mengembun 
b. menyublim    d. mencair 

6. Uap yang keluar dari cerek menunjukkan peristiwa . . . . 

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

7. Adanya bakteri dan jamur yang menempel pada bahan makanan 
menyebabkan makanan menjadi …. 
a. cepat matang                          c. cepat busuk 
b. cepat kering                            d. semakin enak 

8. Pencegahan pelapukan kayu dilakukan dengan cara …. 

a. ditaburi garam                         c. pengecatan 

b. dijemur                                    d. diangin-anginkan 

9. Besi yang terkena udara terbuka akan cepat mengalami …. 

a. pencerahan warna                  c. perubahan bentuk 

b. pelapukan                               d. perkaratan 

10. Contoh perubahan benda bolak-balik adalah… 

a. Lilin yang dibakar    c. Kayu yang dibakar 



 

 

b. Kain yang dibakar    d. Ikan yang diawetkan 

11. Agar buah lebih awet dan tahan lama sebaiknya diawetkan dengan cara …. 

a. dibuat manisan                       c. diasinkan 

b. dijemur                                    d. pengasapan 

12. Peredaran air yang terjadi teru-menerus disebut …. 

a. daur hidup    c. daur air 
b. daur ulang    d. daur limbah 

13. Berikut ini adalah salah satu cara untuk memperbanyak resapan air hujan di dalam tanah adalah …. 
a. mengeruk sungai dangkal  c. menanami hutan yang gundul 
b. membuat sumur tadah hujan  d. membuat tanggul sungai 

14. Daur air di bumi adalah …. 
a. laut – uap air – awan – hujan – mata air – sungai 
b. uap air – hujan – sungai – mata air – laut – awan 
c. awan – sungai – hujan – mata air – uap air 
d. sungai – awan – hujan – laut – uap air – mata air 

15. Di bawah ini adalah salah satu cara untuk menghemat air adalah …. 
a. membiarkan air ledeng terbuka  c. menyiram tanaman secukupnya 
b. mencuci dengan air sumur  d. mencuci kendaraan setiap hari 

16. Dalam daur air, air tanah/laut/sungai menguap karena terkena sinar matahari. Setelah menjadi uap, 
air akan berubah menjadi …. 
a. Awan     c. mendung 
b. uap air     d. hujan 

17. Pembuatan teras di lereng bukit atau lahan miring lainnya agar tanah tidak longsong diterjang air 
hujan disebut …. 
a. Reboisasi     c. sengkedan 
b. Penghijauan    d. hutan kota 

18. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu …. 
a. mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit 
b. mencuci kendaraan rutin tiap hari 
c. menyiram tanaman dengan air keran 
d. mematikan kran setelah selesai digunakan 

19. Kegiatan manusia yang menyebabkan daur air terganggu adalah, kecuali …. 
a. penebangan pohon secara liar 
b. penutupan jalan dengan beton 
c. penanaman kembali hutan yang gundul 
d. tidak ada jawaban yang benar 

20. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul bahagia di angkasa 
kemudian turun menjadi …. 
a. Hujan     c. kabut 
b. Angin     d. pelangi 

21. Di bawah ini merupakan salah satu cara menghemat air adalah …. 
a. menggosok gigi dengan air secukupnya c. menyiram bunga dengan banyak air 
b. menggunakan air untuk bermain-main d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

22. Air laut tidak dapat kita masak untuk dijadikan air minum karena ....  

a. lebih panas daripada air tawar    c. berkadar garam tinggi  
b. sering dilalui kapal sehingga cepat kotor  d. banyak mengandung bibit penyakit  

23. Bumi disebut sebagai planet berair karena ....  
a. sering dilanda banjir    c. sering mengalami hujan  
b. sebagian besar terdiri atas air   d. terdapat peristiwa daur air  

24. Daur air umumnya disebabkan oleh hal-hal berikut, kecuali ....  
a. penguapan air     c. aliran air  
b. pengembunan air    d. kebersihan air  

25. Berikut adalah beberapa kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air, kecuali ....  
a. pencemaran udara    c. perusakan hutan  
b. pencemaran air     d. pencemaran tanah  



 

 

26. Air di bumitidakpernahhabiswalaupunterus-menerusdigunakan. Hal inidisebabkan air mengalami . .  

a. penambahan     c. pencampuran 
b. perputaran    d. pengurangan 

27. Air hujandapatmenjadi air tanahkarena proses . . . . 
a. penguapan    c. pengendapan 
b. pengembunan    d. peresapan 

28. Pohon-pohonmempunyaiartipentingdalamdaur air. Pohon-pohontersebutberfungsiuntuk . . . . 

a. menyimpan air hujan   c. menurunkan penguapan air 
b. menghasilkan air tanah   d. mengendapkan air hujan 

29. Kegiatanmanusiaberikut yang berdampakpositifterhadapdaur air di Bumiyaitu . . . . 
a. Terasering     c. reboisasi 
b. Penggundulan hutan   d. pembuatan bendungan 

30. Betonisasijalan-jalandapatmengganggudaur air karena . . . . 

a. Mengurangi peresapan air  c. membuat jalan terasa panas 
b. dapat mencegah banjir   d. air dapat merembes dengan cepat 

 

Isian singkat 

31. Air di bumi tidak akan habis karena mengalami …. 
32. Manusia membutuhkan air bersih yang semakin lama jumlahnya semakin berkurang, maka kita 

harus … air bersih. 
33. Di desa yang daerahnya banyak digunakan untik pertanian maka air sangat dibutuhkan untuk …. 
34. Makhluk hidup yang menyebabkan terjadinya pembusukan adalah …. 
35. Tujuan pemberian garam pada proses pengawetan ikan adalah untuk …. 
36. Dampak negatif dari letusan gunung berapi adalah ....  
37. Pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar pepohonan dapat menyebabkan … 
38. Gempa yang disebabkan oleh tanah longsor disebut ....  
39. Salah satu cara mencegah banjir adalah dengan membuat sumur.... 
40. Evaporasi adalah peristiwa ...  . 

Essai 

41. Sebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air! 
42. Bagaimana terjadinya daur air? Jelaskan! 
43. Tuliskan lima macam cara penghematan air di rumah tangga ! 
44. Mengapa kayu dilapisi dengan cat atau pernis? 
45. Tuliskan contoh proses persitiwa sehari-hari  : 

a. Penyubliman 
b. Pengkristalan 
c. penguapan 
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