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ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) 

MATA PELAJARAN : IPA 

KELAS: III (TIGA) 

 

NAMA : Nilai : 

 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d pada jawaban yang paling benar! 

 

1. Makhluk hidup bernapas menghirup .... 

a. hidrogen  

b. oksigen  

c. nitrogen  

d. karbondioksida  

 

2. Hewan dibawah ini yang bernapas dengan kulit adalah ... 

a. katak dan ikan  

b. katak dan cacing  

c. ular dan katak  

d. ikan dan cacing  

 

3. Perubahan tubuh makhluk hidup dari kecil menjadi besar disebut .... 

a. tumbuh  

b. berkembang  

c. berproduksi  

d. berkembang biak  

 

4. Bahan makanan yang bertujuan membuat makanan tahan lama yaitu bahan .... 

a. perasa  

b. pengawet  

c. pengeras  

d. penyedap  

 

5. Telur ayam menetas menjadi anak ayam setelah mengalami proses .... 

a. pemasakan  

b. pendinginan  

c. pengeraman  

d. pengeringan  

 

6. Lingkungan yang sehat terbebas dari .... 
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a. air  

b. udara  

c. tanah  

d. pencemaran  

 

7. Menurut wujudnya air minum termasuk benda .... 

a. cair  

b. padat  

c. lunak  

d. keras  

 

8. Besi dipilih menjadi tiang jembatan karena .... 

a. kuat  

b. keras  

c. hitam  

d. mudah di cat  

 

10. Cahaya matahari dapat membantu tumbuhan dalam proses .... 

a. asmilasi  

b. respirasi  

c. fotosintesis 

d. metamorposis  

 

11. Kegiatan yang menghemat energi listrik dirumah adalah .... 

a. menyalakan AC sepanjang hari  

b. menyalakan radio sepanjang hari  

c. menyalakan lampu pada siang hari  

d. mematikan televisi jika tidak ditonton  

 

12. Laut yang sangat luas disebut .... 

a. selat  

b. delta  

c. palung  

d. samudra  

 

13. Cuaca hujan dapat diramalkan jika langit .... 

a. biru  

b. cerah  

c. mendung  

d. tidak berawan  
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14. Pada waktu hujan orang memakai jas hujan atau mantel plastik dengan alasan .... 

a. harganya murah  

b. tidak tembus air  

c. banyak dijual di toko  

d. kebiasaan orang Indonesia  

 

15. Fosil hewan dapat membentuk bahan bakar berupa .... 

a. logam  

b. gambut  

c. batu bara  

d. minyak bumi  

 

 

II. Isilah titik-titik pada soal di bawah ini! 

 

1. Untuk melakukan kegiatan, manusia memerlukan .... 

 

2. Pertambahan besar batang tanaman terjadi pada tanaman yang memiliki .... 

 

3. Tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa adalah ciri dari air .... 

 

4. Jika debu masuk ke saluran pernapasan kita, maka akan mengakibatkan .... 

 

5. Mentega akan mencair jika terkena .... 

 

6. Energi yang sangat besar yang berasal dari aliran air yang sangat deras dapat dimanfaatkan untuk 

.... 

 

7. Kipas angin dapat bergerak karena adanya energi .... 

 

8. Mematikan lampu pada siang hari merupakan cara untuk .... listrik. 

 

9. Daratan yang sangat luas disebut .... 

 

10. Badan yang meneliti tentang cuaca dan iklim di Indonesia disebut badan .... 
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III. Jawablah pertanyaan berikut! 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metamorposis Katak  

Jelaskan metamorfosis (perubahan bentuk) pada gambar dibawah ini!  

 

2. Tuliskan 2 cara pertumbuhan badan berjalan dengan baik dan normal! 

 

3. Tuliskan macam-macam bentuk energi yang kamu ketahui ! 

 

4. Tuliskan 3 nama gunung berapi di Indonesia! 

 

5. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? 
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