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Paket Latihan Ulangan IPA 

Kelas 3 SD 

Semester II 
 

LATIHAN 1 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

1. Gerak adalah ………….. 

2. Apel yang telah masak dari pohon dapat mengalami gerak ……. 

3. Lapangan rumput – jalan aspal – jalan berbatu.  Urutan lintasan dari yang paling halus 

permukaannya adalah ……………….. 

4. Benda yang jatuh kemudian kembali bergerak ke atas disebut mengalami gerak ….. 

5. Kran berfungsi sebagai tempat air untuk ……….. 

6. Gerak menggelinding adalah …………… 

7. Arah benda yang jatuh selalu menunju ke ……….. 

8. Contoh gerak yang dapt terjadi pada permainan bola basket adalah ………… 

9. Air mengalir dari tempat ………………. ke tempat yang ……………. 

10. Gerakan yang terjadi pada air terjun adalah gerak …………………. dan ………………….. 

11. Salah satu kegunaan dari roda berputar adalah untuk ……………… 

12. Gerak yang terjadi pada gasing adalah gerak ………………… 

13. Benda yang dapat menghasilkan benda memantul adalah …………… 

14. Benda yang berbentuk …………….. lebih cepat begerak daripada benda yang berbentuk ………. 

15. Persamaan antara gerak mengalir dan gerak jatuh adalah …………….. 

16. Di antara cangkir, koin, batu, kelereng yang dapat menggelinding adalah ……… dan …………… 

17. Pada batu dan selembar kertas, yang mengalami gerak jatuh paling cepat  yaitu ………… 

karena …………………. 

18. Olahraga yang menantang dan dilakukan di aliran air sungai yang deras yaitu olahraga ……… 

19. Gerak memantul dapat terjadi jika benda ………………………. dengan benda lain. 

20. Kincir air bisa bergerak karena didorong oleh air yang  ……………… 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas ! 

1. Tulislah 5 jenis gerak benda ! 

2. Tulislah 2 kegunaan dari air yang mengalir 

3. Tulislah 2 hal yang dapat mempengaruhi gerak benda ! 

4. Mengapa bentuk roda kendaraan selau bulat ? 

5. Tulislah 2 conth benda yang apat mengalami gerak jatuh secara alami ! 
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Jawaban 

1. peristiwa berpindahnya benda 

2. jatuh karena gaya gravitasi bumi 

3. jalan aspal – lapangan rumput – jalan berbatu 

4. memantul 

5. mengalir 

6. gerak benda berputar sambil berpindah tempat 

7. tempat yang lebih rendah 

8. memantul 

9. lebih tinggi – lebih rendah 

10. mengalir  - jatuh 

11. menggerakkan mobil/kendaraan 

12. berputar 

13. bola bekel 

14. bulat – persegi 

15. bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah 

16. kelereng dan koin 

17. batu karena batu lebih berat dari kertas 

18. arung jeram 

19. bertumbukan 

20. bergerak mengalir dan jatuh 

 

1. memantul, jatuh, berputar, menggelinding, mengalir 

2. untuk menggerakkan kincir air dan untuk olahraga arung jeram 

3. bentuk benda dan berat benda 

4. karena benda yang berbentuk bulat paling mudah bergerak menggelinding 

5. buah yang sudah masak dan daun yang sudah kering 
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LATIHAN 2 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

1. Energi adalah …… 

2. Sumber energi terbesar di bumi adalah ……… 

3. Energi yang dihasilkan oleh angin dan air termasuk energi …………….. 

4. Energi yang dihasilkan oleh matahari yaitu energi ………………….. dan energi ………………. 

5. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi  diantaranya …………………… dan ………………….. 

6. Sumber energi bagi manusia adalah ………………… 

7. Pada kipas angin terjadi perubahan energi yaitu dari energi …………….. menjadi energi ……….. 

8. Contoh sumber energi yang dapat habis yaitu ……………….. dan …………………. 

9. Air pada PLTA dimanfaatkan untuk …………………… 

10. Benda-benda yang dapat menghasilkan energi kimia ………………………. dan …………………. 

11. …………….. dan …………… adalah contoh sumber enrgi yang tidak dapat habis penggunaannya. 

12. Para petani membutuhkan panas matahari untuk ……………. 

13. Udara yang bergerak disebut dengan ………………. 

14. Contoh benda yang dapat mengalami perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi 

adalah ………….. 

15. Benda yang bergetar dapat menghasilkan energi …………… 

16. Ketika malam tiba cahaya yang kita manfaatkan yaitu berasal dari ………… yang dihasilkan 

dari energi ………………. 

17. Salah satu kegunaan dari kayu bakar adalah untuk …………… 

18. Pakaian yang basah karena dijemur akan kering.  Pakaian tersebut telah menerima energi 

………… 

19. Kipa angin, arloji, mesin cuci, robot-robotan.  Benda-benda disamping yang digerakkan oleh 

baterai adalah ………………………. dan …………………….. 

20. Tujuan kita menghemat energi yaitu agar ……………………. 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas ! 

1. Tulislah 3 manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari ! 

2. Hal apa yang membuktikan bahwa angin memiliki energi ? 

3. Tuliskan 3 sumber energi dan bentuk energi yang dihasilkan ! 

4. Tuliskan 2 cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari ! 

5. Tuliskan bentuk energi yang dihasilkan dari masing-masing benda di bawah ini ! 

setrika, pemanggang roti, televisi, blender 
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JAWABAN 

1. kemampuan untuk melakukan usaha 

2. matahari 

3. gerak 

4. panas dan cahaya 

5. gitar dan radio 

6. makanan 

7. listrik – gerak 

8. listrik – minyak bumi 

9. menggerakkan turbin air 

10. kayu bakar -  minyak bumi 

11. matahari – angin 

12. menjemur padi 

13. angin 

14. radio 

15. bunyi 

16. lampu – listrik 

17. memasak 

18. panas 

19. arloji – robot-robotan 

20. energi tidak habis 

 

1. menjemur pakaian,  menghangatkan badan, menjemur padi, menjemur kerupuk 

2. angin dapat menggerakkan kincir angin 

3. listrik menghasilkan energi gerak pada kipas angin ; listrik menghasilkan energi cahaya 

pada lampu ; matahari menghasilkan energi kimia pada fotosintesis tumbuhan hijau 

4. mematikan lampu jika tidak dipakai, memakai alat-alat listrik yang hemat energi 

5. panas, panas, cahaya, gerak 
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LATIHAN 3 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

1. Permukaan bumi kita terdiri dari wilayah …………………. dan ……………. 

2. Bagian bumi yang tidak digenangi air disebut ……………… 

3. Bagian dasar laut yang dalam serta curam disebut ………….. 

4. Yang dimaksud dengan cuaca adalah ……………………. 

5. Pada peta daerah perairan diberi warna ………………………. 

6. Hulu sungai biasanya berasal dari ………………… dan akan bermuara ke ……………….. 

7. Daerah yang digenangi air yang ada di tengah daratan disebut ………….. 

8. Energi bunyi dihasilkan oleh …… 

9. Persamaan dari gerak jaruh dan gerak mengalir adalah ……….. 

10. Bahan bakar dari generator listrik adalah ………… 

11. Yang dimaksud dengan selat adalah ………… 

12. Awan yang dapat mengakibatkan hujan deras disertai petir disebut awan ……………….. 

13. Ketika matahari bersinar terang dan suhu udara relative tinggi, maka cuaca sedang ………. 

14. Nama tiga jenis awan adalah ………………….., …………………….., dan …………………….. 

15. Awan yang mengambang paling dekat dengan bumi adalah awan …………… 

16. Penguapan air yang terjadi di permukaan bumi disebabkan oleh pemanasan …………….. 

17. Awan sirus berbentuk …………………. 

18. Awan yang bagian atasnya menyerupai bunga kol disebut dengan awan …………….. 

19. Jenis pakaian yang cocok di musim panas contohnya ……………….. 

20. Contoh jenis pekerjaan yang dipengaruhi oleh cuaca yaitu ……………………… dan ………………. 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas ! 

1. Apakah perbedaan antara jurang dengan ngarai ? 

2. Tuliskan 4 macam sumber energi ! 

3. Apakah bukmi bahwa permukaan bumi kita tidak rata ? 

4. Bagaimana seharusnya bahan yang digunakan untuk membuat jas hujan ! 

5. Jelaskan bagaimana proses terjadinya hujan ! 
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JAWABAN 

 

1. daratan dan perairan 

2. daratan 

3. palung laut 

4. keadaan udara di suatu daerah pada waktu tertentu 

5. biru 

6. gunung – laut 

7. danau 

8. getaran suatu benda 

9. arah gerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah 

10. solar 

11. laut di antara 2 pulau 

12. kumulus hitam 

13. panas 

14. kumulus, stratus, sirus 

15. stratus 

16. matahari 

17. serabut putih 

18. kumulus 

19. pakaian berbahan tipis dan menyerap keringat 

20. petani dan nelayan 

 

 

1. jurang sangat dalam, curam  dan sempit sedangkan ngarai tidak terlalu dalam, lebih landai 

dan tidak sempit.  

2. makanan, bahan bakar (bensin), listrik, baterai, matahari, angin, air 

3. adanya daratan dan perairan 

4. dibuat dari bahan bersifat kedap air dan ringan 

5. air yang ada di perairan maupun daratan menguap akibat pemanasan sinar matahari   

air yang menguap membentuk awan   awan yang penuh dengan uap air tertiup angin    

terjadi penurunan suhu   uap air berubah menjadi air dan turun ke bumi sebagai hujan 

 

 

 

 

 

 


